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Nyckeln till makten över vardagslivet
VEM ÄR DET SOM BESTÄMMER ÖVER MITT LIV?
Gunilla bor mitt i storstaden och rör sig i små

har en lägenhet i närheten och han kommer ofta

cirklar runt bostaden, till dagis, till ett kontor, till

till Gunilla och Elin, både för att umgås med

affärer och annan service. Hon umgås gärna med

dottern och för att hjälpa Gunilla i de vardagliga

människorna hon känner. Gunilla bor i staden men

bestyren med att få vardagen att gå ihop rent tids-

lever som i en by.

mässigt. Han har mycket oregelbundna arbetstider

Hon bor i en lägenhet tillsammans med sin lilla

och därför kan han ibland komma på morgonen

flicka Elin. Gunilla har inget regelbundet arbete,

för att följa Elin till dagis om Gunilla måste börja

utan söker jobb och får ibland korta tillfälliga

tidigt på något tillfälligt jobb. Han kan också hämta

anställningar. Elin är deltid på dagis och Gunilla

Elin de eftermiddagar när Gunilla har ett jobb. Men

skriver jobbansökningar så gott som varje dag. Att

Gunilla har det övergripande ansvaret för att allt

söka jobb har blivit som ett arbete. Elins dagistider

det praktiska kring Elins uppväxt fungerar, på både

ger GuniIlas dagar tidsmässig struktur. Elins pappa

kort och längre sikt.

Gunilla är inte fysiskt aktiv, och rör sig inte mer än under de korta promenader
som hon gör varje dag för att komma till och från dagis, affärer och det kontor
där hon jobbar med sina ansökningar. På kvällarna fastnar hon lätt i grubbel
över en kopp kaffe och en cigarett. Hon tror att det är en vana som hon lade sig
till med när hon drev eget företag på kvällstid. Då tog hon alltid en kopp kaffe
och en cigarett efter att ha nattat sin dotter för att piggna till innan hon satte
igång med sitt kvällsarbetspass. Nu har hon inget arbete att ta itu med och
blir i stället sittande med sina grubblerier och med en känsla av otillfredsställelse
över sin tillvaro.
Gunilla har blivit alltmer medveten om diffusa obehag och besvär i kroppen.
Hon tycker att kroppen känns orörlig, att hon inte har kontakt med den, att
vissa delar nästan är utan känsel. Hon upplever ibland ett tryck över bröstet
och spänningar i nacke och axlar. Hon ser själv ett samband mellan sina fysiska
besvär och det faktum att hon sitter stilla långa perioder i sträck. När hon

8

arbetar med sina ansökningar tycker hon att hon fastnar, nästan som om en
djup psykisk koncentration går över i fysiska låsningar. Gunilla har, liksom
de flesta människor, en god förmåga att iaktta sig själv. Hon säger:
»Jag har upptäckt att när jag sitter still så tänker jag andra tankar än när
jag går.«
Gunilla är ett exempel på en människa som tycker sig ha blivit fången i sina
omständigheter. Det tar sig både fysiska och tankemässiga uttryck. Många
människor i liknande situationer skulle kanske behöva hjälp att komma igång
med att fundera på vad som kan göras på ett annat sätt i vardagen, för att inte
längre tillåta omständigheterna att tillintetgöra den egna personen.
Gunilla ville komma tillrätta med sina problem och hon sökte aktivt hjälp.
Vad fick hon för hjälp? Vad hände under processen? Hur gick det för henne?
I den här boken ska vi presentera en arbetsmodell och en metod som gör det
lättare för människor i Gunillas situation att själva få ordning på sin tillvaro
- en metod att ta makten över sin egen vardag. Utgångspunkten är en metod som
synliggör osynliga vanemönster i vardagen. Den skapar ett underlag för personen
själv att komma till insikt om vad som är möjligt att åtgärda på egen hand. När
Gunilla hade genomgått den process som vår arbetsmodell innebär sa hon:
»Egentligen kom jag hit från början för att bli omhändertagen och bekräftad,
och att få höra: »Lilla Gunilla nu får du sätta dig och ha det skönt«. Jag ser nu
att jag kanske ska ta lite mer hand om mig själv. «
Hennes reflektion över hur processen successivt fått henne att aktivera sig
själv kommenterade hon så här:
»Man kan aldrig berätta för någon hur han eller hon ska göra. Det måste
sjunka in i en själv, någon annan kan omöjligt beröra vissa punkter.«
Hennes synpunkter stämmer väl överens med den föreställning vi hade när vi
inledde vårt arbete med att utveckla metoden och arbetsmodellen. Vi hoppas
att flera ska kunna ha nytta och glädje av att arbeta med den.
ATT ORIENTERA SIN VILJA

Syftet med boken är att presentera en metod och en arbetsmodell som underlättar för människor att ta makten över sin vardag och att se sitt vardagsliv
som ett meningsbärande sammanhang. Utgångspunkten är människors egna
dagböcker som visar hur vardagen faktiskt ser ut, till exempel när det gäller
tidsanvändning, social samvaro och geografiska rörelsemönster. En beskrivning
av hur människans vardag ser ut används för att fundera på åtgärder som kan
leda till förbättringar.
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NÄR VERKLIGHET OCH ÖNSKEMÅL INTE STÄMMER ÖVERENS

»Jag skulle vilja vara starkare både fysiskt och psykiskt. Jag skulle vilja ha mer
energi, bättre kondition. Överhuvudtaget öka kvaliteten i allt som jag ägnar
mig åt. Jag skulle vilja vara tydligare och ha en rakare kommunikation med
andra människor. Jag skulle vilja kunna säga nej oftare.« (Gunilla)

Hur man vill att ens tillvaro ska gestalta sig överenstämmer inte alltid med hur
det faktiskt är. Om är-läget och vill-läget inte överenstämmer så föreligger risk
för att man blir missnöjd med sin vardagstillvaro. Detta är i sin tur en grogrund
för upplevd ohälsa, som exempelvis stressrelaterade symptom. Samtidigt skapar
bristen på överensstämmelse mellan hur det är och hur man vill att det ska vara
paradoxalt nog också jordmån för att man själv aktivt kan inleda en förändringsprocess. Om man kontrasterar dagens verklighet (är-läget) med den verklighet man vill skapa (vill-läget), och om man får stöd och hjälp av andra, så kan
man lägga upp en strategi för att börja ändra sådana vardagliga rutiner som
hindrar det som faktiskt är från att bli det som man vill ska vara. Detta är den
enkla utgångspunkten för vår metod.

Hur få ÄR att närmas till VILL?

.... Figur 1.1. Vår arbetsmodell utgår från föreställningen att man själv kan vidta åtgärder för att nå större
överensstämmelse mellan hur det ÄR och hur man VILL att det ska vara.
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MAN BEHÖVER EN KARTA FÖR ATT KOMMA DIT MAN VILL

För att en människa själv, och utifrån sin egen vardagsverklighet, ska kunna
inleda en förändringsprocess måste hon ha klart för sig hur det faktiskt är just
nu. Det räcker inte att hon har en vision om hur hon skulle vilja att det blir
.i framtiden. Är-läget måste klargöras för att skapa en stabil bas att förankra sina
åtgärder i. En beskrivning av hur det är innebär att människor får ett vidare
perspektiv på livssammanhanget. Ett sätt att åstadkomma ett sådant perspektiv
är att skapa en »karta« över vad man faktiskt ägnar sitt liv åt. En sådan karta
visar naturligtvis helt andra saker än vad vanliga kartor gör. Det handlar om en
bild över hur tiden och rummet används när man genomför sina projekt, ensam
eller tillsammans med andra människor. Kartbilder av detta slag kommer från
ett synsätt som kallas tidsgeografiJ En sådan karta ger, med sina speciella illustrationer, en bild av människans vardagliga aktiviteter i tidsföljd, var hon befinner
sig, vem hon är tillsammans med, om hon har ont någonstans och hur hon
känner sig, fysiskt och psykiskt, när hon gör olika sak~r. Den lyfter alltså fram
sammanhang som annars är svåra att se. Kartan skapas med hjälp av vad människan själv skriver i en enkel dagbok under en tidsperiod.
När man med utgångspunkt från dagboken ska skapa en tidsgeografisk karta
måste man hantera dagbokens noteringar på ett överskådligt sätt. Man behöver
en metod som systematiskt strukturerar dagboken, och som därmed gör dagarna
jämförbara med varandra i vissa centrala avseenden. Vi har utvecklat en sådan
strukturerande tidsgeografisk metod och den presenteras senare i boken. När
dagboken strukturerats med hjälp av vår metod kan man rita upp en bild av
vardagen.
ATT SE SIN VARDAG »UTIFRÅN"

Redan själva dagboksskrivandet i sig innebär att man börjar reflektera över
livet, och det inbjuder till funderingar över vad man gör under dagarna. Det är
därför som många använder dagböcker i sitt professionella yrkesliv. 2 Men man
kan komma ändå längre och djupare i sina reflektioner genom att ta fram en
tidsgeografisk karta över vardagen. När den ritats upp och man kan betrakta
sin egen vardag som en helhet, kan man efteråt och så att säga »utifrån«, se och
därmed bli medveten om sådant som man tar för givet och om sina vanor, om

1

2

Det tidsgeografiska synsättet presenteras närmare i kapitel 2 och 3.
Dagböcker används i reflekterande syfte inom många olika områden. Företag bekostar utbildningar i »time-management«
och många psykologer använder dagböcker för att behandla sina patienter. Många skriver dagböcker rent privat.
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sådant som man vanligen inte tänker på att man gör. Det blir mycket tydligare
med bilderna som komplement än om man bara använder sig av ord.
»När jag skrev dagbok blev jag först helt tids-

använder den till och upptäcker att mycket sker

fixerad. Nu har det efterträtts aven mer värderande

slentrianmässigt. «

attityd till tiden. Jag tänker mer på vad jag

De flesta människor blir förvånade när de ser sin egen tidsgeografiska karta, så
som den ritats upp med hjälp av noteringarna från den egna dagboken. För det
första blir de förvånade över att en enkel dagbok kan berätta så mycket, för det
andra blir många förvånade över att de gör mycket mer än de trodde innan de
skrev dagbok, och för det tredje blir de förvånade över hur många aktiviteter som
de inte noterat - på grund av att de är självklara. Sådana självklara aktiviteter
är till exempel toalettbesök och rökning. Människor tänker inte heller
alltid på att de förflyttar sig någon annanstans, och framför allt inte om platsen
de ska till ligger i närheten av den plats där de redan befinner sig. Om man skriver
dagbok brukar även korta förflyttningar skrivas in, och man blir varse dem.
Ibland glömmer man att skriva korta förflyttningar men skriver att man är på
en annan plats än tidigre. I dagboken kan det då se ut som om man förflyttade
sig från exempelvis hemmet till butiken på ingen tid alls - vilket ju är omöjligt.
Sådan bortrationalisering av vardagliga förflyttningar är det fjärde fenomenet
som människor förvånas över.
ARBETSMETOD: DAGBOKEN OCH DEN TIDSGEOGRAFISKA
KARTAN SOM VERKTYG FÖR REFLEKTION

Den dagboksbaserade metod för att bli varse hur vardagen struktureras som
vi presenterar i boken kan användas i många olika sammanhang. Den kan
användas av människor själva, enskilt eller i grupp. I mer behandlingsorienterade
sammanhang kan metoden användas för att skapa och följa individuella förändringsprocesser, där en professionell terapeut bistår under processens gång.
Metoden kan också användas i rent utvärderande syfte, till exempel för att följa
upp åtgärder i rehabiliteringssammanhang.
En människa som har bestämt sig för att hon vill leva sitt vardagsliv på ett
annat sätt än hon gör i dag kan alltså med hjälp av metoden komma igång
med sin förändringsprocess. Dagboken, och den tidsgeografiska kartbilden som
genereras från dagboken, används då som ett kraftfullt verktyg.
Arbetsmetodens centralpunkt är dagboksförarens reflektioner kring kartbilder
över den egna vardagliga tillvaron. Den bakomliggande principen illustreras
i figur I. 2. Utgångspunkten är att en dagboksförare skriver dagbok vid två till-
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TID Beslut om att fortsätta förändringsarbetet eller att vara nöjd
A~

Reflektion över kartbilderna: Har jag nått dit jag VIL L?
Bearbetning av dagboken: Kartbilder över den nya vardagen

Ny dagbok skrivs (cirka en vecka)

Period när man ändrar dagliga rutiner

Beslut om förändring av dagliga rutiner för att nå di t man VILL
Reflektion över kartbilderna: VI LL jag ha det som det ÄR
Bearbetning av dagboken: kartbilder över vardagen

Dagbok skrivs (cirka en vecka)

A.

Figur 1. 2. Principen för vår arbetsmetod: dagbok, reflektion och förändringsarbete. Arbetsmetoden ska läsas
nedifrån och uppåt i figuren. Modellen bygger på att tiden utnyttjas som verktyg både som reflektionsprocess
och som beskrivningsinstrument i dagböckerna.

fällen. Efter den första dagboksperioden är det meningen att dagboksföraren
ska ha utrymme för reflektion över de bilder som tas fram. Reflektionen utgår
från bilderna av hur vardagen faktiskt är (är-läget). Dagboksföraren kan sedan
ställa är-läget i förhållande till hur han/hon vill att det ska vara (vill-läget).
Sedan kan dagboksföraren bestämma sig för att ändra på något i vardagen, det
kan mycket väl vara små saker det handlar om. Ofta är det lättare att ändra på
något litet, och eftersom man kan lyckas med förändringar i det lilla kan detta
få omfattande effekter för vardagen som helhet. Efter en tid när dagboksföraren
ansträngt sig med att ändra på det han/hon bestämt så skrivs dagbok under
en ny period. Denna nya dagbok bearbetas och nya bilder tas fram. Därefter är
det ånyo utrymme för reflektion över om huruvida det nya är-läget har närmat
sig vill-läget.
Tillämpningen av arbetsmetoden bör utgå från dagboksförarens speciella
situation. Vår avsikt är att presentera en ide som man kan hämta inspiration
från och använda i tillämpliga delar.
I arbetsmetoden används tiden som ett verktyg i två olika avseenden. Dels
används tid som verktyg för att strukturera dagböckerna genom att man noterar
ett klockslag varje gång man skriver ner vad man gör. Dels används tiden som
ett utrymme för reflektion, dvs arbetsmetoden och dagboksskrivandet ska vara
utsträckt över en ganska lång tidsperiod så att man kan dra nytta av eftertanke
i perioderna mellan mötena. Det är inte särskilt meningsfullt att, istället för att
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skriva dagbok, i efterhand försöka göra efterkonstruktioner av vad man gjort
under en vecka för att på så vis försöka komma snabbare fram till ett resultat.
Man kommer inte till samma resultat. I stället kan man missa ovärderliga
indikatorer på sådant som man tar för givet och som avslöjas just genom att dagboken skrivs varje dag och i tidsföljd.
BOKENS UP P l ÄGGNI NG, NAGRA l ÄS AN VI SNI NGAR

Boken vänder sig i första hand till personer som i sitt arbete kommer i kontakt
med människor som tycker sig ha förlorat makten över sin vardag och som
känner ett behov av att skapa egenmakt. Vi tror att arbetsterapeuter, psykologer
och andra yrkesutövare i rehabiliterande verksamheter kan ha glädje av boken.
Den arbetsmodell vi använder i exemplet i kapitel 6 kan användas enligt våra
anvisningar, men den kan också användas för att göra utvärderingar av effekter
i vardagslivet efter rehabiliteringsinsatser. Vi har tänkt oss boken som en lärobok
och därför presenteras vår principiella arbetsmetod grundligt och detaljeringsgraden i exemplet är hög. För den som vill fördjupa sig i den teoretiska bakgrunden till tidsgeografin, som är det synsätt som genomsyrar hela vårt arbete
finns ett speciellt avsnitt. I boken gör vi ingen teoretisk fördjupning inom andra,
angränsande områden, som till exempel arbetsterapeutiska modeller eller kognitiv psykologi. Sådana fördjupningar görs bäst i litteratur inom respektive fält.
Vi presenterar problemområdet i KAPITEL I och kapitlet innehåller också
en översiktlig beskrivning av vår arbetsmetod.
Den som är intresserad av det tidsgeografiska synsättet och den begreppsbildning som ligger bakom vår arbetsmetod bör läsa KAPITEL 2 och 3. Här
definieras också en del centrala begrepp.
I KAPITEL 4 gör vi en kort genomgång av ohälsoproblematiken.
I KAPITEL 5 ger vi en detaljerad presentation av hur arbetsmetoden fungerar
och i kapitel 6 visar vi med ett empiriskt exempel hur dagboksmetoden rent
praktiskt kan användas och vilka resultat den kan ge. I exemplet återvänder
vi till Gunilla, som vi presenterade inledningsvis, och hennes arbete med att ta
makten över sin vardag.
KAPITEL 7 innehåller några enkla exempel och övningar som man kan göra
för att bekanta sig med vår datorbaserade metod att hantera dagböcker.
Boken avslutas i KAPITEL 8 med några reflektioner kring metodens vidare
användningsområden.
Metoden som presenteras i boken är nära anknuten till ett datorprogram.
Programmet, övningar och en manual finns att köpa från förlaget. Det är
utvecklat på Macintosh och kommer inom kort även för pe-användare.
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Hur är vardagens vanemönster uppbyggt?
VARFÖR STUDERA VARDAGENS VANEMÖNSTER?

De flesta människor är vanligen i stort sätt tillfreds med sin vardag som helhet
och anser att de själva bestämmer över sådant som de tycker är viktigt att ha
kontroll över. Den som inte är tillfreds med sitt liv tycker ofta att hanJhon saknar
överblick och möjligheter att styra sin egen vardag och vill troligen ändra på sitt
sätt att leva. Oavsett om man tillhör den ena eller den andra gruppen, är det
nog så att man är omedveten om en stor del av vad man faktiskt gör. Mycket
av det man gör görs på rutin, det upprepas dagligen och därför tänker man inte
på att man gör det. I detta kapitel visar vi hur man kan kartlägga hela vardagen,
både det som man själv aktivt har beslutat sig för att göra och det som man gör
utan att tänka på det. När man kartlagt vardagen klarnar en del förutsättningar
för den egna vardagens strukturella uppbyggnad.
ATT FINNA DET GENERELLA UR DET UNIKA

Varje människas vardag är unik och måste behandlas som sådan. Ianalysarbetet
måste man metodiskt hantera det unika så att det både kan betraktas som det
unika förhållande det faktiskt utgör, och som ett förhållande som innehåller
sådana drag i vardagen som är gemensamma för flera människor. Begreppen
som används måste således kunna förbinda det unika med det generella utan att
länken mellan de båda världarna klipps av.
I gränslandet mellan det unika och det generella är olika aspekter på vardagen
väsentliga: projekten och deras aktiviteter är fundamentala (vad man gör och
varför), liksom den rumsliga lokaliseringen (var man genomför sina projekt och
hur man förflyttar sig mellan olika platser) och det sociala sammanhanget (vem
är man tillsammans i sina olika faser av projekts genomförande). Aspekterna kan
användas för att ur den unika vardagen skapa en mer generell bild av vardagen.
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I detta kapitel ska vi gå djupare in på hur begreppen projekt och aktiviteter
används för att beskriva och analysera vardagslivet och ge en karta över det
unika, samtidigt som konturen till mer generella mönster i vardagslivet kan
skönjas. Begreppen projekt och aktivitet hänger ihop på ett mycket intimt sätt
och analysen måste hantera båda begreppen systematiskt. Projekt och aktiviteter
ska analyseras med avseende på både innehåll och tid, och därmed skapas två
begrepp som fokuserar projektens och aktiviteternas sammanhang.
En faktor som komplicerar analysen av det mänskliga vardagslivet är att det
ytterst sällan är så enkelt uppbyggt som många vetenskapliga studiemodeller
förutsätter. Ofta utgår man från den enkla dikotomin att en aktivitet antingen
förekommer eller inte förekommer och tar inte hänsyn till att en aktivitet kan
förekomma i vissa livssituationer och inte i andra. Med andra ord utelämnar
dikotomin i allmänhet tidsdimensionen. Vidare betraktas en aktivitet vanligen
utryckt ur sitt sammanhang och utan att man beaktar hur lång tid den tar. Vi
måste alltså skapa en metod som inte överförenklar, utan som i stället tillåter
studier av komplexa sammanhang som hanterar aktiviteterna så som de faktiskt
hör ihop. Detta låter sig göras nu i enkla program tack vare datorernas stora
kapacitet att hantera komplexa datamängder.
Man kan finna meningsfulla sammanhang med hjälp av tidsdimensionen,
eftersom tiden då kan betraktas som ett kontinuerligt förlopp. Tidpunkter i förloppet kopplar samman olika företeelser, oavsett om det gäller aktiviteter, platser
eller samvaro med andra människor. 1 Det unika mönster av exakta klockslag för
när en enskild individ utför olika aktiviteter avslöjar just hennes/hans unika
komposition av sitt vardagsliv. Fokus kan förskjutas från det unika vardagslivet
med dess tidsangivelser, och därmed kan en mer generell bild skapas av många
olika vardagslivsmönster i samhällets. Bilden av samhällets generella vardag
konkretiseras om vi nöjer oss med att studera den sekventiella ordning som
aktiviteterna uppträder i, eller vilka aktiviteter som över huvud taget utförs aven
grupp personer. Med ett sådant angreppssätt närmar vi oss mer traditionella
studier av tidsanvändning i vardagen. 2
Vi ska presentera två centrala begrepp för analys av vardagens aktivitetsmönster
som är användbara för studier på individ och hushållsnivå: vardagskontext och
projektsammanhang. Varje aktivitet som ingår i en persons unika vardagsliv kan
studeras dels i sitt projektsammanhang, dels i sin vardagskontext.

1

2

Det innebär i ett vidare sammanhang att en aktivitet avlöser en annan aktivitet, eller att en plats lämnas för
att man ska förflytta sig till en annan plats eller att man börjar göra något tillsammans med någon annan person.
Se till exempel SGB (1992).
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PROJEKTSAMMANHANG OCH VARDAGSKONTEXT

Vardagens komplexitet tydliggörs när man reflekterar över hur olika aktiviteter
hänger ihop med varandra. De kan höra ihop på minst två olika sätt och därför
bör vardagen studeras från åtminstone dessa två synvinklar.
För det första ska vardagen studeras från den självklara utgångspunkten att
vissa typer av aktiviteter hör ihop på grund av att de måste utföras för att man
ska kunna genomföra ett visst projekt och därigenom nå ett visst mål. Vi kallar
detta för projektsammanhang. Olika projektsammanhang kan ha olika stora
genomslag i livet och därmed i vardagen. Projektsammanhanget bildas av alla
de olika aktiviteter som krävs för att man ska nå ett visst mål. Exempelvis kräver
projektet »barnuppfostran« att helt andra aktiviteter genomförs än vad projektet
»ordna en middag för sina vänner« gör. Projekt består av flera (ofta ganska
kortvariga) aktiviteter som inte behöver utföras direkt i anslutning till varandra.
Aktiviteter hör, för det andra, också ihop genom att de följer varandra
sekventiellt i en människas vardag, och därmed byggs vardagen upp av olika
aktiviteter som följer efter varandra i tid. De olika aktiviteterna i denna sekvens
kan mycket väl härröra från olika projekt. 3 Detta kallar vi vardagskontexten.
Den bildas alltså när aktiviter från olika projekt blandas sekventiellt under
vardagen allteftersom tiden går.
Vi ska exemplifiera projektsammanhanget med utgångspunkt från projektet
att »ordna en middag för sina vänner«. Det projektet sträcker sig över en relativt kort tid. Projektet inbegriper några generella typer av aktiviteter: planering
(mer konkret: vad som ska köpas och hur det ska ordnas), och förberedelser
(mer konkret: inköp, tillredning, anskaffning av tallrikar, bestick, stolar i rätt
mängd, dukning), genomförandet (mer konkret: äta och prata) och allt efterarbete (mer konkret: duka av, diska, ställa in, plocka undan, städa osv). Själva
genomförandet av målaktiviteten, måltiden, tar ofta betydligt kortare tid än
vad planering, förberedelser och efterarbete gör tillsammans. I figur 2.1 framgår de aktiviteter som utförs av värdhushållets medlemmar vid olika tillfällen
under den aktuella perioden när projektet »ordna middag för matlaget«
förverkligas. Aktiviteterna, och den exakta tidsläggningen av dem, utgör således
byggstenar i enskilda människors projektsammanhang när projektet ska
beskrivas närmare.

3

Men det kan naturligtvis också finnas aktiviteter ur samma projekt som följer varandra i sekvens.
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Projektsammanhanget »Drdna middag för matlaget«
På menyn: Ärtsoppa till de vuxna, korv med bröd till barnen. Pannkaka och kaffe, 25 personer

Dag och tid

Aktivitet i projektsammanhanget I vem som gör

Tisdag k116.30

Handla mat! Han och hon tillsammans

kl 18.45

Koka femton liter ärtsoppa och frys in! Hon

Onsdag kl 17.45

Grädda fem ugnspannkakor med äpple! Hon
Diska och städa! Hon
Se över porslin och bestick - räcker det? ! Hon
Ta fram stolar och bord! Hon och han tillsammans

Torsdag kl 7.30
kl 8.00

Sopa löv från gången till huset! Han
Ta fram ärtsoppa och bröd ur frysen! Hon

efter arbete

Låna skedar, fixa ljus och byta back! Hon

kl 17.00

Duka upp, koka kaffe! Hon och han tillsammans
Värma korv och soppa! Hon och han tillsammans
Värma pannkaka! Hon och han tillsammans
Vispa grädde! Han

kl 18.00

Servera gästerna som kommit! Hon och han tillsammans
Äta och prata! Hela familjen och gästerna

kl 22.30

Duka av! Hon och han tillsammans
Ställa in överbliven soppa i frysen! Hon och han tillsammans
Diska! Hon och han tillsammans

Fredag k118.30

Ställa undan bord och stolar! Hon och han tillsammans
Ställa in disken! Hon och han tillsammans

Lördag kl 10.30

Lämna tillbaka lånade skedar! Hon

Å. Figur 2.1. Exempel på ett projektsammanhang: Ordna middag för matlaget.

Alla människor genomför inte samma projekt på samma sätt. Människor utför
inte heller alltid exakt samma aktiviteter, även om de utför samma projekt.
Projeksammanhanget beskriver den exakta lokaliseringen i tid av de olika aktiviteterna i ett projekt och blir därför unikt för varje person, medan projektet
som sådant däremot är generellt och gemensamt för många människor.
Projektsammanhanget berör alltså en viss persons, eller några speciella
personers, konkreta organisering av ett enskilt projekt, medan begreppet vardagskontext istället tar sin utgångspunkt i hur flera olika projekt blandas med
varandra. Vardagskontextens bild av vardagen visar hur en aktivitet följer efter
en annan aktivitet oavsett om dessa aktiviteter sinsemellan har något innehålls-
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mässigt med varandra att göra eller ej. 4 Vardagskontexten visar alltså vardagen
precis så som den levs, som ett virrvarr av sekvensiellt ordnade aktiviteter.
Vardagskontexten fångar individuella särdrag i vardagslivet och utgör ett känsligt
instrument för att spegla skillnader och likheter i vardagen mellan olika människor. Vardagskontexten kan liknas vid en tidskarta över vad en människa gör
under en period och aktiviteternas inbördes ordning är därvid av grundläggande
betydelse för hur vardagslivet ter sig. På vardagskontextens tidskarta kan man se
hur vissa projekt dyker upp i vissa sammanhang och präglar vardagskontexten
just då, se figur 2.2.

Måndag

"""*"
~"

Tisdag

Förberedelse/efterarbete }
Mål'd h
tl oc samvaro

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lördag

Söndag

}
I projektsammanhaget: middag med matlaget

Vardagskontexten

c:::J Andra projekt och andra aktiviteter

Å Figur 2.2. Illustration av hur projektet »Middag med matlaget« bildar ett projektsammanhang ivardagskontexten
för en familj. Illustrationen är uppbyggd som ett konventionellt skolschema, med morgonen överst och kvällen
nederst i bilden. Projektsammanhanget framgår av de speciellt markerade aktiviteterna ivardagskontexten.

4

Det vill säga oavsett vilka projekt som är aktuella.
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Även om aktiviteter ur vissa projekt tidvis sätter sin prägel på vardagskontexten
så som exempelvis matlagsmiddagen präglade vardagen under nästan en hel
vecka för familjen i vårt exempel, så blandas alltid aktiviteterna från dessa tillfälligt dominerande projekt med aktiviteter som härrör från helt andra projekt
ivardagskontexten.

ANVÄNDNINGSOMRADEN
Vad kan man då använda begreppen projektsammanhang och vardagskontext
till? Vem har vilken nytta av att veta hur en människas vardagsskontext ser ut
och vilka projektsammanhang som ingår däri? Här möts det individuella och
det samhälleliga perspektivet. Från individperspektiv handlar det som det individuella önskemålet om att skapa sig ett bättre liv, kanske genom att bemäktiga
sig rätten att bestämma över sin egen vardag. Från samhällsperspektivet finns
önskan från beslutsfattare om att skaffa kunskap om livet i ett samhälle, för
att skapa beslutsunderlag för samhällsplanering. Det kan gälla myndigheter
och förvaltningar, men lika väl företag som ska etablera eller ändra inriktning
på serviceverksamhet i ett givet område. Viktiga områden rör exempelvis
handikappade människors förutsättningar att leva ett bra liv, fysisk och social
organisation av bostadsområden, servicens lokalisering i förhållande till var
människor bor etc. Samhällsplaneringen behöver vila på vetenskapliga undersökningar och därvid är begreppen vardagskontext och projektsammanhang
praktiska när man vill systematisera kunskap om svårfångad, komplex och
variationsrik vardagsverklighet. Betydelsen av att illustrera vardagliga situationer
kan inte nog understrykas eftersom samhällsplaneringen oftast handlar just om
att skapa yttre ramar för människors vardag.
INDIVIDINRIKTADE SYSTEMATISKA STUDIER AV VARDAGSLIVET

På det individuella planet kan man mot bakgrund av beskrivningar av vardagskontexten göra uppföljningar av sådana förändringar som sker utan ens egen
medverkan och av sådana förändringar som man aktivt vidtar under en period.
Då kan man först beskriva vardagskontexten så som den tedde sig vid utgångsläget, sedan genomföra en förändring i sitt sätt att leva sitt liv och slutligen göra
en ny beskrivning av vardagskontexten sedan förändringen genomförts. Därefter
kan man jämföra och se hur vardagslivet har förändrats under den mellanliggande tidsperioden när förändringsåtgärden genomfördes. Mot bakgrund av
utfallet av processen kan man utvärdera resultatet. Ändrade förutsättningar på
individnivå kan också gälla konsekvenser av att hälsotillståndet förändrats.
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HUSHÅLLET SOM SAMVERKANSFORM MELLAN INDIVIDER

På hushållsnivå kan man använda begreppen vardagskontext och projektsammanhang för att studera arbetsdelningen mellan hushållsmedlemmarna. När
ett barn föds i en familj blir konsekvenserna olika beroende på om föräldrarna har valt en samverkansstrategi eller en specialiseringsstrategi för sin
interna arbetsdelning. 5 Deras strategival får konsekvenser för hur aktiviteterna
fördelas mellan man och kvinna (och senare också barn). Såväl vardagskontexten för var och en i hushållet, som projektsammanhangen kommer att få
olika kännetecken beroende på strategival. Valet av strategi kan ske omedvetet
eller medvetet, men det cementeras ofta när första barnet föds och valet manifesteras i vem som utför de olika aktiviteter som är förknippade med projektet
barnuppfostran. Här kan man koppla vidare till jämställdhetsfrågorna.
INDIVIDANKNUTNA SLUTSATSER FÖR SAMHÄLLSPLANERING

På det samhällsvetenskapliga planet handlar det om att samla kunskaper om
hur olika människors vardag påverkas av förändringar i omgivningen. Samhällsplaneringen kan ta sin utgångspunkt i kunskap om människors verkliga vardag
i ett område och hantera dem som typfall istället för att utgå från standardiserade grupper, enbart baserade på medelvärden. Det kan gälla förändringar
i närmiljön, till exempel hur vardagslivet påverkas av att den lokala butiken
läggs ned eller av att vårdinrättningar koncentreras till färre platser.
ARBETSPLATSANKNUTNA STUDIER AV AKTIVITETSMÖNSTER

Liknande studier av arbetsdelningen och dess konsekvenser för olika människor
kan göras på arbetsplatser. Det handlar då om hur man samverkar för att lösa
problem eller om hur verksamheten bör organiseras på bästa sätt för att nå ett
gott resultat. 6
PENDLINGEN MELLAN MIKRO- OCH MAKRONIVÅ

Gemensamt för alla dessa olika användningsområden är att de utgår från
beskrivningar som genererats från individanknutna datamaterial. Resultaten kan
emellertid användas på såväl individ- som organisations- och samhällsnivå.

5

Ellegård (1993 b) och Ellegård, Friberg: (1993).

6

Ellegård (1989), Ellegård (1996) och Ellegård (1997).
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Teoretisk bakgrund:
det tidsgeografiska synsättet
DE DDLDA SAMMANHANGEN

»På dagen för min frigivning vaknade jag klockan halv fem efter bara ett par

timmars sömn. Den I I februari var en molnfri sensommardag i Kapstaden.
Jag genomförde en förkortad version av mitt vanliga träningsprogram, tvättade mig och åt frukost. Sedan ringde jag några personer från ANC och UDF
i Kapstaden för att de skulle komma till villan och förbereda frigivningen och
arbeta på mitt tal. Fängelseläkaren kom för en kort kontrollundersökning. Jag
funderade inte över det faktum att jag skulle bli fri utan över alla de många
saker som jag måste klara av före dess. Som så ofta här i livet går ögonblickets
stora betydelse förlorat i virrvarret av tusen och åter tusen små detaljer.« 1
NELSON MANDELA

Den metod vi presenterar kan användas för att representera och undersöka det
virrvarr av små, vardagliga aktiviteter som vid närmare eftertanke visar sig
utgöra detaljer i betydelsefulla sammanhang. För att identifiera sammanhang
i vardagslivet behöver vi en utgångspunkt som gör det möjligt och enkelt att
reflektera över vår tillvaro. Det tidsgeografiska synsättet ger sådana möjligheter
och hjälper oss att identifiera sammanhang, bland annat genom att visa på dolda
regelbundenheter i den mänskliga vardagen, regelbundenheter som vid den
första anblicken ter sig som endera självklarheter eller som en okontrollerbar
oreda. I detta kapitel ges en kort introduktion till det tidsgeografiska synsättet.

1

Ur Nelson Mandela (1994), s 535.
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KORT OM DET TIDSGEOGRAFISKA SYNSÄTTETS HISTORIK

Tidsgeografin utvecklades av professor Torsten Hägerstrand och hans forskargrupp från 1960-talet och framöver vid kulturgeografiska institutionen vid
Lunds universitet. 2 Tidsgeografin är gränsöverskridande i flera bemärkelser: för
det första är den en reaktion mot den tilltagande specialiseringen inom samhällsvetenskapen, och för det andra ger tidsgeografin möjligheter att överskrida den
skarpa gräns som utvecklats mellan de fysiskt materiella vetenskaperna (naturvetenskap, teknik och medicin) och de socialt och kulturellt förankrade vetenskaperna (humaniora och samhällsvetenskap).
Vetenskapens specialisering och uppdelning i separata kunskapsområden har
skett successivt och utan större hänsyn till att de fenomen som studeras inte alls
låter sig delas upp utan att deras egenart riskerar att gå förlorad. Inom varje
vetenskaplig specialitet, disciplin och subdisciplin, utvecklas kunskaper som
i hög grad är relevanta sett i den inomdisciplinära kontexten. Inom varje disciplin
tränas utövarna i att tänka på det inlärda sättet och därför bortser man lätt från
de kopplingar och sammanhang som finns i det verkliga livet, och mellan olika
specialiteter.
Tidsgeografin är sprungen ur kulturgeografin och även kulturgeografin har
påverkats av specialisering och uppdelning av studieobjekt. 3 På 1950-, 1960och 1970-talen var kulturgeografer ofta inriktade på samhällsplanering. Människan betraktades från den synvinkel som planeraren skulle åtgärda, hon blev
endera »boende«, »konsument«, »förälder«, »anställd«, »resande« eller »vårdtagare« etc, beroende på vilken sorts planering det handlade om. Att en och
samma människa under livet kan spela alla roller själv, och ibland rent av
växlar mellan rollerna under samma dygn, ingick inte i den föreställningsvärlden.
Människan som helhet, av kött och blod med en egen tankevärld och unika
erfarenheter försvann i samma stund som den sociala grupperingen i statistisk
mening blev dominerande analysverktyg (till exempel: boende, föräldrar,
anställda etc). Det betyder att helhetssynen på människans existens som en
livsprocess nästan alltid lämnades därhän i samhällsplaneringen.

2

3

Ett flertal centrala artiklar av Torsten Hägerstrand finns samlade i boken »Tidens vidd och tingens ordning«, red
GCarlestam och BSolbe. Hägerstrand (1991).
Kulturgeografi, och därmed också tidsgeografi, härstammar från den traditionsrika disciplinen geografi som bidragit
till kartläggning av jorden och dess resurser. Innan den inomvetenskapliga specialiseringen av geografiämnet
genomfördes överbryggade ämnet fakultetsgränser, och återfanns således inom både humanistisk-samhällsvetenskaplig
och naturvetenskaplig fakultet. Ämnet delades, i specialiseringens anda, vid mitten av 1900-talet upp i kulturgeografi
(samhällsvetenskap) och naturgeografi (naturvetenskap), och då förlorade kulturgeografin sin nära anknytning till de
naturgivna resurserna och till de fysiska artefakter som vi människor skapar i vår omgivning.
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Människan som odelbar helhet, som individ (individ av latin: odelbar) är den
centrala utgångspunkten i det tidsgeografiska synsättet. Människan spelar olika
roller i olika organisationer och utgör genom rollväxlingarna en betydelsefull
länk mellan olika verksamheter: det är samma människa som förflyttar sig mellan
olika platser, som ingår i olika sociala sammanhang och som växlar mellan
olika typer av aktiviteter under sitt liv, likväl som varje dygn. Människan kan
också sägas vara en viktig sammankopplande länk mellan många av de olika
specialiteter som utvecklats inom vetenskaperna. Forskare som vill få förbättringar till stånd, vare sig det handlar om större eller mindre förändringar, bör
alltså inte glömma att studera helheten, människorna i deras sammanhang, så att
man inte förblindas av alla detaljer inom någon delverksamhet.
Migrationsstudier, dvs studier av flyttningar inom och mellan länder, är en av
tidsgeografins rötter. Flyttningar är per definition individanknutna och därför
måste den enskilda människan som helhet betraktas om man ska förklara flyttningsmönster.
En annan föregångare finns i studierna av hur innovationer sprids. Teorier
om innovationsspridning bygger på antagandet att när människor får kännedom om en nyhet varierar deras ivrighet att acceptera nyheten. Somliga blir
mycket entusiastiska över nyheten första gången den dyker upp och skaffar sig
tillgång till det nya direkt. Andra måste komma i kontakt med nyheten flera
gånger innan hanJhon över huvud taget märker att det är något nytt. Efter att ha
identifierat nyheten och sett den fungera hos någon annan kanske denne person
till slut skaffar sig nyheten själv. Här kan man alltså se att olika människors
sätt att tänka och agera är avgörande för hur en innovation sprids. Torsten
Hägerstrand studerade migration, immigration, emigration och innovationsspridning på 1940- och 1950-talen4. Gemensamt för alla migrations- och innovationsstudierna är att människor, naturgivna ting eller artefakterS följs över en
tidsperiod i rummet. 6 Här finns således de båda grundläggande dimensionerna
i tidsgeografin: tid och rum, och här finns individen.
Mänskligt liv är omöjligt utan någonstans att vistas för att utföra aktiviteter,
till exempel för att äta, sova, skaffa mat och vara tillsammans med andra människor. Därför måste vi ha med den rumsliga dimensionen när vi studerar
vardagslivet. Tidsdimensionen är lika nödvändig eftersom varje form av aktivitet
tar tid att genomföra. Förutom tid och plats är det också nödvändigt att ha

Hans doktorsavhandling från 1953 heter »Innovationsförloppet ur korologisk synpunkt«.
Människoproducerade ting kallas artefakter.
6 Det avser alltså individer i vid bemärkelse.
4

5
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tillgång till resurser, såväl material som redskap och kunskap, för att kunna
genomföra de nödvändiga aktiviteterna, och även dessa resurser är lokaliserade någonstans under en viss tid. Mänsklighetens fasta förankring i den
fysiskt materiella världen är alltså uppenbar för var och en, och kanske därför
också så självklar att vi ofta bortser från den i vardagslivet. Inom de flesta
samhällsvetenskaper är de fysiskt materiella aspekterna på tillvaron ofta frånvarande, antingen tas de för givna eller så betraktas den fysiska världen som ett
fenomen för sig. Tidsgeografin skiljer sig från många andra samhällsvetenskapliga inriktningar genom att dess föreställningsvärld inbegriper den fysiska
omgivningen och dess utsträckning i tid och rum.
I figur 3. I illustreras vårt tidsgeografiska synsätt med dess utgångspunkter
i människan som använder resurser under en viss tid på en viss plats för att
genomföra aktiviteter som tillsammans bildar hennes vardagsliv. Människan
ingår i en befolkning och resurserna är både naturgivna och artefakter som
framställts av människan. Aktiviteterna genomförs ofta inom ramen för verksamhetsorganisationer, och det kan vara såväl formella som informella sammanslutningar för mänsklig samverkan.

I

VARDAGSLIV

I

Varför? Hur? Var? När? Vem?

VERKSAM HETSORGAN ISATI ON ER

I
I

-företag
-hushäll
-övriga organisationer

AKTIVITETER

I
I

I
RESURSER
naturtillgångar
klimat
etc
ARTEFAKTER
byggnader
transportnät
övrig infrastruktur

-

TID

PLATS

-

MÄNNISKAN
ålder
kön

BEFOLKNING
kompetens
kapacitet
sociai organisation

TIDRUMMET

... Figur 3.1. Vårt synsätt på förhållandena mellan människa och fysiska resurser samt tid och plats.
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Tidsgeografin har en strävan att återknyta banden mellan natur och samhälle
och betonar därför sambanden mellan det fysiskt materiella, det intentionella
och det kulturella. Människors vardagsliv, viljor och handlingar måste därmed,,",.
förankras i den fysiska världen (med dess naturresurser och mänskligt produ- ~
cerade artefakter) både på kort och lång sikt. Detta betyder dock inte att tids- 'e\
geografin är fysikalistisk 7, utan det betyder snarare att tidsgeografer betraktar 'j
den fysiska världen som en yttre ram för möjliga handlingar, en ram inom
vilken människan kan välja mellan många olika alternativ. Oftast tänker vi inte .1
alls på denna yttre ram trots att våra ideer, preferenser och vår förmåga att välja
alltid begränsas av de fysiska förutsättningarna. Men det kanske inte är så ~
dumt att tänka bort den ramen till vardags, eftersom vi annars riskerar att helt!)
förlora vår uppfattning av oss som fria, viljestyrda varelser. Ändå gäller ytterst I,
att ingen, inte ens den mest övertygade voluntarist 8 , kan vistas på två platserJ:
samtidigt, och ingen kan heller genomföra en fysisk förflyttning mellan två
platser utan att förflyttningen tar tid. Som väl är finns det i allmänhet ändå
många olika alternativ inom ramen för vad som är möjligt vid de förutsättningar som råder vid varje tidpunkt. Det är där vår valfrihet finns, och den kan
objektivt sett vara stor eller liten, samtidigt som den kan upplevas som stor eller
liten av den enskilda individen.
Torsten Hägerstrand använder Karl Poppers begrepp om tre olika världar
när han skriver om hur en människas möjligheter att leva och styra sitt liv
kan betraktas. 9
Värld I består av fysiskt materiella företeelser och fenomen, sådant som man
kan ta på och se på. Denna förnimbara värld innehåller såväl naturens egna
företeelser (till exempel: träd, stenar, sjöar, järnmalm, djur och människans
kropp), som ting som är tillverkade av människor (till exempel hus, vetemjöl,
cyklar, möbler etc).10
Värld 2 består av människors tankar, ideer och tolkningar. Denna värld är
svårare att beskriva och undersöka. På individnivå är alltså människans hjärna
en del av värld I, medan tankarna som alstras i hennes hjärna ingår i värld 2.
Den enskilda människans egen värld 2 påverkas naturligtvis såväl av hur
omgivningen i värld I ser ut (klimat, natur och allehanda artefakter), som av
hennes erfarenheter och av hennes resurser att själv utnyttja omgivningen. Olika

!

l
l

Fysikalism innebär att förklaringar söks i den fysiskt materiella världen medan människors vilja inte anses ha någon
avgörande betydelse för vad som sker.
a En voluntarist betonar viljans betydelse för vad som sker, jämför fysikalism i noten ovan.
9 Hägerstrand (1985).
10 Människoproducerade ting kallas artefakter.
7
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människor kan mycket väl ha helt olika tankemässiga begränsningar för sitt
agerande och dessa begränsningar avgör vad hon faktiskt väljer att göra inom
den fysiska världens ramar. Man kan känna förtröstan eller maktlöshet inför
hur framtiden verkar komma att gestalta sig. Känslor av maktlöshet kan leda
till att människan utvecklar strategier att låta sig lotsas runt i livet, begreppet
inlärd hjälplöshet täcker ett sådant förhållningssätt. H
Värld 3 är kanske den mest komplexa av världarna och motsvarar den kulturella världen. Den består av regler, lagar och överenskommelser om hur man
ska uppföra sig i samhället. Den kulturella världen ändras som följd av att nya
ideer ersätter gamla och som följd av att nya artefakter utvecklats (dvs värld I
och värld 2 förändrats). På individnivå kan vi säga att hjärnan (värld I) och
tankarna och tankarnas inriktning (värld 2) styrs av de intryck människan tar
emot om vad som är tillåtet respektive otillåtet att göra i en viss kultur (värld 3)'
f Poängen med indelningen i de tre världarna är att strukturera komplexa samt hälleliga fenomen och samtidigt visa att de tre världarna hänger nära samman
l med varandra.
I tidsgeografin betonas också de starka sambanden mellan vad som sker på
samhällsnivå och vad som sker på hushålls- och individnivå. Ett centralt
underliggande antagande inom tidsgeografin är att det som sker på individnivå
bygger upp nivåerna däröver. il Ingenting organiserat sker på samhällsnivå utan
att det någonstans och någon gång finns (eller har funnits) en människa som
handlat och agerat för att initiera händelser. 13 I en tidig skrift skrev Hägerstrand
att man med det tidsgeografiska verktyget »skall kunna röra sig fram och tillbaka mellan mikro- och makronivåer utan att förlora sambandet mellan dem.
(Den tidsgeografiska) Avbildningen måste vara byggbar i den meningen att
man skall kunna gå från det enkla och genomskinliga till det aggregerade och
komplicerade med bibehållen kunskap om vilka förenklingar som görs. «14
Den som studerar persontransporter i Sverige på 1990-talet kommer exempelvis att hitta resmönster (på makronivå) som är uppbyggda av enskilda individers
resor (mikronivå). Varje enskild resa i det totala resmönstret genereras av flera
olika faktorer. För det första spelar de aktiviteter som den enskilda människan
ska genomföra på destinationsorten en central roll. Detta betyder mycket för
valet av tidpunkt för när resan genomförs. För det andra är valet av förflyttningsJ

Se till exempel Seligman, M, Peterson Coch Majer, S (1995). Naturligtvis påverkas enskilda handlingar av hur
samhället är organiserat.
12 Jämför figur 3.1, med dess betoning på människan som handlande subjekt.
13 Det kan dock också mycket väl hända att en människas agerande, baserat i hennes goda avsikter inte får ett gott
resultat på samhällsnivå. Ofta kan det bero på att det är så komplexa kulturella strukturer att »det goda" bryts
ner i samhällsmaskineriet.
14 ur Hägerstrand (1974), s 88.
11

29

medel betydelsefullt. Detta val speglar i stort människans förflyttnihgskapacitet
(till exempel apostlahästar, cykel, bil, buss, spårvagn, tåg, flyg). För det tredje är
infrastrukturens utformning viktig (vägnät, hållplatser, landningsbanor etc).
Förflyttningssätt och infrastruktur är element i den fysiska världen (värld r). Den
enskilda resan är också följden av människornas personliga värderingar (värld 2)
till exempel av de olika förflyttningssättens för- och nackdelar, bland annat från
miljösynpunkt. Slutligen beror den enskilda resan på hur trafik-kulturen ter sig
för den som ska resa, vilka lagar och regler som gäller för hur man ska bete sig
i trafiken (värld 3).
Tidsgeografin greppar alltså över ett stort fält och berör olika aggregeringsnivåer, samtidigt som individnivån spelar en central och drivande roll. Med
hjälp av några centrala begrepp kan det tidsgeografiska synsättets struktur och
egenskaper mejslas ut. Alla begrepp har bäring på process (dvs en uttalad tidsdimension finns alltid med) och den mest grundläggande förutsättningen i synsättet rör människans odelbarhet. Tidsgeografin utgår från företeelser så som de
uppträder i sina sammanhang (bland annat socialt, geografiskt och värderingsmässigt). De olika sammanhangen är betydelsefulla både för vad människan vill
göra och för vad hon sedan verkligen företar sig i sin omgivning.

CENTRALA BEGREPP INOM DET TIDSGEOGRAFISKA SYNSÄTTET

DEN ODELBARA INDIVIDEN

Tidsgeografin tar individen som utgångspunkt eftersom individen länkar samman många olika företeelser och därmed bidrar till att identifiera viktiga sammanhang. Begreppet individ används flexibelt i tidsgeografin och betecknar
många olikartade företeelser: exempelvis människa, djur, växt och ting. Den
gemensamma nämnaren är att alla individer är odelbara på en given skalnivå
och under en given tidsperiod. Det betyder att detaljeringsgraden varierar
beroende på om man ser på individen i sin lokala miljö under ett dygn eller
om samma individ betraktas under loppet av hela livet med hela världen som
geografisk skala. Individens odelbarhet är den mest centrala utgångspunkten
för vårt arbete med att utveckla redskapet för att skapa egenmakt över vardagstillvaron. Individers biografier över en längre historisk period hjälper oss
att förstå vad som föregått det som händer nu och dagböcker över en kortare
tidsperiod ger en orientering om vad som är aktuellt i livet just nu. Biografier
och dagböcker bidrar således till att förankra händelser i individens tidigare val
i livet och i hennes fysiska och föreställningsrnässiga begränsningar.
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INDIVIDBANAN - ETT REDSKAP FÖR ATT KARTLÄGGA
INDIVIDENS TILLVARO

Individbana kallas det tidsgeografiska redskap som används för att avbilda en
individs tillvaro. Avbildningen kan avse en kort tidsperiod i en individs liv eller
hela hennes levnadshistoria. Individbanan avslöjar att tillvaron är ett flöde av
olika aktiviteter. Aktiviteter utförs på olika platser och tillsammans med olika
människor och man kan tycka bra eller illa om aktiviteter, precis som man kan
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.Å Figur 3.2. Individbanans principiella uppbyggnad, illustrerad med ett exempel på en persons vardag en dag.
Individbanan ska läsas nedifrån och upp längs tidsaxeln. Man ser hur den avbildade personen vistas i sin
bostad, åker sedan till arbetsplatsen. Vistas på arbetsplatsen tills arbetsdagen är slut, åker till butiken, går
in i butiken för att handla och åker sedan hem. Personen vistas i sin bostad under resten av dagen.
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må bra eller dåligt när man utför dem. Tillvaron förändras oavbrutet: ett tillstånd förvandlas ögonblickligen till ett nytt tillstånd osv. Trots den ständigt
pågående förändringen kan vi emellanåt ändå uppleva tillvaron som ett oföränderligt och långvarigt tillstånd. Sådana upplevelser uppträder när ramvillkoren
inte förändras påtagligt även om tiden går, till exempel om man vistas länge på
samma plats och utför samma aktivitet, i samvaro med samma personer.
Individbanan kan också användas för att betona andra aspekter på tillvaron.
Den kan till exempel ritas så att den betonar aktiviteterna som genomförs medan
den rumsliga exaktheten tonas ned. Olika typer av individbanor kan i analyshänseende kombineras med varandra. Se figur 3.3.
Individbanan är det grundläggande verktyget i vår metod och vi använder
i huvudsak två varianter av individbanan i boken. Vi har valt den aktivitetsorienterade individbanan för att illustrera vardagslivets skeenden (illustrerad till
höger i figur 3.3), och den rent tidrumsliga individbanan för att illustrera vilka
platser man vistas på och förflyttar sig mellan i vardagen. Med hjälp av individbanan som instrument kan vi således illustrera de sammanhang i vardagslivet
som skapas av alla aktiviteter som utförs 15, platser som bevistas (geografiskt
sammanhang) och människor som ingår i den sociala gemenskapen (socialt
sammanhang).
RESTRIKTIONER

Vårt mänskliga liv förflyter inom ramen för olika restriktioner som vi är mer
eller mindre medvetna om och som glädjer, hjälper eller plågar oss olika
mycket beroende på läggning, humör och tillfälligheter. Allra ytterst ligger den
ram som naturens lagar och krafter sätter för vad vi kan göra. Stenåldersmänniskan stod inför samma ram som vi gör i dag. Däremot har vi lärt oss hantera
naturlagarna så att mycket av det som (troligen) ansågs vara omöjligt på
stenåldern kan genomföras i dag (exempelvis månfärder). Det handlar också
om vilka potentiella möjligheter vi har identifierat som realiserbara möjligheter
inom den yttersta ramen, och det varierar stort mellan olika individer och
mellan olika samhällen.
Tidsgeografin har identifierat några centrala restriktioner som visar individens egna möjligheter att själv välja handlingsalternativ inför framtiden i en
given situation. Här ska tre restriktioner behandlas lite närmare, kapacitetsrestriktioner, kopplingsrestriktioner och styrningsrestriktioner.

15

Det kallar vi för vardagskontext, ett begrepp som beskrivs närmare i kapitel 2.
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Å Figur 3.3. Tre olika principer för att rita individ banor, där det är samma vardag som återspeglas på tre olika sätt:
Individbanan till vänster visar endast tid och rum, men vad personen gör på de olika plaserna framgår inte (den
kan jämföras med individbanan i figur 3.2.). Individbanan i mitten visar såväl tid och rum som vilka aktiviteter
som företas på respektive plats. Individbanan till höger visar endast aktiviteter och kan kallas en aktivitetsorienterad individbana. Förflyttningar återfinns bland aktiviteterna men det framgår inte vilka platser man vistas på.
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Kapacitetsrestriktioner innebär att individen i något eller några avseenden har
begränsad kapacitet. Det kan vara begränsning av kunskapsmässig, styrkemässig,
social, medicinsk, utrustningsmässig eller ekonomisk art. Handikapp av olika
slag innebär således tydliga kapacitetsrestriktioner för den enskilda människan.
Kapacitetsbegränsningar innebär att en viss individ inte kan genomföra sådant
som i princip skulle kunna vara möjligt. Det kan vara resursmässiga begränsningar av de mest skiftande slag, allt från brist på pengar till avsaknad av fysiska
verktyg eller viljemässig kraft. Den som saknar pengar kan inte köpa varor
och därför står han/hon eventuellt utan nödvändiga råvaror och redskap när de
behövs. Begränsad förflyttningskapacitet är en typ av kapacitetsrestriktion som
begränsar vidden av det geografiska området som en individ kan nå inom en viss
tid. Den som cyklar förflyttar sig inte lika långt inom en viss tidsperiod på samma vägsträcka som den som kör bil. Kapacitetsrestriktionerna kan användas som
förklaring till varför det uppstår så olika fördelningsmönster i samhället.
Kopplingsrestriktioner anknyter till att människan ingår i sociala sammanhang av olika slag. Kopplingsrestriktioner innebär att man måste visa hänsyn
till de människor man har träffat överenskommelser med om att göra, eller
inte göra, vissa saker. Överenskommelserna kan vara temporära eller gälla
långsiktigt. Den som är anställd har skrivit på ett kontrakt för en viss tidsperiod,
och kontraktet kan sägas upp. Men under kontraktstiden måste den anställde
komma till jobbet på föreskriven tid och får inte utebli utan giltig orsale Föräldraskap innebär en livslång informell överenskommelse baserad på starka
biologiska och psykologiska kopplingar mellan vuxen och barn. Det är ett
biologiskt och moraliskt kontrakt som endast bryts i sällsynta fall så länge
både barn och föräldrar är i livet.
Styrnings- eller auktoritetsrestriktioner innebär att lagar och regler bestämmer
och begränsar vad som är tillåtet och därmed möjligt att genomföra. Den som är
under 18 år får inte rösta i riksdagsvalen och den som är berusad får inte köra bil.
Samhället har sanktioner att sätta in mot den som bryter mot auktoritetsrestriktionerna. Men det kan också vara mindre officiella auktoritetsrestriktioner,
till exempel sådana som råder mellan föräldrar och barn. Här är i allmänhet
sanktionerna betydligt mer subtila.
PROJEKT OCH AKTIVITETER

I tidsgeografisk litteratur är begreppet projekt vanligare än begreppet aktivitet.
Projektbegreppet associerar till ett större, målinriktat sammanhang, där en
mängd olika aktiviteter ofta måste genomföras för att nå målet. Ett projekt kan
vara basexistensiellt betonat, som till exempel det allt överskuggande att över-

34

leva, eller det kan vara betydligt mer konkret och begränsat, som till exempel att
man lagar en middag till sina gäster en kväll. 16 Vår metod utgår från att studera
människans vardagsliv sett som ett sammanhang av olika förehavanden, studerade i termer av projekt och de aktiviteteter som bygger upp projekten.
Vi människor utför alltid någon form av aktivitet var vi än vistas och vem
vi än är tillsammans med. Det finns aktiviteter av olika slag, mer eller mindre
nödvändiga och mer eller mindre intressanta. Ur strikt analytiskt hänseende är
även vad som i dagligt liv betraktas som inaktivitet också en typ av aktivitet.
När en person säger sig »göra ingenting« så gör hanJhon ändå något, dvs ingenting särskilt, eftersom även att göra »ingenting särskilt«, tar både tid och plats
i anspråk. Detta förhållande, att »att göra ingenting« också tar tid och plats
i anspråk kan inte nog understrykas. I den fysiska världen (värld I) går det inte
att komma undan att det alltid finns något alternativ till vad man gör, även om
man i sin inre värld (värld 2) upplever det som om det inte är fallet och därför
inte heller gör någonting som man betecknar som meningsfullt.

PROJEKTET MATHÅLLNING
Efterarbete

Tillredning - - - - - - - - (

Införskaffande

Pianering

Aktiviteter
-duka
-lägga upp maten
-koka potatis
-steka köttbuliar
-skala potatis
-göra köttbullsmet
-ta fram Ingredienser
-ta fram kastruller och stekpanna
-läsa recept

.... Figur 3.4. Förhållandet mellan projekt och aktiviteter. Figuren ska läsas nedifrån och upp,
precis som individ banorna.

REAL OCH ADDERAD TIDSANVÄNDNING

Studier av människors vardagliga aktiviteter utförs ofta för att skapa kunskap
om hur livet i samhället ser ut på ett övergripande plan. Syftet är oftast att
göra översikter, till exempel av tidsanvändningen, och att därvid göra jämförelser
nationellt, regionalt eller mellan män och kvinnor. Resultaten används som
beslutsunderlag för myndigheter och andra som vill ha bättre kunskaper än vad

16

Basexistensiella frågor handlar om förutsättningar för yttre överlevnad. Psykologiskt betonade existensiella
frågor handlar om reflektion över bland annat livets mening och värde, och om att kunna se en mening och
kunna förklara vad som sker.
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common sense ger vid handen. När man undersöker hur människor använder
sin tid samlas material in från enskilda personer och tidsanvändningen för olika
kategorier av aktiviteter mäts och den genomsnittliga summan tid beräknas.
I Sverige ägnar män i genomsnitt I timme och 32 minuter åt måltider varje dag
under veckoslut, medan kvinnorna i genomsnitt ägnar I timme och 34 minuter
åt samma sak, enligt SCBS undersökning 1990/91.'7 Sådana resultat säger emellertid ingenting om hur måltiderna är fördelade över dygnets timmar och hur
de varierar mellan människor i olika livsfaser.
Måltider har en särskild betydelse bland alla aktiviteter eftersom de anknyter
till människans fysiska konstitution och behov av regelbunden näringstillförsel.
Måltiderna skapar en rytm i vardagslivet oavsett tidsepok eller samhällsform.
De anger dagsrytmen för oss alla utan att vi egentligen behöver tänka på det.
Det tidsgeografiska sättet att betrakta mänskliga aktiviteter och den metod vi
utvecklat utgår från tanken att det är meningsfullt att kunna beskriva och
analysera tillvaron så som den byggs upp av aktiviteter som bildar rytmer.
Vår metod har således ett annat syfte än gängse tidsanvändningsstudier.
För att visa skillnaden mellan vår metod och gängse metoder för studier av
tidsanvändning utgår vi från två olika begrepp: adderad och real tidsanvändning,
se figur 3.5. Den adderade tidsanvändningen motsvarar hur gängse tidsanvändningsstudier hanterar aktiviteter och tid. Den reala tidsanvändningen visar inte
bara all tid som används för måltider, utan också när under dagen måltiderna
intas och vilken sekvens av andra aktiviteter de ingår i.
När man väl har en bild av vardagen i termer av real tidsanvändning, så kan
man gå vidare och beräkna den adderade tidsanvändningen18 • Vi vill poängtera
att det är viktigt med båda. Den reala tidsanvändningens perspektiv innebär
att man behåller greppet om viktiga variationer i den komplexa verkligheten.
Sådana bortrationaliseringar är grunden för många missförstånd och det är
också grunden för att insatta åtgärder emellanåt inte alls får åsyftade effekter.

RUTINER

När vardagslivet studeras över en längre tidsperiod och illustreras enligt den
reala tidsanvändningens principer, kommer man snart att upptäcka att det finns
mönster som upprepas över dygnet och veckan. Dessa mönster kallas rutiner
och består av aktiviteter ur olika projekt som bildar regelbundet återkommande
sekvenser av aktiviteter.
17
18

SCB (1992).
Det går däremot inte att rekonstruera den reala tidsanvändningen med utgångspunkt från den adderade
tidsanvändningen utan att gå tillbaka till det ursprungliga datamaterialet.
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Den grundläggande mänskliga rytmen är gemensam för alla människor oavsett
hur olika de kan synas vara i socialt hänseende. Några grundbehov styr användningen av tiden i vardagen och därmed också över längre tidsperioder. Sömnbehovet styrs av dygnets ljusa och mörka perioder och måltiderna anpassas efter
kroppens behov av näring. Just sömn och måltider rutar in människors vardagsliv,
TID, timmar

TID, klockan

24

24.00

18.00
18

12.00

12

06.00

6

00.00

ADDERAD TIDSANVÄNDNING

REAL TIDSANVÄNDNING

lIIIIIIiIII Tid för alla övriga aktiviteter
~

Tid för måltider

CJ Tid för sömn och personlig hygien
..... Figur 3.5. Analytisk och real tidsanvändning, två olika sätt att presentera människors tidsanvändning. Till vänster
i figuren illustreras den adderade tidsanvändningen, och den visar hur mycket tid som sammanlagt och i genomsnitt
används aven person under ett dygn för tre olika typer av aktiviteter, måltider, sömn och övriga aktiviteter. Till
höger i figuren illustreras den reala tidsanvändningen, som är vår individanknutna tidsgeografiska utgångspunkt,
och som visar hur måltider bryter in bland andra aktiviteter under ett dygn som inleds och avslutas med sömn.
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och detta gäller oavsett hur inrutningen sker, vilka andra aktiviteter som utförs
och vilka tekniska och organisatoriska hjälpmedel som står till förfogande.
I jordbrukssamhället användes nästan all vaken tid till att skaffa mat och
värme och hålla husrummet i ordning. Årstid och väderlek spelade en avgörande roll för vilka aktiviteter som genomfördes varje dygn: plöjning, sådd,
skörd, tröskning osv, allt hade sin årstid. Arbetet med djuren krävde insatser
varje dag hela året om. Var och en i ett hushåll hade sin syssla att sköta, vanligen
anpassad efter förmåga och fas i livscykeln. Allt arbete var i någon mening
egenarbete för det egna hushållets överlevnad.
I det moderna industri- och servicesamhället är det mesta av den direkta kopplingen avklippt mellan vardagens aktviteter och de aktiviteter som omedelbart
härleds från att skaffa förutsättningar att fylla de grundläggande behoven.
Lön för utfört arbete på arbetsmarknaden används för att skaffa mat och
husrum. Förvärvsarbete och egenarbete utförs av någon person i arbetsför
ålder i de flesta hushåll. Förvärvsarbetet har sin egen rytm. Dess rytm regleras
inte av människans behov av sömn och föda utan av produktionens krav
på arbetsinsatser. En följd av detta är att skiftarbete förekommer och som
åsidosätter människans naturliga dygnsrytm och hennes sociala liv.
Även livet som helhet, sett i ett långt tidsperspektiv, har sin rytm, sett i ljuset
av vilka projekt som dominerar under olika livsfaser. Spädbarnets vardagliga
rytm präglas av sömnperioder och matning. Småbarnet har tid för att leka, och
lär sig på det sättet hur världen omkring fungerar. Många småbarn tillbringar
en stor del av sin vardag på dagis, vars verksamhet vanligen är mer rytmisk än
den i hemmet, men leken dominerar ändå. Ungdomarna tillbringar sin mesta
del av vardagen i skolan och de medelålders på sina arbetsplatser. Den pensionerade människan har åter mer tid att göra aktiviteter som han/hon önskar.
Oavsett vilken livsfas man befinner sig i är alltid vardagens grundläggande rytm
satt av behoven av sömn och föda. Alla andra projekt och deras aktiviteter
måste placeras tidsmässigt mellan måltider och sömnperioder.
Dominerande projekt färgar alltså livet på ett tydligt, men självklart sätt. Det
finns också andra aktiviteter som sätter djupa spår i livet. När man flyttar ihop
med en partner, när barn föds, olyckor inträffar, när man börjar skolan, när
man får sitt första jobb eller blir arbetslös, när man flyttar och byter bostad
eller bostadsort - det är exempel på sådant som påverkar vardagen långsiktigt
men som sker förhållandevis sällan.
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SYN

pA

TID

VARDAGLIGT RESPEKTIVE ANALYTISKT SYNSÄTT

Alla människor (naturligtvis även forskare) hanterar och pratar om tid på
ett intuitivt och självklart sätt i sina vardagsliv. De flesta forskare har i sin
forskarroll emellertid också ett annat och mer distanserat sätt att se på tid. Vi
kallar det första sättet att se på tid för ett vardagligt synsätt, och vi kallar det
andra, forskarrelaterade, synsättet för ett analytiskt synsätt. Nedan görs en
schematisk beskrivning av de båda synsätten utifrån några särskiljande aspekter.
På ett generellt plan kan man säga att det vardagliga synsättet är subjektivt
och sammanhangs- och betydelseorienterat, medan det analytiska synsättet är
instrumentellt och processorienterat.
Båda synsätten har för- och nackdelar, och ur ett tidsgeografiskt perspektiv
kan man därför inte välja det ena eller det andra synsättet. Väljer man det ena
exkluderas därmed många av det andras fördelaktiga egenskaper. Studier av

Aspekt

Vardagligt synsätt

Analytiskt synsätt

Användning

Omedvetet och av
alla människor

För noggrann analys
och beskrivning

Tidens relation
till aktivitet

Tid och aktivitet är
nära sammankopplade
och svåra att särskilja

Tid är noga skild
från aktivitet

Prioritering

Aktivitet är överordnad tid
Innehållet går före tid

Tid är överordnad aktivitet
Tid går före innehåll

Utsträckning

Nucentrerat, och med ett
oprecist nubegrepp

Processorienterat

Jämförbarhet

Svårt att använda för
jämförelser. Vad är fort?

Grundar för jämförelser i och
med enhetlig användning

Nu-begrepp

Den kontrollerbara och
överblickbara tiden

Den ständiga transformationen
av framtid till dåtid

Framtidssyn

Efter den överblickbara
. tidsperioden

Dåtidssyn

Minnets »arkiv« och
bilder av vad som hänt

Möjligheterna begränsas av
utgångsläget (här och nu)
Historiskt faktum som inte
är förändringsbart men kan omtolkas

..... Figur 3.6. Aspekter på det analytiska och det vardagliga sättet att se på tid.
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vardagslivet bör utgå från människors egen uppfattning av hur tiden använts
(vardagligt synsätt) samtidigt som man måste kunna göra analyser på ett
vetenskapligt sätt, likartat för alla personer i undersökningen. Vår ansats innebär
därför att de båda synsätten integreras, och därvid skapas ett tredje synsätt
som vi tar till vår utgångspunkt för studier av sammanhang och kontexter
i vardagslivet. Vi kallar det tredje synsättet på tid för ett konstruktivt synsätt. 19
KONSTRUKTIV SYN PÅ TID

Om de båda synsättens företräden integreras bildas således ett tredje,
konstruktivt synsätt på tid. Ett konstruktivt synsätt innebär att processorienteringen görs tydlig, dvs att man har strikta begrepp för vad som är att
betrakta som nuet, framtiden respektive dåtiden. De tidsgeografiska begreppen
för beskrivning och analys är då goda verktyg. Dessa verktyg kan också lätt
kommuniceras mellan både forskare och människor utan vetenskaplig skolning. Ett annat viktigt element i det konstruktiva synsättet utgörs av betoningen
på helhet och sammanhang i vardagen. På så vis blir det möjligt att låta innehållet i aktiviteterna vara överordnat tiden. Tiden används då endast som verktyg
för beskrivning och analys. Följande karaktärsdrag är utmärkande för ett
konstruktivt synsätt:
- processorientering, förlopp (analytisk tidsuppfattning)
- tidsgeografiska redskap för beskrivning och analys används
(analytisk tidsuppfattning)
- precisa tidsbegrepp (analytisk tidsuppfattning)
- betona helhet: sammanhang och beroenden (vardaglig tidsuppfattning)
- innehållet (betydelsen) av aktiviteterna överordnas tiden
(vardaglig tidsuppfattning).
Den konstruktiva synen på tid har betydelse även för materialinsamlingen. Det
måste vara vars och ens egen uppfattning av vad man själv gör (aktiviteter överordnade tiden) som styr vilka tider man anger, exempelvis i sina dagböcker. Vi
tror att detta är viktigt för att människor som deltar i studierna ska se att det är
deras egen bild av vardagen som är utgångspunkt för analys.

19

Termen konstruktivt synsätt har vi valt eftersom den antyder att vi vill fånga en skapandeprocess. Vi vill poängtera
dels vad tiden används till samtidigt som tiden kan användas som mätredskap. Termen konstruktiv associerar vi
således till en kreativt skapande process.
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ÄR INTE DETTA SJÄLVKLART?

Resultat från tidsgeografiska studier av människan i samhället och av natur,
miljö och artefakter betraktas inte sällan som självklara. Kritiker menar att det
är uppenbart att tid och rum alltid finns som begränsade faktorer. Ingen tidsgeograf förnekar att tid och rum är självklara faktorer, men tidsgeografer
hävdar att det är inte alltid så att de beaktas, hur självklara de än är. Därför
krävs det verktyg som gör det lätt att hantera dessa dimensioner.
De tidsgeografiska verktygen komplicerar studien av den mänskliga tillvaron,
dock inte för att det är komplicerat att införliva tid och rum i beskrivning och
analys, utan mer för att tidsdimensionen genom tidsgeografin framträder så uppenbart både kontinuerligt och konkret. Plötsligt handlar tidsdimensionen inte
bara om dåtid, nutid och framtid eller om jämförelser mellan två (eller flera) tidpunkter, utan det framgår tydligt att tiden löper kontinuerligt, och att processer
pågår även om det till synes inte sker några stora förändringar. Detta är en av de
verkligt betydelsefulla poängerna med tidsgeografin. Det är som Lennart Hagerfors uttryckte i en boktitel: Livet är det som pågår när man sysslar med annat. 20
Men det som är självklart är naturligtvis inte något nytt. Redan den grekiske
filosofen Herakleitos framhöll något som påminner mycket om vad som är
själva kärnan i det tidsgeografiska synsättet. Han hävdade att »Allt flyter« (eller
»Panta rei«), uttryck som väl de flesta som läste filosofi på gymnasiet känner igen.
Bertrand Russel skrev i sin bok om modern västerländsk filosofi följande om
Herakleitos: Föreställningen att allt är i ständig förändring (state of flux) är den
mest välkända av Herkleitos doktriner, och också den som betonas mest av
hans efterföljare. Två exempel på påståenden av Herakleitos är följande: »Du
kan aldrig stiga ned två gånger i samma flod, för friskt vatten flyter hela tiden
över dig«. »Solen är ny varje dag«. 21
Båda dessa påståenden är självklara samtidigt som de kan verka förvirrande,
eftersom de visar på det faktum att nu är en ständig transformation av framtid
till dåtid, det skapas ständigt nya »nu«, och att det som sker i varje nu sker
enligt de givna förutsättningarna just vid det tillfället. Man kan naturligtvis
ställa sig, och sedan stå kvar, på samma plats i en flodbädd (den rent geografiska
platsen består), men det är inte samma vatten som flyter över ens fötter,
eftersom vattnet hela tiden flyter nedför floden. För att denna subtila skillnad
sett i tidrumsliga termer ska framgå är det så viktigt att göra tidsdimensionen
tydlig som en processdimension och att ständigt behandla den som sådan
tillsammans med rumsdimensionen.

20

21

Hagerfors (1990).
»The doetrine that everything is in the state of flux is the most famous of the opinions of Heraelitus, and the
one most emphasized by his diseiples« as deseribed in Plato's Theaetetus. »You eannot step twiee inta the same river;
for fresh waters are ever flowing upon you.« (But ef: We step and do not step inta the same rivers: we are, and we are not.)
»The sun is newevery day«. Russel (1974), sid 63.

43

Hälsa i ett vidare sammanhang
UPPLEVD OCH PÄVISAD OHÄLSA

Vad gör man när man inte mår riktigt bra? Många gör ingenting, andra pratar
med en vän eller går till en läkare i hopp om att få hjälp. Men det är inte alltid
som doktorn kan hjälpa, för det kan ibland vara svårt att medicinskt bestämma
diffusa krämpor. En del människor kanske inte heller är fysiskt sjuka trots att
de uppvisar kroppsliga symptom. Ibland kan symptom vara tecken på stress
och allmän brist på välmående. I den här boken beskriver vi en metod som kan
användas för att hjälpa människor att komma till nya insikter och att hitta
handlingsvägar för att själva kunna förändra sitt dagliga liv. Det handlar om att
hitta vägar ut ur stressade och pressade livssituationer.
Begreppet livssituation omfattar mycket och är ett samlingsbegrepp för människans vardag i flera olika samhälleliga sammanhang. Många människor lever
i dag under stort tryck och känner sig pressade av det komplexa samhället och
dess ständiga förändring. Arbetsmarknaden och familjelivet förändras, och under
1990-talets första hälft har allt fler blivit arbetslösa. Så många förändringar och
osäkerheter kan för den enskilde leda till olika typer av diffusa stressymptom
som är svåra att diagnosticera och bota med traditionella medel och metoder.
Det handlar om upplevd ohälsa. Symptomen är till exempel huvudvärk, ryggsmärtor, domningar och smärtor i leder och muskler. Upplevd ohälsa skiljer sig
från påvisad ohälsa. Vår metod är avsedd att stärka den enskilda människan så
att hon inte skuldbelägger sig själv och därmed finner sig otillräcklig. Vi vill
förhindra att upplevd ohälsa förvärras genom att förbättra möjligheterna att
hjälpa människor att upptäcka att de kan ta kontroll över sitt eget vardagsliv.
Metodens utgångspunkt är biografier och dagböcker med vars hjälp man ser
hur de dagliga livets aktiviteter genomförs. Man kan med vår metod ställa sig
utanför sig själv, sin vardag, och betrakta den, analysera den och fundera över
hur man vill ha det istället. På så sätt kan man i små steg, successivt ta makten
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över den påverkbara delen av sitt liv. Vi tror att om man kontrollerar sin egen
vardag så kan man också möta externa förändringar bättre. Därmed har man
totalt sett fått ett bättre utgångsläge inför framtiden.
Vårt syfte är att visa på ett sätt att frigöra den inneboende viljekraft som finns
hos de allra flesta människor, även hos dem som upplever ohälsa som inte
kan diagnosticeras medicinskt. Innan man börjar arbeta med vår metod är det
naturligtvis nödvändigt att man först tar reda på att den upplevda ohälsan inte
har medicinska orsaker. 1
VAD ÄR HÄLSA?

Det är uppenbart att man kan må dåligt och känna sig sjuk utan att för den skull
vara sjuk i medicinsk mening. Det saknas en entydig definition av begreppet
hälsa som gör det möjligt att skilja mellan »friska« och »sjuka«.2 Således
kolliderar den subjektiva och den objektiva bilden av vad som är sjukdom, och
man kan säga att en människas hälsotillstånd i varje ögonblick är en subjektiv
upplevelse, som bara delvis kan mätas på ett objektivt sätt.
Den mest välkända definitionen av begreppet hälsa kommer från Världshälsoorganisationen (WHO):
»Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande
och ej endast frånvaro av sjukdom eller svaghet.«
Hälsobegreppet kan, tillämpat enligt WHO s definition som är mycket vid,
snarare ses som ett mål att sträva mot i processinriktat folkhälsoarbete.
Eftersom det är svårt att hitta mått för det positivt laddade begreppet hälsa
brukar man därför beskriva befolkningens hälsotillstånd i termer av frånvaro
av ohälsa. Då brukar tre olika sätt att värdera eller bedöma individens hälsoförhållande användas:
I. Medicinsk bedömning, till exempel grundad på läkarundersökning,
(påvisad ohälsa).
2. Individens egen bedömning, till exempel upplevda besvär
(upplevd ohälsa).
3. Samhällets bedömning, till exempel befrielse från arbete genom
förtidspensionering. Samhällets bedömning grundas ofta på medicinska
bedömningar av hälsotillståndet.

1 Eller att man ser till så att eventuella medicinska problem är under kontroll och eventuell behandling.
, Socialstyrelsen (1995).
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Det pågår en kontinuerlig diskussion om hur hälsa ska definieras, och de
flesta tycks vara överens om att människor skattar god hälsa mycket högt när
de värderar sin egen välfärd. Vår metod utgår från detta faktum, som för vissa
människor kan vara mycket påtagligt medan andra inte tänker på det alls. Hälsan
är således en mycket mer integrerad del av vår person än vad som är fallet med
tillägnade, yttre resurser som till exempel inkomst och arbetsförhållanden.
Vi ska i den här boken främst fokusera på människor som själva upplever att
de har besvär, samtidigt som de inte blir hjälpta av traditionell behandling.
NÅGRA SAMHÄLLELIGA ASPEKTER PÅ HÄLSA

När man ska skapa en tillförlitlig bild av hälsotillståndet är det viktigt att ha
en helhetssyn på hälsan, där hänsyn tas till människans hela livssituation. 3
Folkhälsoinstitutet betraktar hälsa som ett flerdimensionellt fenomen där såväl
biologiska/genetiska, fysiologiska, sociala, kulturella som psykologiska faktorer
ingår och påverkas av människors livsvillkor. Män och kvinnor har i mångt och
mycket olika livsvillkor, precis som människor i olika socioekonomiska grupper
och människor i olika stadier av livscykeln. Det är alltså betydelsefullt att ha
information om alla dessa faktorer när man försöker påverka fenomenet hälsa
som helhet.
De socioekonomiska förhållandena
visar ett entydigt samband med hälsoaspekterna. Tjänstemän har bättre hälsa än
arbetare, högre tjänstemän har bättre hälsa än lägre och facklärda arbetare har
bättre hälsotillstånd än ej facklärda arbetare. Tjänstemännens livsstil främjar
också i högre grad deras hälsa än vad som gäller för arbetare och deras livsstil.
Arbetare i allmänhet röker mer och motionerar mindre än tjänstemän och
båda dessa faktorer riskerar att bidra till sämre grundhälsa rent medicinskt. 4
S OCIOEKONOMISKA FÖRHÅLLANDEN.

Med hjälp av det så kallade »ohälsotalet« kan man mäta ohälsa kopplad
till arbetslivet. Ohälsotalet anger antal dagar per år som en person är hemma
med sjukpenning, arbetsskadepenning eller förtidspension. Ohälsotalet var
1994 totalt 39,3 dagar för svenskarna i arbetskraften, och det skiljer stort mellan
könen. År 1994 var kvinnornas ohälsotal43,S dagar (varav 30,7 dagar förtidspension) medan männens ohälsotal samma år var 35,1 dagar (varav 25 dagar
förtidspension). 5
KÖN.

Ekman (1996), s 225.
LO (1993), s 13.
5 Socialstyrelsen (1995).
3

4
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Det totala antalet nybeviljade förtidspensioner nådde sin högsta nivå 1993,
då 62.000 nybeviljningar registrerades. 6 Under de följande två åren minskade
nybeviljningarna och utgjorde 1995 cirka två tredjedelar av antalet 1993.
Minskningen beror sannolikt på nya restriktioner i försäkringssystemet,7 Av alla
nybeviljade förtidspensioner gavs 42% till kvinnor.
Ohälsa som orsakas av besvär irörelseorganen, specielt axlar, armar och rygg
ligger bakom en stor del av kvinnornas ökade andel av långtidsjukskrivningar
och förtidspensioneringar. Sådana besvär, som diagnosticeras som sjukdomar
i muskler skelett och bindväv, utgjorde 44 % av antalet nybeviljningar år 1995.
I samtliga försäkringskasseområden utgör det den största diagnosgruppen. 8
Under 1980-talet ökade andelen kvinnor med symptom eller långvarig sjukdom
i skelett och rörelseorgan samtidigt som sjukskrivningstiden ökade från 14
till drygt 20 dagar. 9
LIVSCYKELPERSPEKTIV. I statistiska centralbyråns undersökningar av
levnadsförhållanden i Sverige (uLF-undersökning) genomförs intervjuer med
människor där de själva bedömer sitt hälsotillstånd. Där uppskattar 16,3 % av
männen och 21,6% av kvinnorna att de har »sjukdomar i rörelseorganen«.
Detta är den ojämförligt största sjukdomsgruppen och kan endast jämföras
med sjukdomsgruppen, »cirkulationsorganens sjukdomar«, där 11,8 % av männen
och 13,4 % av kvinnorna uppger att de upplever besvär. 10
Män och kvinnor drabbas i olika hög grad av sjukdomar i rörelseorganen och
kvinnorna vid lägre ålder än männen. En större andel av kvinnorna än av männen i Sverige upplever besvär i rörelseorganen i alla åldersgrupper, se tabe1l4.r.
Aldersgrupp

Kvinnor

Män

16 - 24

7,8

6,6

25 - 44

14,0

12,9

45 - 64

26,7

20,6

65 -74

35,7

22,4

75 - 84

34,0

27,3

19 - 84

21,6

16,3

Källa: SGB ULF-undersökning. Hälso-och sjukvårdsstatistik 1995.

A

Tabell 4.1. Sjukdomar i rörelseorganen, efter ålder och kön år 1993. Procent.

Dock registrerades fler nybeviljningar 1972 och 1973 bland männen, medan antalet nybeviljade förtidspensioner
bland kvinnor ökat sedan 1973 med nästan 50 %. Riksförsäkringsverket (1996).
7 Socialstyrelsen (1995).
8 Statistikinformation Is-I 1996:1.
9 Frankenhaeuser (1993), s 131.
10 Socialstyrelsen (1995).
6
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Med utgångspunkt från den subjektiva bedömningen av det egna hälsotillståndet
framgår det tydligt att »sjukdomar i röre1seorganen« manifesteras redan tidigt, i
åldrarna 25-44 år, för att sedan stadigt öka. När det gäller »cirkulationsorganens
sjukdomar« manifesteras problemen i högre ålder, i åldersgruppen 45-64 år för
både kvinnor och män. I åldersgruppen 75-84 år upplevs cirkulationsorganens
sjukdomar som ett problem av ungefär 45% för båda könen.
DEN GRÅ ZONEN (UPPLEVD OHÄLSA SOM ÄR SVÅR ATT PÅVISA)

De konkreta omständigheterna i livet kan påverka människans upplevda hälsotillstånd i både positiv och negativ riktning. Vissa människor ser varje begränsning som en utmaning och något som ska besegras, medan andra ser samma
begränsning som något absolut opåverkbart. Vi ger ett bidrag som visar människor i den senare gruppen att man stegvis och efter analys och reflektion över
sitt eget vardagsliv, faktiskt kan påverka det som vid en första anblick tycks vara
absoluta begränsningar. Människor i den situationen blandar ofta ihop det man
verkligen »måste« göra med det man »upplever« att man måste göra. En stressad
och sjuk person upplever nästan alla begränsande omständigheter som absoluta,
dvs begränsningar som är omöjliga att ändra på. Personen tycker sig sitta fast
mitt i ett nät, och upplever det som att hon inte kan töja några trådar och att
hon därför inte heller kan dra i en annan riktning. När personen får förslag till
förbättringar av situationen från en välmenande omgivning bemöter hon ofta
förslagen med uttryck som: » - Det är som det är... «, » - Det är ändå ingen ide... «,
» - Först måste jag få hjälp att må bättre... « osv.
En människa som uttrycker sig så här befinner sig förmodligen i ett område
som vi här ska kalla den grå zonen. Den grå zonen ligger mellan den vita zonen
som innebär att man är fullt frisk, och den svarta zonen som innebär att man är
sjuk och arbetsoförmögen, se figur 4.I.
Antonovsky talar om den hälsoorienterade ståndpunkten, som i lika hög grad
som den traditionella sjukdomsorienterade ståndpunkten, bygger på föreställningen om en grundläggande dikotomi mellan friska och sjuka människor. 11 Han
menar att det är betydligt mer fruktbart att se dimensionen hälsa - ohälsa som ett
kontinuum. Om vi kallar polen »hälsa« för den vita zonen och polen >; ohälsa«
för den svarta zonen, så befinner sig många människor i den grå zonen (jämför
figur 4.1) - med alla dess olika nyanser - som bildas när vitt och svart blandas
mellan polerna.
11

Antonovsky (1991), s 24. AAntonovsky har utvecklat en teori kring frågan varför vissa människor förblir friska trots att de
utsätts för stora påfrestningar. Han menar att man kan förbättra förutsättningarna för ett gott hälsotillstånd genom att skapa
en tillvaro som samtidigt är ett begripligt, hanterligt och meningsfullt sammanhang.
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En människa i den grå zonen har ofta diffusa symptom på ohälsa, som värk och
ryggbesvär. Först är hennes sjukskrivningsperioder korta, men de tenderar att
bli längre och längre. Det är svårt att ställa riktiga diagnoser på den tilltagande
ohälsan, och den enskilda människan känner sig hjälplös och oförstådd, trots
många läkarbesök. Människor i den grå zonen utstår stora personliga lidanden
samtidigt som de utgör en ekonomisk belastning för samhället. Det finns alltså
både samhällsekonomiska och individuella argument för att hindra människor
att göra den negativa karriären från vit till svart zon via den grå zonen. Om de
kan fångas upp när de befinner sig i den grå zonen bör vår metod kunna bidra
till att utvecklingen vänds.

t

t
OHÄLSA

DEN GRÅ ZONEN

HÄLSA

.... Figur 4.1. Mellan den svarta och den vita zonen finns ett stort område som vi kallar den grå zonen,
där tecken på hälsa (vit zon) blandas med mer eller mindre diffusa symptom på ohälsa (svart zon).

Med vår metod kan människor i den grå zonen få hjälp att själva bli medvetna
om sådant som de tar för givet om vardagliga sammanhang. Då kan de urskilja
sådana aktiviteter och situationer i vardagen som kan ändras så att livet kan
levas bättre. Förhoppningsvis har sådana egengenererade och medvetna förändringar av vardagen en positiv inverkan på individen och bidrar till att drastiskt
minska de situationer som ger en negativ anspänning och stress. 12
KROPPEN SIGNALERAR
FYSISKT VÄLBEFINNANDE

Gunilla har blivit alltmer medveten om diffusa
obehag och besvär i kroppen. Hon tycker att hon

orörlig och nästan utan känsel. Hon upplever

har dålig kontakt med kroppen, att den känns

i nacke och axlar.

12

Frankenheauser och Ödman (1983).

ibland tryck över bröstet och har spänningar

49

Gunilla känner att hon behöver prata med någon om dessa ganska diffusa
symptom. Hon har blivit medveten om att kroppen vill säga henne något, men
upplever inte symptomen som sjukdomsrelaterade. Den talar om att hon inte
kan uppleva full hälsa under de omständigheter hon lever i och med de rutiner
och vanor hon har.
En människa som känner smärtor börjar ofta med att besöka en läkare.
Hon vill ha en diagnos och hjälp eller bot för sina besvär. Hon sysselsätter en
stor del av sin tankeverksamhet med frågor om vad som orsakar hennes besvär.
Läkare kan diagnosticera genom att objektivt bestämma hur kroppens olika
delar fungerar och hur de olika funktionerna interagerar. I en LO rapport står:
»Det är svårt att finna ett område där beroendet av experter är så stort
som inom hälsoområdet. Samtidigt är det svårt att finna områden där vi som
lekmän trots allt är så engagerade«13
Om ohälsan är påvisbar kan läkarens ordinationer förväntas leda till att den
sjuke blir frisk. Om ohälsan inte är påvisbar kan förväntningarna om att läkare
kan erbjuda bättring för den enskilde individen leda till en negativ cirkel: Vad
är det för fel på mig när inte ens en av samhällets främsta experter kan hjälpa
mig? Detta kan ytterligare förvärra den upplevda ohälsan genom att man
ständigt sysselsätter sina tankar med problemen.
Ofta har läkaren svårt att ställa en säker diagnos när det gäller människor
med diffusa smärtmönster eftersom den upplevda ohälsan är svår att mäta
objektivt. Detta medför att människor med u:pplevd ohälsa, men utan medicinskt påvisbara dysfunktioner, lätt hamnar i en ond cirkel mellan olika
medicinska specialister.
s y K I S K T V Ä L B E F I N N A N D E. Vissa människors upplevda ohälsa klassificeras som psykosomatisk och de blir remitterade till, eller får rådet att ta kontakt
med, en psykolog för att få hjälp att hantera sina smärtor. Psykologen kan
hjälpa henne att se hur faktorer som påverkar människan psykologiskt kan
bidraga till hennes fysiska besvär. Beroende på psykologens grundsyn och
teoretiska inriktning, angriper man problemet på olika sätt. 14
Utvidgat samarbete mellan läkare, psykologer och företrädare för andra
vetenskapliga discipliner bör komma till stånd för att man ska se människan
som en individ, en odelbar helhet, där de fysiska funktionerna inte helt kan särskiljas från de psykiska och vice versa, och där hänsyn också tas till människans
större sociala, geografiska och organisatoriska sammanhang.
p

13

14

LO (1993), s 33.
Lennerlöf (1986).
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s O C I A L T V Ä L B E F I N N A N D E • Ytterligare en aspekt på välbefinnande är det
sociala välbefinnandet. Det finns ingen enskild vetenskaplig specialitet som
hanterar det sociala välbefinnandet eftersom det handlar om den grundläggande
mänskliga förmågan att tillgodogöra sig samhället och dess resurser som helhet.
Närmaste vetenskapliga anknytning finns inom socialt arbete med dess betoning av det psykosociala fältet. Vår metod lyfter fram ett arbetssätt som hjälper
människor att bli medvetna om vardagen som helhet och om de vardagliga
sammanhangen, och är därför nära förknippad med det sociala välbefinnandet.
Hälsotillståndet är emellertid så intimt förbundet med oss själva att den betydelse som länkningarna till yttre förhållanden har, lätt glöms bort eller förbises.
Det kan handla om arbetssituationen, familjesituationen, boendesituationen
och ekonomin i allmänhet eller hur ansvarsfördelningen för nödvändiga sysslor
i hemmet eller på arbetsplatsen ser ut.
När man själv uppmärksammar sitt hälsotillstånd beror det ofta på att ett
fysiskt problem, smärta eller obehag gör sig gällande. Man vill må bättre. Vår
metod bygger på övertygelsen att kunskap och medvetenhet om det dagliga,
ofta ganska rutiniserade liven människa lever, har stor betydelse för att man ska
kunna identifiera sådana förändringar som kan leda till en bättre vardag. På så
vis närmar man sig den upplevda ohälsan och får möjligheter att själv bidra
till att skapa ett bättre liv. Vi tror att vår metod med sitt speciella sätt att
utnyttja dagböcker och samtal kan komplettera traditionella behandlingsformer
på ett positivt sätt.
MÄNNISKAN I SITT SAMMANHANG - ETT EXEMPEL
Gunilla befinner sig just nu i en övergång mellan
olika aktiviteter. Hon är arbetssökande samtidigt

dagarna rör hon sig mellan hemmet, dagis och
ett kontor där hon har möjlighet att sitta och

som hon försöker dra igång en del olika projekt
och funderar på att avsluta sin utbildning. På

arbeta med olika typer av ansökningar.

Gunilla är en positiv människa med utbildning och arbetslivserfarenhet. Hon är
tillfälligt separerad och har huvudansvaret för sin dotter i förskoleåldern. Hennes
familjesituation försvårar hennes möjligheter att få ett arbete, och hon kan inte
acceptera ett arbete varsomhelst i orten (geografisk begränsning) och inte heller
vilka arbetstider som helst. Hon bär naturligt nog på oro för framtiden. Hon behöver, speciellt med tanke på sin situation som försörjare, trygghet på längre sikt.
Människors omgivning är i dag många gånger komplex och svåröverskådlig,
och många upplever stor brist på kontroll över sin position i omgivningen. Det
finns anledning att tro att det finns ett samband mellan diffusa svårdiagnosticerade besvär och den yttre och inre stress som många människor upplever som
konsekvens av osäkerhet i tillvaron.
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Ett samhälle i snabb och ständig förändring där individen har osäkra relationer
till arbetslivet och där upplösta familjeband ger människor anledning att känna
sig vilsna och att de saknar egna möjligheter att påverka de yttre »omständigheterna« som de lever under. Som samhällsmedlemmar lever vi alla i sammanhang som vi upplever oss ha olika stora möjligheter att påverka. Det sociala
sammanhang man ingår i som förälder är svårt att ändra särskilt mycket utan
att det också uppträder många oönskade konsekvenser. Föräldraskapet innebär
ett åtagande att på alla sätt ta hand om ett eller flera barn under en lång tidsperiod. Detta ställer krav på individens förmåga att skaffa sig varaktiga och
tillräckliga försörjningsmöjligheter och materiella tillgångar. Att bli förälder är
att gå in i en ny bild av sig själv, det psykologiska föräldraskapet inleds. Det
psykologiska föräldraskapet bärs upp av fysisk och psykisk närvaro. Barnets
ankomst innebär utökade sociala relationer, och inte bara till den nya familjemedlemmen utan också till barnomsorg, skola och till sina egna föräldrar. Alla
dessa relationer kräver mer tid, de kräver fler förflyttningar och innebär fler
ansvarsfulla och tidskrävande aktiviteter än för den person som bara har sig
själv att ta hand om.
En människas ekonomiska situation bestämmer i hög grad vad hon kan och
inte kan göra. Den ekonomiska situationen är ett yttre sammanhang som av
många människor uppfattas som fastställt av andra och därför mycket svårt att
ändra på själv. Den är i sin tur ofta relaterad till positionen på arbetsmarknaden,
och den som saknar förankring och trygghet i ett arbete, eller är sårbar i sitt
yrkeskunnande, upplever större osäkerhet än andra, och därmed större risk för
stressrelaterade symptom.
Att bli medveten om sitt individuella sammanhang är att ta ett steg i processen
mot socialt välbefinnande, såväl fysiskt som psykiskt, så som WHO formulerat
det. Fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande går naturligtvis inte att särskilja
från varandra i praktiken, utan de hänger oupplösligt samman i vardagslivet.

FÖRÄNDRINGSPROCESS

ANTAGANDEN

Vår metod tar hjälp av människors dagböcker för att tydliggöra de omständigheter och sammanhang som den enskilda människan lever i. Metoden utgår
från hur hennes liv ingår i sociala och geografiska sammanhang, och hur hennes
egna aktiviteter flätas samman med andra människors aktiviteter. Därigenom
identifieras människans egna vardagliga aktiviteter och vanor, både sådant som
görs medvetet och sådant som sker omedvetet. Metoden visar också i vilka
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sammanhang hon känner fysiska besvär, som exempelvis smärta, och hur
hon kännetecknar sitt sinnestillstånd. På så sätt skapas en slags karta över den
vardagliga tillvaron. På den kartan blir det lättare att identifiera sådant som går
att förändra själv, och det går kanske också lättare att acceptera sådant som
åtminstone just nu är omöjligt att ändra på. När man identifierat vad man kan
göra, går det lättare att välja ut något att börja med för att ta det första steget,
och vad man sedan successivt kan gå vidare med.
Vi gör tre antaganden för arbetet med metoden:
I. Egenmakt. Vi antar att bestående förändring av vardagstillvaron som helhet
kommer från människans egen vilja och hennes egna val. Dessa bygger i sin
tur på hennes medvetenhet och på hennes förståelse av livssituationen. Makten
över det egna handlandet är således fundamentalt.
2. Föreställningsvärld. Vi antar att varje människas föreställningsvärld är sann
för just henne vid ett visst tillfälle.
3. Hjälpverktyg. Vi antar att den metod vi presenterar utgör ett stöd till en människas egen vilja att identifiera möjligheter att utnyttja sin förmåga att känna
sig frisk.
EGENMAKT

Ordet egenmakt kan härledas till det amerikanska uttrycket »empowerment«
som egentligen snarare betyder »ge makt eller auktoritet till någon« eller »att
ge möjlighet eller tillåtelse«. Ordet empowerment är svåröversatt och vi har inte
hittat någon direkt motsvarighet i svenskan. Begreppet empowerment är ett
uttryck för kraft och det används ofta i samband med lokal utveckling, lokal
mobilisering och samverkan mellan människor. 15 Vårt syfte är att nå enskilda
människor och att uppmuntra dem till att reflektera själva. Därför använder
vi ordet egenmakt och tillägnar termen följande innebörd: »att bemäktiga sig
makten över sig själv. «16
Empowerment är både en process och ett mål och omfattar aktiviteter som är
inriktade på att öka människors kontroll över sina liv. Det sker bland annat
genom att uppmärksamheten riktas mot att samhället och dess strukturer kan
ändras. Empowerment refererar både till den subjektiva erfarenheten och den
objektiva verkligheten - både till människans inre och yttre förhållanden. Perspektivet är »underifrån« och, »inifrån«, där förändringsprocesser utgår från
aktiviteter på gräsrotsnivå och som sedan fortplantar sig uppåt i samhället.

15
16

I stadsdelen Biskopsgården i Göteborg har ett lyckat empowerment projekt drivits under en period. Kuusela (1996).
Se till exempel: Rapaport (1987), Kuusela (1996), Linden (1991) och Starrin och Forsberg (1996).
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Den syftar till en positiv utveckling i framtiden, den startar och påskyndar
något som redan är i rörelse. Ett grundantagande är att människor gör saker
och ting av egen fri vilja och av egen motivation och inte på order eller som
resultat av andras vilja.
Karna Linden menar att empowerment (som hon översätter till maktmobilisering) är en viktig hälsostrategi för kvinnor, till exempel för ensamma mammor. l?
Hon menar att maktmobilisering förbättrar hälsan och innebär en handling
(inifrån) snarare än en behandling (utifrån). Maktmobiliseringen är en process,
och en praktisk metod där kvinnan tillskansar sig handlingsförmåga och skaffar
makt över sig själv och sin situation. Det sker genom att människan utvecklar
förståelse för de strukturella orsakerna bakom den vanmakt som blockerar
hennes handlingsförmåga.
I vår metod tänker vi oss att förändringskraften kommer »inifrån« den enskilda
individen, genom att vi hjälper till att öka medvetenhet och insikt om att det
faktiskt finns möjligheter att själv vidga sitt handlingsutrymme. Nya sätt att
handla och vara ger nya aktivitetsmönster som sätter spår både i individens
omedelbara geografiska närhet (horisontellt) och i samhällets makthierarkier
(vertikalt). Vår metod kan givetvis användas av både kvinnor och män.
FÖRESTÄLLNINGSVÄRLD

Vi antar att människans individuella föreställningsvärld är grunden för de
aktiviteter som hon väljer att utföra. Den utgör även grunden för hur hon
tolkar reaktionerna från omgivningen på de handlingar hon utför.
Vi utgår också ifrån att den föreställningsvärld en person har i en viss stund
är sann för den personen just då. Det betyder att den subjektiva sidan värdesätts i behandlingsprocessen.
Den individuella föreställningsvärlden börjar präglas redan i livet med den
familj man växer upp i och präglingen fortsätter sedan i alla sammanhang
som en person existerar i. På mikronivå kan man se att personer som vuxit
upp tillsammans i vissa avseenden kan dela föreställningsvärld. På makronivå, på
ett mer kollektivt plan, kan man också se att människor som befinner sig
i ungefär samma fas i livscykeln delar föreställningsvärld med andra som är
födda i samma generation.
I behandlingssituationer är det en fördel om den behandlade och behandlarens föreställningsvärld har gemensamma nämnare i de delar som har att

17

Linden (1991).

54

göra med människans problem för att den som blir behandlad ska känna
sig förstådd. Ofta saknas den här upplevelsen av förståelse i mötet mellan
de två parterna, och den behandlade riskerar att fastna i en rundgång mellan
olika specialister och förlorar tron på att någon kan hjälpa honom/henne.
HJÄLP ATT VILJA

Varje behandlingsinsats utgår från någon sorts metod som har tagits fram utifrån
föreställningar om vilka vägar som leder till eftersträvansvärda resultat. Floran
av olika metoder för att uppnå hälsa, speglar därför i hög grad föreställningsvärlden hos metodernas grundare.
Det är viktigt att komma ihåg att varje behandlingsmetod innebär ett sätt att
fokusera patientens medvetande på särskilda områden. Om man får medicin
mot symptom på ohälsa, så förväntar man sig att bli bra, om man tar tabletterna
enligt ordinationen. En del traditionella behandlingsmetoder bidrar därför till
att hålla kvar en människa i ett beteende som inte ändrats i något avseende
utöver det att tabletterna ska intagas med jämna mellanrum. En viktig del
i hälsobringande behandling är därför att hjälpa patienten att fokusera tankar
och bilder kring framtidstro och hoppfullhet i stället för att leda tankarna till
sjukdomsförlopp.
Vår erfarenhet är att inga långsiktigt framgångsrika förändringar kan åstadkommas utan att de hakar in i människors egen önskan och vilja. Om man ska
ge effektiv hjälp åt en annan människa handlar den hjälpen ofta om att stötta
hennes egen tro på sin egen förmåga och att hon genom egna handlingar kan
påverka problemen. Den behandlade behöver till exempel verktyg som skapar
egeninsikt om vad problemen består av och vilka delar av den egna vardagen
som behöver förändras för att öka handlingsutrymmet i livet. Det handlar om
att hjälpa människor att bli medvetna om vilka aktiviteter som utgår från
vanemässiga beteenden, präglingar från för länge sedan och som resulterar i en
vardagstillvaro som går stick i stäv med den man önskar.
Psykologen Solveig Cronström-Beskow har myntat begreppet »maskrosbarn« för de barn som klarar sig bra i vuxen ålder trots att de haft nästan alla
odds emot sig under sin uppväxt. Hon skriver om deras strategier:
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»Maskrosbarn svarar an på livets uppmaning till kamp, och de tar på sig
det ansvar som detta innebär. Det finns en frihet för varje människa att påverka
sin situation. När den yttre verkligheten inte går att ändra kan förändringen ske
inom henne själv. Maskrosbarn lär sig detta mycket tidigt. Vi behöver inte bli
offer för tvingande yttre omständigheter om vi kan se en mening i det som
sker och i det som redan skett, och om vi kan sätta in oss själva och våra liv
i ett större sammanhang. För att vi ska kunna se bortom ett hinder måste vi
höja oss över det. Först då kan vi få överblick. Maskrosbarnens okonventionella
och förtröstansfulla förhållningssätt gentemot hinder utgår från deras förmåga
till överblick och helhetsperspektiv. «18
TIDEN SOM VERKTYG

»Tiden läker alla sår«, är ett talesätt som förs över från generation till generation.
Visst kan tiden läka sår i den meningen att den ger distans till svåra upplevelser.
Men den här typen av »sanningar« riskerar samtidigt att ta bort incitamenten för
att själva göra något för uppnå en bättre hälsa: En människa, vars livsammanhang ter sig som ett otöjbart nät, tänker att bara jag väntar och uthärdar så blir
det nog bättre. Hon sitter fast i ett till synes hopplöst tillstånd där hon har svårt
att föreställa sig att hon själv kan röra sig mot något bättre. Hon hoppas att
någon annan eller något utifrån ska komma och ta bort det som gör ont eller är
besvärligt, och att hon därigenom omedelbart blir förflyttad till en punkt där
hon inte längre känner oro och smärtor.
En mer kreativ tolkning av talesättet är kanske följande: »Jag läker mina sår
när jag tar tillvara hjälp från människor som vill stödja mig. Tillsammans kan
vi strukturera tillvaron och fundera ut vad jag kan göra. Därmed kan man
säga att tiden ger ett generöst utrymme som behövs för att man ska lyckas.«
Den som tänker så kommer närmare ett processtänkande och kan samtidigt
utveckla sin syn på livet som innebär att man som individ ständigt rör sig i olika
riktningar längs kontinuumet ohälsa - hälsa. Viktigast av allt är dock insikten
att man också alltid till en viss del har möjlighet att påverka sitt hälsotillstånd
själv. Det kan handla om olika typer av förebyggande beslut, till exempel att
avstå från att röka, att dricka måttliga mängder alkohol eller att undvika vissa
kemikalier, och det kan handla om att ändra sina vardagliga vanor, till exempel
att sova och äta regelbundet.

18

Cronström-Beskow (1996), s 231.
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BEGRÄNSNINGENS MÖJLIGHETER

Alla människor bär inom sig önskebilder av hur deras liv borde se ut. En del tar
ibland fram bilderna och betraktar dem i sin fantasi, och jämför bilderna med
sin verklighet och är ganska nöjda. Vissa bilder förverkligas och ersätts av nya.
Sådana människor upplever sällan ohälsa till följd av bristande egenmakt.
Människor bygger upp sin vardag och skapar aktivitetsmönster utifrån bilderna
och riktar in sitt handlande mot de mål som de tror ska leda till att bilderna
förverkligas.
För andra tycks önskebilden ligga så långt bort från den begränsade verklighet
de upplever att de varje dag sätter ett stort hänglås för bilderna i sitt inre och
vägrar att se på dem eftersom de upplever att de omöjligen kan förverkligas.
Hur ska begränsningen kunna utnyttjas som en hävstång som leder till
möjliga förändringar?
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Dagböcker som metod att
strukturera vardagen
ARBETSMODELLENS UTGANGSPUNKT

I detta och nästa kapitel ger vi ett exempel på hur man kan tillämpa den principiella arbetsmetod som vi presenterat. I detta kapitel ska vi gå igenom några
praktiska saker kring dagboken och hur den kan behandlas för att kunna bearbetas med vårt speciella datorprogram. Vårt exempel handlar om Gunilla, som
sökt hjälp och behandling för diffusa besvär i axlar, rygg och nacke. I nästa kapitel
ska vi steg för steg visa hur vår arbetsmodell användes i detta konkreta fall.
DAGBOKEN

Dagboken måste vara praktisk och kunna smälta in i den vardagliga tillvaron.
Det ska inte behöva kännas väldigt konstigt att skriva dagbok. Därför måste
den vara liten och behändig och lätt att ha med sig i fickan eller handväskan.
Man kan också använda en bandspelare där man talar in uppgifterna. Våra
dagboksförare har oftast fått dagböcker som vi gjort av vanliga små glosböcker
och de har fungerat bra.
Det får inte heller verka akademiskt eller konstgjort när man ska skriva dagboken. Därför måste alla former av förstrukturering av dagböckernas innehåll
undvikas. Man får inte dela in dagen i tidsintervall eftersom människor till
vardags sällan ser tiden som den överordnade faktorn när de gör saker (utom
förstås när det gäller arbetstider och serviceinrättningars öppettider). Vår ide är
att man med andra ord ska anstränga sig så lite som möjligt när man skriver
dagbok - det ska vara så naturligt som möjligt: Man får inte heller anmoda
dagboksförarna att skriva vissa, på förhand definierade aktivitskategorier. Allt
som skrivs i dagboken ska präglas av den speciella person som skriver den och
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dennes eget liv. Det är först då som man kan få en bild av just denna persons
vardagsliv, och det är ju det som är syftet med dagboken.
Dagboken ska alltså bara innehålla översiktliga rubriker på varje sida när
den delas ut. De rubriker som står i dagboken ska motsvara de områden som
man ska utnyttja för att kunna rita tidsgeografiska kartor. I vår arbetsmodell är
rubrikerna följande:
- klockan,
- vad jag gör,
- var jag är,
- vem jag är tillsammans med,
- fysiska besvär,
- sinnestillstånd och eventuellt
- kommentarer.
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..... Figur 5.1. I figuren illustreras ett dagboksuppslag ur Gunillas dagbok, precis med de ord hon
använt och de noteringar hon gjort.
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Under respektive rubrik ska dagboksföraren skriva ned, med helt vanliga och
vardagliga ord, vad han/hon anser vara relevant. Vi eftersträvar således subjektivitet i själva datainsamlingen. Varje dagbok blir därmed ett högst individuellt
dokument där observationsförmåga och medvetenhet om dagliga göranden och
låtanden varierar från person till person. Däremot ska naturligtvis bearbetningen ske objektivt, systematiskt och strukturerat och göras likadant för varje
dag som dagboken innehåller. För att kunna göra en sådan bearbetning har vi
utvecklat ett tidsgeografiskt inspirerat datorprogram som gör beräkningar och
framställer bilder.
Under respektive rubrik i dagboken kan man få följande typ av information:
- klockan, här anges klockslaget när man påbörjar en aktivitet. Den därnäst
påbörjade aktiviteten blir därmed indirekt också slutpunkt för den föregående
aktiviteten. Det betyder att dagboksföraren aldrig behöver tänka på hur lång
tid som han/hon ägnat åt en viss aktivitet.
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- vad jag gör, här anges med egna ord vad man sysslar med, exempelvis äter
middag, byter tändstift i bilen, hämtar bär i frysen, plockar fram juldukar etc.
Varje dag börjar i allmänhet med att man vaknar eller blir väckt och slutar
oftast med att man lägger sig. Det är bra om man även kan få med aktiviteter
som blir avbrutna och måste startas om igen, för då framgår det om man själv
kan styra över sin tid eller om någon annan har den rätten. Till exempel kan
matlagningen avbrytas både en och två gånger av att barnen bråkar. Då måste
man skilja dem åt innan man gör färdigt maten.
- var jag är, här anger man vilken plats man befinner sig på, till exempel hemma,
i trädgården, i skogen, på landet.
- vem jag är tillsammans med, här skriver man vem man är tillsammans med
när man gör den aktivitet som man skrivit att man gör just nu. Är det flera
personer kan man skriva arbetskamrater eller familjen. När man utför någon
aktivitet tillsammans med en eller flera personer är det bra om detta anges,
när man tar hand om dem eller gör något speciellt tillsammans med.
- fysiska besvär, här anges om det för tillfället gör ont någonstans i kroppen,
ont i axel, ont i magen, hjärtklappning etc.
- sinnestillstånd, här skriver man vilken sinnesstämning man har när man gör
det man gör, exempelvis orolig, ångestfull, rastlös, glad, lättnad, nedstämd,
lycklig, sur, förfördelad etc.
- kommentarer, här kan man ange om det är något mer man vill berätta om, till
exempel om aktiviteten ifråga är ovanligt förekommande.
Mot bakgrund av noteringarna i dagboken under dessa rubriker och med hjälp
av det systematiska och strukturerande tidsgeografiskt inspirerade datorprograrn,met, kan man generera mycket informativa bilder av vardagen. Datorprogrammet presenteras utförligt i kapitel 6 och i manualen till datorprogrammet
som finns i det programpaket som finns att köpa till boken. 1
Varje dagboksförare bör skriva dagbok under cirka en vecka. Man måste
naturligtvis anpassa periodens längd efter den individuella förmågan. Ett skäl
till att dagboken bör omfatta cirka en vecka är att många projekt i livet sträcker
sig över längre perioder än en dag, och man bör kunna hitta spår av sådana
projekt för att kunna se hur vardagens är-läge ser ut. En enda dags dagbok kan
ge mycket information, men det är bara i ljuset av flera dagar som man kan
uttala sig om det är regelbundenheter, vanor eller om det är tillfälligheter som
framgår en viss dag.

1

Programmet är utvecklat på Macintosh och kommer också i en version för pe.
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KATEGO RISERI NGS PR INC IPER

UTGÅNGSPUNKTER

Om man ska kunna åstadkomma systematik och struktur i dagböckernas alla
noteringar måste dessa kunna kategoriseras. Mot den bakgrunden ska noteringarna också kodas så att datorprogrammet kan utnyttjas. Det är inte bara dagboksförarnas aktiviteter som måste kategoriseras, utan även platser, andra människor
i det sociala nätverket runt dagboksföraren, hälsoläget samt sinnestillståndet.
Kategoriseringen av aktiviteter skiljer sig till stora delar från traditionella sätt
att kategorisera mänskliga aktiviteter. 2 Vårt kategoriseringsarbete utgår från
idealet »grounded theory«, dvs teoretiska konstruktioner skapas utifrån ett
empiriskt underlag. Ett stort antal dagböcker samlades in och dagboksförarna
fick samma instruktioner som de vi presenterade tidigare i kapitlet. 3
Vi märkte emellertid att vissa företeelser i dagböckerna medger att samma
kategorier används för alla dagböcker, medan andra företeelser var så individuella att detta var svårt. 4 Kategorierna för att beskriva aktiviteter och platser
kunde användas för alla dagböcker, och vi kallar detta för generella kategorier.
När man ska hantera sociala kontakter, hälsoläge och sinnestillstånd måste
individuella kategorier utvecklas i varje enskilt fall, och vi kallar detta för

individuella kategorier.

KATEGORIER SOM ÄR GENERELLA FÖR ALLA DAGBOKSFÖRARE

KATEGORISERING AV AKTIVITETER FÖR ATT SPEGLA
VARDAGSKONTEXT OCH PROJEKTSAMMANHANG

Aktivitetskategorierna används således för alla dagboksförare. Det innebär att
det i princip är möjligt för alla dagboksförare att genomföra alla aktiviteter. Det
är naturligtvis orimligt att tro att alla människor gör alla aktiviteter, men generella kategorier ger viss jämförbarhet. Hur olika dagböckerna än är i sina individuella särdrag, så är det intressant att kunna jämföra en dagbok med en eller flera
andra dagböcker. Hela kategoriseringsschemat för aktiviteter återfinns i bilaga.

Se Ellegård (1993a). Vår strävan är att kunna fånga in aktiviteterna under hela dygnet. Se även kategoriseringar
som används inom arbetsterapin, exempelvis Törnqvist (1995).
3 Sammanlagt 165 dagböcker och flera tusen olika aktiviteter. Se Ellegård (1993a) och (1994).
4 När vi utvecklade våra kategoriseringsschemata var datorerna betydligt mer beg ränsade än nu.
2
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HIERARKISK KATEGORISERING AV DET ÖVERGRIPANDE
PROJEKTET: ATT LEVA LIVET

Vår teoretiska utgångspunkt för kategorisering av vardagslivets aktiviteter
startar i funderingar kring vad vi människor gör för att leva och överleva. Här
finns en tydlig anknytning till stora existensiella frågor som vi dock inte ska gå
in på här. Vi kategoriserar aktiviteter utifrån deras mål och anknyter till det
tidsgeografiska begreppet projekt. I vår föreställningsvärld är individnivån den
primära nivån, för det är alltid enskilda människor som åstadkommer handlingar, även om det ofta sker inom ramen för större organiserade verksamheter.
Det är klart att det finns många intrikata styrningsmekanismer som påverkar
individen och som härrör från en mer aggregerad nivå i samhället, och det
behandlade vi i avsnittet om restriktioner i kapitel 2. Vi betraktar många
styrningsmekanismer som konsekvenser av handlingar på individnivån, antingen som eftersläpningar av tidigare handlingar, eller av handlingar som görs
samtidigt. 5
Vi antar att det viktigaste för varje människa är att överleva. Med vårt synsätt
blir detta det allt överskuggande projektet i livet, och det kan också uttryckas
somATT LEVA LIVET, se figur 5.2.

ATT LEVA LIVET

Exempel på innehåll

Egenomsorg

äta, sova, sköta personlig hygien

Omvårdnad

vårda och hjälpa barn och gamla

Hushållsvård

hålla husrum och ägodelar i ordning, laga och förnya

Reflektion / avkoppling

tänka efter, koppla av, njuta, bli inspirerad, umgås

Förflyttningar

flytta sig mellan platser man utför aktiviteter på

Mathållning

skaffa och laga mat

Förvärvsarbete / studier

skaffa formell kompetens, inkomst för att kunna köpa
nödvändiga attribut för de övriga aktiviteterna

..Å Figur 5.2. Det övergripande projektet ATT LEVA LIVET innebär olika saker i olika faser av livet. Att leva livet
har vi delat in i sju sfärer av aktiviteter i vårt kategoriseringsschema. I figuren redovisas också exempel på olika
typer av projekt/aktiviteter som genomförs av människor efter barndomen.

5

Dessa styrande handlingar må sedan vara önskade eller oönskade eller medvetna eller omedvetna.
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Figur 5.3. Den hierarkiska principen för kategoriseringsschemats uppbyggnad, med exempel på allt högre
detaljeringsgrad inom sfären Hushållsvård.
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Det övergripande projektet ATT LEVA LIVET byggs upp av andra, mindre
projekt som består av aktiviteter, och som i sin tur består av andra projekt med
sina aktiviteter och så vidare tills man når en mycket detaljerad nivå. Det handlar
alltså om ett hierarkiskt uppbyggt kategoriseringsschema som visar projekt som
består av aktiviteter på en nivå, och detta upprepas på olika detaljnivåer, ungefär
som principen med kinesiska askar. I figur 5.3 framgår hur det övergripande
projektet består av aktiviteter i flera nivåer med allt högre detaljeringsgrad.
Kategoriseringsschemat för aktiviteter är empiriskt genererat och det är
utvecklat efter analys av dagböcker skrivna av vuxna personer. 6 Schemat har
sedan prövats i flera olika undersökningar och fungerar väl. 7 Det hierarkiska
kategoriseringsschemat fungerar också bra för tonåringars dagböcker, men måste
kompletteras om det ska användas för barn. Ytterligare en sfär måste utvecklas
om man ska kunna använda schemat för barns dagböcker, sfären leka och lära. 8
Kategoriseringsschemats alla projekt och aktiviteter har sedan tilldelats
sifferkoder för att man ska kunna mata in dagboksmaterialet i datorprogrammet.
I boken använder vi omväxlande termer kategorieringsschema och kodschema.
Hela kategoriseringsschemat för aktiviteter återfinns i bilaga I.
KATEGORISERING AV PLATSER FÖR ATT KARTLÄGGA
DET GEOGRAFISKA SAMMANHANGET

Vårt datorprogram beskriver och analyserar dagboksföraren i hennes geografiska
sammanhang och därmed kartläggas det rumsliga rörelsemönstret. Vi har
utvecklat generella kategorier för de platser dagboksförarna vistas på. Med
andra ord kan alla människor i princip vistas på vilken plats som helst - men
självklart vistas var och en endast på ett fåtal platser varje dag, och endast en
åt gången. Hela kategoriseringsschemat för platser återfinns i bilaga 2.
Vi utvecklade ett kategoriseringsschema för platser på samma sätt som när vi
utvecklade schemat för aktiviteter, dvs grundat på de dagböcker som vi samlat
in för metodutvecklingssyftet. 9 De flesta människor vistas på ungefär samma
typ av platser och det finns en begränsad mängd sätt att förflytta sig. Kategoriseringsschemat för platser och förflyttningar är generellt, dvs samma koder kan
användas för alla dagböcker. Koderna för förflyttningar är desamma som de
som används när man kodar aktiviteten förflyttning.

Ellegård (1993a), (1993b) och (1994).
Exempelvis i Ellegård och Friberg (1993), Cederman (1995), Carlsson och Tenfält (1997).
8 Kroksmark (1996), Cederman (1995).
9 Ellegård (1993a) och (1994).
6

7
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KATEGORIER SOM ÄR INDIVIDUELLA FÖR VARJE DAGBOKSFÖRARE

KATEGORISERING AV ANDRA MÄNNISKOR FÖR ATT
FÅNGA IN DET SOCIALA SAMMANHANGET

För att kunna beskriva det sociala sammanhang som människor ingår i måste
datorprogrammet hantera andra människor som dagboksföraren har kontakt
med. Det sociala samvaromönster som dagboksförarna uppvisar varierar mycket
kraftigt från person till person. En del är ensamstående, andra har stora familjer,
en del har många vänner andra har få osv. Därför har vi inte utvecklat något
gemensamt kategoriseringsschema för social samvaro. I varje enskilt fall måste
varje annan person som dagboksföraren anger i sin dagbok under rubriken »tillsammans med« i dagboken tilldelas en unik beteckning. Här har vi inte använt
sifferkoder utan bokstavskoder. Även dagboksföraren tilldelas en kod och den
visar att dagboksföraren är tillsammans med sig själv hela dagen och tillsammans med andra människor under delar av dagen. Dagboksföraren själv brukar
vi ge bokstaven a, sedan kanske maken benämns b, barnen, c och d osv. Speciellt
viktiga personer utanför familjen kan tilldelas egna bokstavskoder. Man kan
även ge en katt eller hund en bokstavsbeteckning om djuret ifråga är centralt
för dagboksföraren. Finns ett obestämt antal personer antecknade i dagboken,
till exempel »arbetskamrater« kan de som grupp benämnas med samma kod,
exempelvis h.
KATEGORISERING AV FYSISKA BESVÄR OCH SINNESTILLSTÅND
FÖR ATT SPEGLA DET UPPLEVDA HÄLSOLÄGET

Kategoriseringen av fysiska besvär och sinnestillstånd görs på i princip samma
sätt som vad gäller det sociala samvaromönstret. För varje dagboksförare skapas
således ett individuellt kategorischema för vardera fysiska besvär och sinnestillstånd. Beroende på vilka fysiska besvär den enskilde dagboksföraren uppger
kan vi till exempel kalla »må bra« för a, magont för f, och ont i foten för h.
Beträffande sinnestillstånd kan man ange exempelvis för» belåten« koden b, för
»rastlös« koden e, och för »oro« koden o, alltefter den enskilde dagboksförarens
egna beskrivningar av sitt tillstånd.
I kapitel 6 återknyter vi bekantskapen med Gunilla som vi presenterade ytligt
i kapitel I. Där visar vi hur hon och hennes terapeut använde vår arbetsmodell
och hur hennes dagböcker bearbetades med vårt datorprogram.
Alla individuella koder som vi använder för Gunilla finns angivna i bilaga 3.
Det är koderna för fysiska besvär och sinnestillstånd och det är koderna för
vilka personer hon är tillsammans med.
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Vardagens sammanhang . . . Gunilla tar
makten över sin tillvaro
ARBETSMETODEN EXEMPLIFIERAS

I detta kapitel ska vi följa Gunilla i hennes ansträngningar att försöka förändra
sitt vardagsliv när hon provar vår arbetsmetod. Genom att kronologiskt följa
stegen i arbetsmodellen ska vi se hur Gunilla kämpar för att hennes vardag
(är-läget) ska närma sig hennes önskebild av hur hon vill leva sitt vardagsliv
(vill-läget). Vi visar hur hon instrueras i dagboksskrivande, hur hon konfronteras
med sin egen dagbok och vilka reaktioner och reflektioner detta ger upphov till.
Vad tycker hon om sin vardag när hon ser den på bild? Vad tror hon är möjligt
att påverka? Vad väljer hon att försöka påverka i sitt liv? Hur har det gått när
hon skriver en ny dagbok? Hur känner hon sig när hon har arbetat med att ta
makten över sin egen tillvaro enligt de små stegens filosofi?
Figur 6.1 innehåller en mycket konkret beskrivning av hur arbetsmodellen
tillämpades i exemplet, det är en utveckling av den principiella arbetsmetoden
som presenterades i kapitel 1 (figur 1.2). Arbetsmodellen vi presenterar i detta
kapitel bör naturligtvis inte följas slaviskt utan bör modifieras efter varje dagboksförares speciella situation. Man får alltså låta sammanhang och syfte med
den enskilda tillämpningen vara överordnad den modell vi skisserar. ArbetsmodelIen bygger på ömesesidigt förtroende mellan dagboksförare och behandlare. Om inte dagboken skrivs öppet och ärligt blir resultatet inte bra. Då är det
nog lika bra att inte gå vidare.
Det är också av fundamental betydelse att tala om att resultatet ägs och
kontrolleras av den som blir behandlad. Det är alltså inte fråga om att någon
annan ska kontrollera en enskild person - avsikten är i stället att den enskilda
personen ska få möjlighet att skapa bättre egenkontroll över sitt vardagsliv.
Det är ett sätt att visa hur en människa kan vända vanmakt till egenmakt.

_----

--

_--Möte 7, visning av dagboken,
diskussion om hur väl dagboksföraren
har lyckats närma sig VILL-läget

---

_------

_ Härefter kan processen fortsätta så
länge som det fortfarande är meningsfullt,
dvs den bidrar till att förbättra vardagslivet
(ÄR närmar sig VILL)

Bearbetning av dagboken, kodning
och ritning av tidsgeografiska bilder

Möte 6, samtal om dagboksveckan,
inlämning av dagbok för bearbetning

Dagboksföraren skriver en ny
dagbok i ungefär en vecka

Möte 5, samtal om hur det har gått,
utlämning av ny tom dagbok
Dagboksföraren genomför sina
egengenererade åtaganden.
Dagboksföraren och terapeuten träffas
för samtal vid några tillfällen.

Möte 4, samtal om hur man skulle kunna
göra förändringar så att ÄR-läget närmar
sig VI LL-Iäget. Överenskommelse om att
dagboksföraren ska genomföra en elier
ett par konkreta förändringar.

Dagboksföraren studerar bilderna av
sin vardag i hemmiljö och funderar på
vad hon vill ändra på (VILL-läget)
Möte 3, visning av den bearbetade
dagboken (ÄR-läget), diskussion om vad
den visar. Överlämning aV bilder för
egen reflektion. Uppdrag till dagboksföraren att tänka ut hur han/hon VI LL
att livet ska vara (VI LL-Iäge)
Bearbetning av dagboken, kodning
och ritning av tidsgeografiska bilder

Möte 2, samtal om dagboksveckan,
inlämning av dagbok för bearbetning

Period av dagboksskrivande,
cirka en vecka
Möte 1, Första besök. Överenskommelse
om ömsesidigt engagemang mellan
behandlad och behandlare. Överlämning
av tom dagbok

TID

MÖTESSTRUKTUR

METODANKNUTNA AKTIVITETER

.A Figur 6.1. Arbetsmodell för terapeutisk användning,

DAGBOKSFÖRARENS SKRIVNING,
REFLEKTION OCH FÖRÄNDRINGSARBETE

reflektion och förändringsarbete. Arbetsmodellen ska följas
nedifrån och uppåt i figuren. Modellen bygger på att tiden utnyttjas som verktyg både som reflektionsprocess och
som beskrivningsinstrument i dagböckerna.

71

DAGBO'KEN INTRODUCERAS - MÖTE 1

Gunilla är en kvinna i trettiofemårsåldern. När vi träffas första gången har hon
spänningar och smärtor i nacke och axlar. Hon känner sig allmänt stel och
orörlig och tycker att vissa delar av kroppen är nästan utan känsel. Hon ser
själv ett samband mellan sina fysiska besvär och att hon sitter mycket stilla.
Jag frågar om Gunilla är intresserad av att skriva dagbok eftersom hon själv,
direkt och indirekt, är medveten om att hennes problem åtminstone delvis
hänger samman med hur hon lever sitt liv och med faktorer i omgivningen.
Hon tycker att det verkar spännande och jag överlämnar en dagbok som jag
ritat in kolumner i och rubricerat i förväg (jämför kapitel 5)' Vi kommer överens
om att hon ska försöka skriva dagbok under en vecka.
DAGBOKENS FORM

När dagboken introduceras för den som ska börja skriva en dagboksperiod är
det bra om man visar ett exempel på en dagbok som man har skrivit själv. Då
framgår det direkt att metoden är mycket enkel. Man måste också betona att
dagbokens innehåll är dagboksförarens egendom och att de nya insikter som
den bearbetade dagboken ger ska användas på ett sätt som dagboksföraren
själv väljer. Det handlar om att öka dagboksförarens egenmakt även under
processens gång. Man måste betona att det inte handlar om att någon annan
ska kontrollera dagboksförarens liv.
HUR LÅNG PERIOD BÖR MAN SKRIVA DAGBOK?

När man lämnar ut dagboken ska man betona att det är bra för dagboksförarens
egen del om hon/han kan skriva en hel vecka i följd. Det i:J-erorpåattvardageris
sammanhang blir mer synliga när man kan seffi räcka dagar på en gång. Dagboken bör skrivas under en så »vanlig« vecka som möjligt, man bör kanske
inte skriva under julhelgen. En vanlig vecka behöver dock inte innebära att
dagarna upplevs som likadana, eller innehåller samma sorts sysslor. Även i det
vanliga ryms variationer!
Det är alltid bättre att skriva under några dagar än att inte skriva alls. För en I
del personer är det en stor bedrift att skriva en enda dag. För sådana personer
kan även förmågan att skriva dagbok läggas in i själva behandlingsprocessen
och dagboksföraren kan successivt klara av allt längre skrivperioder under
behandlingens gång. Dagboksföraren ska naturligtvis också ha möjlighet att ta
kontakt med terapeuten för frågor och stöd under skrivperioden.
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TIDSFIXERING ELLER TIDSVÄRDERING? - MÖTE 2

När Gunilla fick dagboken bestämde vi också tid för när hon skulle lämna den
till terapeuten för bearbetning. När dagboken lämnas för bearbetning ska man
också ha tid till samtal om hur dagboksveckan varit och om vilka reflektioner
och insikter som dagboksskrivandet medfört.
Vad jag gör

Var jag är

Tillsammans med

Fysiska besvär

Sinnestillstånd

7.36

klockan ringer

hemma

Elin

trött

OK

7.40

jag somnar om

ont i njurar? ryggen

"

8.00

går upp, wc

8.05

lagar frukost

8.20

väcker Martin

Klockan

stel i kroppen

och Elin
8.25

äte r fru kost

Elin och Martin

8.50

tvättar Elin

Elin och jag

8.55

klär på Elin

9.00
9.05

9.45

irriterad

Elin och Martin

wc, duschar och
klär på mig

9.30

stel, ont i ryggslut

röjer, får iväg
Elin och Martin

.A.

Elin och Martin

ensam

bra

rastlös

kaffe
ringer

10.20

kaffe + läser

11.35

ringer

?
?

Figur 6.2. Kort utdrag ur GuniIlas dagbok den 2 september 1996.

Jag träffar Gunilla två veckor efter utlämningen av dagboken. Hon har då skrivit
dagbok i sju dagar. Hon tycker det har varit ganska arbetsamt att komma ihåg
att skriva dagboken kontinuerligt hela dagarna men har trots det lyckats bra
största delen av tiden. Hon funderar mer på vad hon använder tiden till. Hon
funderar också på om hon verkligen vill göra de saker hon faktiskt gör och om
hon kanske kunde göra andra val än de hon gör i dag.
» - När jag skrev dagbok blev jag först helt tidsfixerad. Nu har det efterträtts
aven mer värderande attityd till tiden. Jag tänker mer på vad jag använder den
till och uppäcker att så mycket sker slentrianmässigt. Nu ifrågasätter jag vad
jag gör på ett annat sätt än tidigare.«
Att föra noggranna anteckningar om sitt liv under en vecka sätter igång många
tankar och funderingar. Dessa tankar är minst lika betydelsefulla som själva
dagboken och de bilder den kan generera. Dagboken är bara ett hjälpmedel.
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Dagboken visar dagboksförarens liv just de dagarna som han eller hon skriver
dagbok och på det sätt som honJhan valt att skriva. Därför kommer noggrannheten att variera. Det kan vara svårt att föra dagboken kontinuerligt hela dagarna
och naturligtvis blir den stundtals mer detaljerad och stundtals mindre. Till och
med om dagboken någon gång förs i efterhand så fästs dagboksförarens uppmärksamhet ändå på vardagens triviala aktiviteter, sociala samvaro och sammanhang och det ger en grund för nya upptäckter och reflektioner kring vardagen.
Dagboken blir ett unikt, personligt dokument som sedan kan hjälpa dagboksföraren att se sin vardag från ett nytt perspektiv och att klargöra för sig själv
vilka omständigheter som hanJhon tar för givna.
KODNING OCH BEARBETNING

KODNING MED GENERELLA KODER: AKTIVITETER OCH PLATSER

När Gunilla har skrivit den överenskomna tiden lämnade hon dagboken till
terapeuten för att den skulle bearbetas. Bearbetningen innebär att dagboken
.anpassas för vårt datorprogram. 1 Processen inleds med att dagbokens noteringar
kodas. Först kodas alla aktiviteter som Gunilla har skrivit i dagboken och alla
platser som hon har bevistat. Aktiviteter och platser kodas med de generella
koderna som utvecklats för metoden, de finns förtecknade i bilaga I (aktiviteter)
och i bilaga 2 (platser). I figur 6.3 finns ett utdrag ur en av Gunillas dagböcker
och hur aktiviteter och platser har kodats.
Tid

aktivitet

kod

plats

kod

08.00

går upp, wc

048

hemma

a

08.05

lagar frukost

691

--

--

08.20

väcker Eoch M

237

"

08.25

äter frukost

003

"

"
,

08.50

tvättar Elin

132

--

"

08.55

klär på Elin

116

"

"

... Figur 6.3. Utdrag ur GuniIlas dagbok - aktiviteter under en morgon i hemmet, kodad med generella koder.
Samma sekvens av aktiviteter återkommer i flera figurer längre fram i boken, men då invävda i den fullständiga
aktivitetssekvensen under dygnet (vardagskontexten).

1

Programmet och manualen till det kan köpas från förlaget. Programmet är utvecklat för Macintosh,
och en pe-anpassad version utvecklas.
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KODNING MED INDIVIDUELLT ANPASSADE KODER:
SOCIAL SAMVARO, FYSISKA BESVÄR OCH SINNESTILLSTÅND

För alla dagboksnoteringar som rör social samvaro, fysiska besvär och sinnestillstånd i Gunillas dagbok måste vi skapa individuella koder, anpassade till
Gunillas speciella situation. Alla individuella koder för Gunillas dagbok återfinns samlade i bilaga 3.
KODER FÖR SOCIAL SAMVARO

Såväl Gunilla själv som varje annan person som finns nämnd i hennes dagbok
måste tilldelas en specifik kod för att vi ska kunna använda datorprogrammet
för bearbetning av dagboken. Vi använder en bokstavskod per person, och ibland
en bokstav för en grupp personer. Själv får Gunilla bokstaven »a«, hennes dotter
»b«, hennes make Martin »c«, se figur 6+ Det finns 26 bokstavskoder, från »a«
- »Z« i alfabetet så det bör räcka till de personer som förekommer i dagboken
såväl under den första som under den andra dagboksveckan.
Gunilla

a

Elin (barn)

b

Martin

c

kompis
kompisar

g

dagispersonal

h

lärare
kund

k

barnvakt

I

släkt

m

annan

p

At.. Figur 6.4. Individuella koder för personer inför beskrivning av det sociala samvaro mönstret i GuniIlas dagbok.
KODER FÖR FYSISKA BESVÄR OCH SINNESTILLSTÅND

Fysiska besvär och sinnestillstånd kan också variera stort mellan olika personer
och därför måste individuella koder utvecklas för varje dagboksförare. Även
här används bokstavskoder, se figur 6.5.

2

Inklusive "W".
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I datorprogrammet finns det utrymme för 15 koder inom vardera gruppen
fysiska besvär respektive sinnestillstånd. Det innebär att om dagboksföraren
har angett fler olika fysiska besvär än 15, eller fler än 15 olika sinnesstämningar,
så måste besvären eller sinnesstämningarna grupperas innan de kan kodas.
Grupperna bör göras så att de innehåller så likartade företeelser som möjligt. 3
Inför kodningen är det viktigt att tänka på att dagboksföraren skriver dagböcker under minst två veckor och man bör lämna möjligheten öppen för att
det kan tillkomma nya fysiska besvär eller sinnesstämningar inför bearbetningen
av den andra (och ev tredje) dagboken. Med andra ord bör inte alla 15 koderna
användas när man kodar den första veckans dagböcker.
Man kan må både bra och dåligt såväl fysiskt som psykiskt, och det brukar
framkomma i dagböckerna. För att underlätta tolkningen av de bearbetade
dagböckerna bör man placera koder för positiva tillstånd i direkt anslutning till
varandra, och göra likadant med koder för negativa tillstånd.
POSITIVA OCH NEGATIVA TILLSTÅND

I kodningen av Gunillas dagbok använder vi de första tre bokstavskoderna,
»a«, »b« och »c«, för att beteckna positiva fysiska och psykiska tillstånd. 4 De
övriga bokstavskoderna, »d« - »0«, används för tillstånd som kan betecknas
som negativa. Anledningen till att fler koder lämnas för negativa tillstånd är att
uppmärksamheten på fysiska besvär och negativa sinnestillstånd oftast är
betydligt större, och de är dessutom mer nyansrikt beskrivna än de positiva
tillstånden. I dagboksförarnas första dagbok finns det ofta bara ett enda uttryck
för ett positivt tillstånd och det är »bra/oK«. Under processens gång händer
det dock ofta att dagboksförarens fokus förändras, därför bör man ha ett visst
utrymme för fler tillstånd som betecknar positiva tillstånd, eller välbefinnande.
Hur man fördelar koderna avgörs från fall till fall med hänsyn till vad de individuella dagboksförarnas skrivit om sina besvär och känslor.

3

4

Ett sätt att gruppera är att först skriva in alla fysiska besvär och sinnestillstånd i exakt enlighet med dagboksförarens
ordval i ett vanligt ordbehandlingsprogram i datorn. Sedan kan man med hjälp av datorns sorteringsfunktion sortera
alla noteringar i bokstavsordning, och då blir det ofta lättare att se vilka fysiska besvär respektive sinnestillstånd som
liknar varandra.
Andra dagboksförare kan kräva betydligt fler koder för positiva tillstånd.
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Fysiska besvär

kod

Sinnestillstånd

a

bra, OK

a

b

belåten

b

c

upprymd, toppen

c

ont i axlar, rygg

d

grubblar, bekymrad

d

spänd i axlar

d

irriterad

e

ont i diafragma

e

POSITIVA

POSITIVA
bra, OK

kod

NEGATIVA

NEGATIVA

ont i ryggslut(njurar)
stel i ryggslut

koncentrerad
missnöjd, otillfredsställd

g

nedstämd, deppig

h

spänd i benmuskler

g

orolig

ont i vadorna

g

rastlös, stressad

j

spänd, stel i muskler

h

stress i magen
trött, mör

j

hungrig

k

huvudvärk

I

förkyld

m

sjuk

n

splittrad

k

arg

I

trött

m

.... Figur 6.5. Koder som används i GuniIlas dagbok för att beteckna fysiska besvär och sinnestillstånd
av positiv och negativ art. Alla 15 positionerna behöver inte utnyttjas i denna dagbok.

DATORBEARBETNING

När dagboken kodats kan man börja mata in alla klockslag och alla koder
i datorprogrammet (såväl de generella koderna för aktiviteter, platser och förflyttningar som de individuella koderna för social samvaro, fysiska besvär och
sinnestillstånd). För varje kodning finns en inmatningstabell i programmet, och
det är totalt fem inmatningstabeller som ska fyllas med data (Aktiviteter, Platser,
Samvaro, Fysiska besvär, Sinnestillstånd). Med hjälp av datorprogrammet får vi
fram en beskrivning av vardagens olika dimensioner i form av grafer och tabeller.
Programmet räknar och ritar bilder efter det att data matats in när man begär det.
Gunilla skrev dagbok under sju dagar den första veckan, och efter kodning
och bearbetning kan man studera hennes vardagar i frekvenstabeller och grafer.
I frekvenstabellen för aktiviteter finns information dels om hur många gånger
en aktivitet (till exempel »handla mat«) har genomförts under en dag, dels information om hur lång tid dagboksföraren spenderat på respektive företeelse (till
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exempel tiden man ägnar åt att »handla mat«). I vår metod utgår vi från den
reala tidsanvändningens krav på att hantera komplexitet (jämför kapitel 3). Siffrorna i tabellerna kan emellertid lätt adderas och användas även till tidsanvändningsstudier vars ledstjärna är den adderade tidsanvändningen (jämför kapitel 3 ).
Vårt program kan rita kartbilder över vardagen som i programmet kallas
grafer. De bildar illustrationer som åskådliggör dagarnas rytmer och mönster
på ett pedagogiskt och lättbegripligt sätt. Därför är det oftast lämpligare att
använda graferna som grund för diskussioner med dagboksföraren än att utgå
från tabellerna.
KAN VARDAGSLIVET SKYMTAS I GRAFER? - MÖTE 3

Vi bestämde träff två veckor efter det att Gunilla lämnat in sin första dagboksvecka. När vi träffades igen studerade vi Gunillas dagbok tillsammans och
förklarade hur man ska läsa grafer och tabeller.
Här i boken presenterar vi endast en av alla veckodagarna. Vårt syfte är att
fokusera på hur man går tillväga i arbetsmodellen och vid användningen av
metoden, snarare än att visa hur just Gunillas hela vardag ser ut. Vi koncentrerar
oss alltså på en av dagboksdagarna och presenterar den ur metodens alla olika
dimensioner.
HUR GUNILLAS LIV ÄR.

Gunilla bor mitt i storstaden och rör
sig runt i små cirklar, till dagis, till ett kontor, till affären och annan service.
Hon umgås gärna med människorna hon känner. Gunilla bor i staden men
lever som i en by.
Hon bor i en lägenhet tillsammans med sin lilla flicka Elin. Gunilla har inget
regelbundet arbete, utan söker jobb och får ibland korta tillfälliga vikariat. Elin
är deltid på dagis och Gunilla skriver jobbansökningar så gott som varje dag.
Att söka jobb är hennes arbete. Elins dagistider strukturerar Gunillas dagar
tidsmässigt. Elins pappa Martin har sin lägenhet i närheten och han kommer
ofta till Gunilla och Elin, både för att umgås med dottern och för att hjälpa
Gunilla i de vardagliga bestyren med att få vardagen att gå ihop rent tidsmässigt.
Han har mycket oregelbundna arbetstider och därför kan han ibland komma
tidigt på morgonen för att följa Elin till dagis om Gunilla måste börja tidigt på
något tillfälligt jobb. Han kan också hämta Elin de eftermiddagar som Gunilla
har ett arbete. Men Gunillla har det övergripande ansvaret för att allt det
praktiska kring Elins uppväxt fungerar, både på kort och lång sikt.
EN ÖVERSIKTLIG BESKRIVNING.
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FREKVENSTABELL
~ Figur 6.6. Figuren visar ett exempel (GuniIlas dag 960902) på den frekvenstabell som räknas fram från den

inmatade dagboken med hjälp av datorprogrammet. De sju huvudkategorierna med aktiviteter grupperas var för
sig, i kolumnen Aktiviteter. I kolumnen Totala förekomster redovisas antalet gånger en viss aktivitet förekommer
i en dagbok. Det kan vara mer än en gång per dag. I kolumnen Totala minuter redovisas den sammanlagda
tidsåtgången för varje typ av aktivitet. Slutligen, i kolumnen Min-Max tidsåtgång framgår varaktigheten av den
kortaste respektive iängsta förekomsten av varje typ av aktivitet. Det framgår att Gunilla ägnade sig åt alla sju
huvudkategorierna den här dagen, närmare bestämt 675 minuter åt Egenomsorg, 75 minuter åt Omvårdnad,
80 minuter åt Hushållsvård, 140 minuter åt Avkoppling, 40 minuter åt Förflyttningar, 30 minuter åt Föda/
Mathållning och slutligen 400 minuter åt Arbetslivsaktiviteter. GuniIlas arbetsliv är splittrat med olika aktiviteter
för att söka jobb. Det framgår tydligt genom att under hennes dag är arbetslivsaktiviteterna fördelade på sex
förekomster, som varar mellan 20 och 165 minuter. Man kan också utläsa att Gunilla just den här dagen, då
hon ägnade sammanlagt 675 minuter åt Egenomsorg (kolumnen Totala minuter), genomförde nio olika typer av
aktiviteter (räkna antalet koder i kolumnen Aktiviteter!), och totalt förekom dessa aktiviteter 11 gånger (kolumnen
Totala förekomster). Hon har således genomfört minst en aktivitet flera gånger. Om man tittar närmare i tabellen
ovanför summakolumnen för Egenomsorg framgår det att kod 11 förekommer tre gånger, medan övriga
aktiviteter endast förekommer en gång. Hon ägnade sammanlagt 95 minuter åt att fika (kod 011 i kolumnen
Totala minuter), som minst 15 minuter en gång och som mest 60 minuter en annan gång (kolumnen Min-Max
tidsåtgång). Hon ägnade sig åt Omvårdnad fyra gånger i totalt 75 minuter. Mest omvårdnadstid (60 minuter)
använde hon åt att lägga barn på kvällen (kod 217 i kolumnen Totala minuter). Gunilla genomförde inte någon
typ av aktivitet inom Omvårdnad mer än en gång. När man ska läsa frekvenstabellen är det bra att ha kodschemat
bredvid eftersom tabellen endast innehåller kodbeteckningarna. Längst ned i tabellen kan man se en översikt
av GuniIlas dag: sammanlagt genomförde hon 22 olika typer av aktiviteter och dessa förekom 32 gånger.
Naturligtvis fyllde aktiviteterna hela dygnet (1440 minuter).
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På lång sikt är Gunillas största
projekt att leva sitt eget liv med alla de kopplingar till andra människor, platser
och ting som det innebär. Hennes andra långsiktiga projekt är att sörja för sitt
barn, både emotionellt och materiellt, under många år. En del i det projektet är
hennes dagliga strävanden att skaffa sig arbete. En mängd kortare projekt ingår
också i hennes vardag som till exempel vardaglig mathållning, (bland annat
inköp av mat, tillagning och efterarbete). Men det projekt som just nu framför
allt annat upptar Gunillas uppmärksamhet är att hitta en sysselsättning som
helst ger henne både inkomster och stimulans.
PROJEKT

OCH

FORMULERADE MÅL.

De flesta vardagarna i veckan följer livet samma
rutin: Gunilla och Elin går upp och gör sig i ordning, äter frukost och går till
dagis. Gunilla går sedan ofta tillbaka hem och håller på med sina papper. Hon
besöker även det kontor där hon kan använda dator, ringa, träffa kompisar och
jobba aktivt med ansökningar. Sedan ska Elin hämtas på dagis vid halvfemtiden, mat handlas några dagar i veckan och sedan kommer matiagningsbestyr
och kvällsmat. Ibland är Martin hemma hos dem på eftermiddagen. Gunilla
och Elin tittar ibland på T V tillsammans och så kommer läggningsrutinerna.
Vid nio-tiden får Gunilla tid för sig själv, om inte Martin är där. Hon går sällan
och lägger sig före midnatt.
VARDAGSLIVET I STORT.

Gunilla är en positiv människa
som både har god utbildning och arbetslivserfarenhet. Hon bor ensam med sin
flicka Elin som hon måste anpassa sig och sitt liv till. Hon är tidsmässigt
begränsad av Elins dagistider. Resten av Elins vakna tid tillbringar de två
tillsammans om inte pappan besöker dem - och det gör han ofta. Gunilla är
även bunden till hemmet efter det att Elin somnat, om inte Martin är där.
Gunillas sociala situation begränsar henne således från att kunna ta vilket arbete
som helst, var som helst samtidigt som hon har kvalifikationer för många jobb.
BEGRÄNSNINGAR OCH MÖJLIGHETER.

GUNILLAS AKTIVITETER UNDER EN DAGBOKSDAG

När vi ska beskriva och analysera vardagslivet utgår vi från en människas aktivitetsmönster. Vi betraktar mönstret som en grundläggande förutsättning för
att kunna länka ihop vardagens alla dimensioner. Vi kallar detta konkreta och
unika mönster för en vardagskontext. 5 I dagboken har dagboksföraren noterat
inte bara aktiviteter utan även vilka platser hon vistats på, personer hon umgåtts

5

Vardagskontext definieras i kapitel 2.
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med och hur hon har känt sig fysiskt och psykiskt. Med hjälp av tidsangivelserna (klockan) kan alla dessa olika dimensioner på tillvaron relateras till
varandra. De vardagliga aktiviteterna kräver att Gunilla vistas på olika platser
och förflyttar sig däremellan och detta bildar en grund för hennes möjlighet till
social samvaro. På så sätt har till exempel en person som arbetar nätter, eller
kvällar och helger svårt att delta i sociala aktiviteter tillsammans med människor
som arbetar mellan klockan åtta och fem och är lediga varje helg. Med vårt
sätt att strukturera vardagen kan man fånga in många komplexa (och ibland
rent av otroliga) situationer.
I figur 6.7 beskrivs Gunillas vardagskontext i en graf för en dagboksdag.
I figur 6.8 illustreras Gunillas aktivitetsmönster med hjälp av vardagskontexten
från söndag till lördag under hela dagboksveckan. När vi följer individbanan
varje dag under hela veckan ser vi att dagarna ser ganska likartade ut, speciellt
under vardagarna. Även om Gunilla just nu inte har en anställning som strukturerar hennes tid så ger framförallt projektet barnuppfostran hennes liven fast
rytm. Omsorgen och de praktiska bestyren runt barnuppfostran delar Gunilla
med Martin. De kommer överens om att hämta och lämna Elin efter hur deras
arbetsschema ser ut och vad som verkar lämpligast. Elins dagistider ger emellertid alltid struktur åt Gunillas tider för måltider och sömn för även de dagar
då Gunilla inte lämnar eller hämtar Elin själv, så måste hon gå upp och göra
frukost och klä på Elin.
GUNILLAS GEOGRAFISKA RÖRELSEMÖNSTER

Gunilla och Elin bor i ett innerstadsområde, vilket betyder att avstånden är
korta mellan hem, dagis, affärer och andra platser som de behöver besöka under
vardagsveckorna. Det tar ca 5-15 minuter att promenera till de flesta ställen.
På vardagarna förflyttar Gunilla sig framförallt mellan hemmet, dagis, kontoret och affärer. Gunilla har körkort och bil, men använder den mycket
sällan. Hon behöver inte använda bilen eftersom större delen av hennes
umgänge finns på gång- eller buss/spårvagnsavstånd. Gunillas omvärldsuppfattning har förmodligen formats av att hon dagligen och under lång tid rört
sig inom ett fysiskt starkt begränsat område, en liten värld i den stora staden.
Hur påverkar det hennes uppfattning om vilka möjligheter att arbeta på
andra, mer avlägset belägna platser?
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AKTIVITETSGRAF 960902
~ Figur 6.7. GuniIlas vardagskontext - Aktivitetsgraf 960902'

Aktivitetsgrafen visar GuniIlas vardagskontext med alla hennes aktiviteter under en dag. Grafen ska läsas
nedifrån och uppåt. Tidsaxeln, till vänster i figuren börjar längst ned kl 00.00 och slutar kl 24.00 samma dygn.
På den horisontella axeln anges aktiviteterna. Den är indelad i sju områden som vart och ett omfattar en
huvudkategori av aktiviteter (de är, från vänster, Egenomsorg, Omvårdnad, Hushållsvård, Avkoppling, Förflyttningar, Föda/Mathållning och Arbetsliv. Aktuella kodnummer anges i området för respektive huvudkategori och
även de läses nedifrån och upp). Den här dagen visar upp ett ganska typiskt aktivitetsmönster för Gunilla en
vardag. Koderna för varje aktivitet som förekommer i dagboken anges inom parentes i figurtexten. En sak
skiljer den emellertid från de flesta andra vardagar under veckan, och det är att Gunilla varken lämnar eller
hämtar Elin på dagis. Den här dagen tar Martin hand om både lämning och hämtning. Det är samma dagbok
som återfinns i figur 6.3, där vi visade hur kodningen går till, men i figur 6.3 redovisades endast aktiviteterna
under tidsutsnittet från kl 8.00 (med kod 048) till kl 8.55 (med kod 116). När man följer den individbana som
avbildar GuniIlas vardagskontext framgår följande aktivitetssekvens: hon börjar dygnet med att sova (kod 016),
bli väckt (029), somna till igen (033), toalettbestyr (048). Sedan lagar Gunilla frukost (691), hon väcker Elin
(237), äter frukost (003), tvättar Elin (132) och klär på henne (116). Sedan vinkar hon adjö (473) till Elin och
Martin som går till dagis och gör sig själv iordning (toalettbestyr 036) och tar en kopp kaffe (011). På
förmiddagen börjar hon sina ansträngningar att söka arbete med att tala i telefon (452), arbetar (900), har ett
nytt telefonsamtal (452) och arbetar igen vid skrivbordet (900). Strax före kl12 är det kaffedags igen (011)
och sedan arbetar hon vidare (900). Kl 13.00 går hon (566) till kontoret där hon äter lunch (004) med sina
»arbetskamrater«. De diskuterar en stund och sedan arbetar hon själv vid datorn (900). Efter kl 16.00 på
eftermiddagen går hon (566) för att sköta några inköp (376) innan hon går (566) hem. Hon kommer hem
k118.10 och äter middag (006). Då är Elin och Martin redan där och har lagat maten. Gunilla ser på TV (486)
med Elin, sedan arbetar hon med sina egna papper (900) innan läggningsbestyren tar vid (217). När Elin
nattats tar hon en kopp kaffe (011) och plockar sedan i ansökningar (900), sätter in disken i maskinen (703)
och sedan sitter hon och grubblar till midnatt (530).

, Figur 6.7. finns även som transparent i fliken längst bak i boken.
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PLATSER OCH FÖRFLYTTNINGAR 960902
~ Figur 6.8. Platser och förflyttningar i GuniIlas vardag 960902. 7

Figuren ska läsas nedifrån och upp. Tidsaxeln, till vänster, börjar kl 00.00 och slutar kl 24.00 samma dygn.
På den horisontella axeln anges koder för olika platser. Bredare vertikala linjer anges vistelsetid på en plats,
medan tunnare linjer anger förflyttning (invid förflyttningslinjerna anges också koden för vilken typ av
förflyttning som gjorts. Koderna för förflyttningar är hämtade ur kodschemat för aktiviteter, se bilaga 1).
Gunilla bevistar endast tre platser under den här dagen: Hon är hemma i lägenheten (a) fram till kl 13.00
då hon går (566) till kontoret (c). Där vistas hon till kl 16.30 då hon går (566) och handlar (j) innan hon
går (566) hem (a). Klockan 18.10 kommer hon hem och stannar sedan hemma (a) resten av kvällen.

7

Figur 6.8. finns även som transparent i fliken längst bak i boken.
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GUNILLAS SOCIALA SAMVAROMÖNSTER

Gunilla tillbringar mer tid tillsammans med sin dotter Elin än med någon annan
person. De är nästan alltid tillsammans när inte Elin är på dagis eller sover.
Gunilla tillbringar också ganska mycket tid tillsammans med Martin även om
han bor i en egen lägenhet, eftersom han ofta vistas i hennes hem när han tar
hand om och umgås med Elin. På kontoret där hon har möjlighet att sitta och
ringa och arbeta med olika typer av ansökningar finns »arbetskamrater« att äta
lunch och diskutera med. Hon träffar också släktingar, potentiella uppdrags/
arbetsgivare, dagispersonal med flera under veckorna.
GUNILLAS UPPLEVELSER AV FYSISKA BESVÄR OCH SINNESTILLSTÅND

Eftersom vi människor och vår upplevelse av välbefinnande påverkas av sammanhangen i livet, så bör man utgå från hur den egna vardagen som helhet
ser ut när man ska bistå människor som upplever ohälsa att förbättra sin
livssituation. I vår metod beskriver vi vardagen som helhet utifrån tre huvuddimensioner: vilka aktiviteter vi utför och när vi utför dem, var vi är när vi utför
dem, och om vi gör saker ensamma eller tillsammans med andra. Vi menar att
det spelar roll vad vi äter, när vi äter och hur vi känner oss till mods när vi äter
och att det spelar roll om vi gör saker vi trivs med eller saker vi är tvungna att
göra, dvs om vi kan påverka vårt vardagsliv och vår arbetssituation. Det spelar
roll om vi gör saker ensamma eller samverkar med andra. Det spelar roll om
vi måste tillbringa mycket eller lite tid borta från hemmet och hur långa och
omständliga resor vi måste göra för att nå olika platser.
Gunilla har blivit alltmer medveten om diffusa obehag och besvär i kroppen.
Hon tycker att kroppen känns orörlig, att hon inte har kontakt med den, att
vissa delar är nästan utan känsel. Hon upplever ibland ett tryck över bröstet
och spänningar i nacke och axlar. Hon ser själv ett samband mellan sina fysiska
besvär och att hon sitter stilla långa perioder i sträck. När hon arbetar tycker
hon att hon fastnar, nästan som om en djup koncentration går över i fysiska
låsningar. Gunilla har liksom de flesta människor en god själviakttagande
förmåga; hon säger:

»Jag har upptäckt att när jag sitter still tänker jag andra tankar än när jag går.«
Gunilla är inte fysiskt aktiv utöver de korta promenader som hon gör för att
komma till och från olika platser varje dag. Hon berättar att hon lätt fastnar
i grubbel över en kopp kaffe och en cigarett på kvällarna. Själv tror hon att det
kan vara en vana från en tid när hon drev eget företag på kvällstid. Då tog hon
alltid en kopp kaffe och en cigarett efter att ha nattat sin dotter för att piggna
till innan hon satte igång med sitt kvällsarbetspass. Nu har hon inget arbete
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SOCIALT SAMVAROMÖNSTER 960902
~Figur 6.10. GuniIlas sociala samvaro 960902.'

Figuren ska läsas nedifrån och upp. Tidsaxeln, till vänster, börjar kl 00.00 och slutar kl 24.00 samma dygn.
På den horisontella axeln anges koder som betecknar olika personer. Det är individuella koder, anpassade
särskilt för GuniIlas bekantskapskrets. Varje person illustreras med en bred, vertikallinje. Dagboksföraren
själv har alltid en heldragen linje över hela dygnet, medan de andra personer som vistas tillsammans med
dagboksföraren illustreras med linjer bara under den tid då de finns noterade i dagboken. Samvarografen för
den exemplifierade dagen visar att Gunilla, som betecknas med a, är tillsammans med Elin (b) och M (c)
på morgonen vid frukost, påklädning och avsked. Hon är ensam hemma under förmiddagen och träffar sedan
arbetskamrater (g) som hon äter lunch och diskuterar en stund med. Från kl 14.30 sitter hon ensam och
arbetar vid datorn, hon går ut och handlar och förenas sedan med Elin (b) och Martin (c) kl 18.1 O. Kvällen
tillbringar hon med Elin tills Elin har somnat. Hon arbetar också ensam en stund 19.00-20.30, medan Elin
sysselsätter sig själv.

, Figur 6.10. finns även som transparent i fliken längst bak i boken.
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som kommer efter kaffet och då blir hon sittande och grubblar med en känsla
av otillfredsställelse. Gunilla har identifierat en vana som hon sätter i viss relation till sitt välbefinnande - eller brist på välbefinnande. Hon inser själv att allt
stillasittande påverkar hela hennes person, till och med i den utsträckningen att
det är skillnad på hennes tankar. När hon sitter och grubblar ägnar hon sig åt
vanetänkande och rundgång. Hon behöver i ännu högre grad själv bli medveten
om vad hon faktiskt gör i sin vardag och hur hennes aktiviteter är kopplade till
fysiska smärtor och känslor av olust eller välbefinnande, för att från sin egen
utsiktspunkt över omvärlden se vägar till att förändra vardagen.
Gunilla vill bryta en dålig cirkel och vända den till en positiv spiral. Ett sätt
att göra det är att själv bli medveten om och börja reflektera över sitt dagliga
liv. Hur styrd och inrutad tillvaron än tycks te sig så finns det nästan alltid en
liten del av livet som går att påverka. Här visar vi ett sätt att skapa en bild av
hur en människa mår och känner sig, och vi använder Gunillas dagbok och
hennes reflektioner som illustration.
Gunillas upplevelser av fysiska besvär och hennes sinnesstämning varierar
under dagen och har att göra med vilka aktivititer hon utför, var hon befinner
sig och vem hon är tillsammans med. Med hjälp av figur 6.12 och en transparent
bild av figur 6.II redovisas hur man kan se på dessa olika variabler i förhållande till varandra, och i de följande två avsnitten behandlar vi negativa och
positiva upplevelser i förhållande till de olika variablerna. 9
VILKA AKTIVITETER, PLATSER OCH SOCIALA SAMMANHANG FÖRKNIPPAR
GUNILLA MED FYSISKA BESVÄR OCH KÄNSLOR AV OLUST?

Med olust avser vi sinnestillstånd som uppfattas negativt av dagboksföraren.
Gunillas första dagboksvecka karaktäriseras av att hon vaknar varje morgon
och har ont i ryggslutet. Hon noterar vissa dagar att hon har ont i ryggslutet
och njurarna. Hon noterar också fysiska spänningar av olika slag när hon är
engagerad i sitt arbetssökande, såväl hemma som när hon utför aktiviteter
utanför hemmet. 10 Hon noterar även olika uttryck för stress när hon utför
arbete i någon form. Gunilla noterar också oro, otillfredställelse och bekymmer
under hälften av kvällarna i den första dagboksperioden. Dessa kvällar sitter

9

10

Det finns totalt åtta olika transparenter i fliken längst bak i boken (det är figurerna 6.7(=6.12), 6.9, 6.10, 6.11, 6.13,
6.14, 6.15 och 6.16). De är avsedda att användas på samma sätt som transparenten i figur 6.12, dvsför att visa hur
fysiska besvär och sinnestillstånd kan variera med aktivitet, plats och socialt sammanhang. Det kan man med fördel
göra genom att lägga transparenterna ovanpå varandra på en over-headprojektor.

Med arbete menar vi här de aktiviteter som ansökningar, studier, sammanträffanden som ingår i projektsammanhanget
»skaffa ett arbete«.
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hon hemma och grubblar. En av de kvällar då hon mår bättre går hon på
restaurang, och en annan kväll när hon mår bra ägnar hon åt social samvaro
i hemmet. Gunilla visar ganska tydligt i sin dagbok att det finns en negativ
stress som även medför fysiska spänningar och smärtor förknippad med
projektet »skaffa ett arbete«. Här kan man fundera på i hur hög grad det beror
på hennes ovissa och osäkra arbetssituation och hennes osäkra ekonomiska
förhållanden och i hur hög grad det beror på föreställningar som präglats in
i hennes tankevärld av familjen och samhället.
Föreställningarna kan se ut ungefär så här: »'Att arbeta är hårt och svårt',
eller 'Det är nästan omöjligt att få ett arbete'.«
Att vara stressad och trött kan därför fungera som en bekräftelse på mina
arbetsinsatsers betydelse, både inför mig själv och inför andra (även om den inte
är legitimerad som yrke). Att ansträngningen sätter spår i kropp och psyke är
ett kvitto på utfört arbete i en situation där bekräftelse inte står att få utifrån.
Transparenterna kan sedan också läggas ovanpå de figurer som visar vilka
platser som bevistas och förflyttningar som genomförs (figur 6.9) och vilka personer man är tillsammans med under dagen (figur 6.10). Läggs den transparent
som visar hur Gunilla upplever fysiska besvär och sinnesstämning ovanpå
figur 6.10 (som visar hennes sociala samvaro), framgår det att stressen på
morgonen infann sig när hon blev ensam, medan hon mår bra när hon är på
kontoret och har kamraterna omkring sig. På motsvarande sätt kan man lägga
transparenten som visar hur Gunilla upplever fysiska besvär och sinnesstämning ovanpå figur 6.9 som visar vilka platser Gunilla vistas på. Då framgår det
bland annat att hon känner sig bra när hon är på kontoret.
VILKA AKTIVITETER, PLATSER OCH SOCIALA SAMMANHANG,
FÖRKNIPPAR GUNILLA MED VÄLBEFINNANDE?

Med välbefinnande menar vi här att sinnestillståndet uppfattas som positivt.
I föregående avsnitt beskrev vi vilka typer av situationer som Gunilla upplever
smärtor eller obehag i kroppen. I övriga situationer känner hon sig smärtfri,
vilket också framgår om man betraktar figur 6.12 genom transparenten som
visar fysiska besvär och sinnesstämning.
Gunilla noterar särskilt att hon mår bra på morgnarna när hon och dottern gör
sig i ordning och äter frukost. Hon noterar också att hon ofta mår bra när hon
lägger Elin på kvällen. Hon mår oftast bra när hon äter lunch och middag.
Dessa tillfällen präglas nästan alltid av någon typ av social samvaro, antingen
med dottern eller också med andra människor (lägg transparenten som visar
fysiska besvär och sinnesstämning ovanpå figurerna 6.10 och 6.II). Det här är
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FYSISKA BESVÄR OCH SINNESTILLSTÅND 960902
~ Figur 6.11. GuniIlas upplevelser av fysiska besvär och sinnesstämningar. 11

Figuren ska läsas nedifrån och upp. Tidsaxeln, till vänster, börjar kl 00.00 och slutar kl 24.00 samma dygn.
Den horisontella axeln är delad i två sektioner, i den vänstra anges Fysiska besvär och den högra anges Sinnesstämning. På den horisontella axeln anges koder som betecknar Fysiska besvär respektive Sinnesstämning.
Dessa koder är individuella, anpassade efter GuniIlas dagbok. När man läser bilden över fysiska besvär och
sinnestillstånd bör man ha grafen över vardagskontexten i minne, se figur 6.7. Här, i figurtexten, har vi skrivit
vilka aktiviteter som är förknippade med vilka fysiska besvär respektive sinnestillstånd i avsikt att underlätta
förståelsen för bilden. Bokstavskoderna för fysiska besvär och sinnestillstånd anges inom parentes.
Fysiska besvär (till vänster): Gunilla vaknar 07.36 och är trött (j). När hon reser sig har hon ont i ryggslutet
(f). 9.00 känner hon sig bra (a) fram till 12.45 när hungern (k) överväldigar henne. 13.20 blir det lunch och
välbefinnandet (a) återkommer. 14.30 är hon spänd i axlarna (d), då skriver hon på datorn. 16.30 går hon iväg
för att handla och känner sig bra (a). 19.00 har hon spända muskler (h) medan hon arbetar hemma. Från
20.30 och fram till midnatt är hon trött (j).
Sinnesstämning (till höger): Gunilla känner sig bra (a) när hon vaknar, hon är lite irriterad (e) innan familjen
har kommit iväg. Klockan 9.05 är hon ensam och känner sig stressad (j) av det arbete hon ska göra själv under
förmiddagen. Från 13.20 är sinnestillståndet bra (a) fram till 16.30 då hon stressar (j) iväg ut och handlar.
Kvällen ägnas åt grubbel och bekymmer (d) förutom mellan 20.30 - 21.30 när hon lägger Elin (a).

11

Figur 6.11. finns även som transparent i fliken längst bak i boken.
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AKTIVITETSGRAF

960902"

~ Figur 6.12. Figuren består

av två delar, dels figur 6.12 här invid (det är samma vardagskontext som i figur 6.7.)
och dels en transparent som återfinns i fliken längst bak i boken (transparenten innehåller samma information
som figur 6.11, dvs GuniIlas Fysiska besvär och Sinnesstämningar). Transparenten ska läggas ovanpå figur 6.12
som illustrerar vilka aktiviteter som Gunilla utför. Genom att betrakta GuniIlas aktivitetsmönster (figur 6.12)
genom transparenten som visar hennes Fysiska besvär och Sinnesstämning under samma dag, kan man se hur
hon mår och känner sig när hon genomför olika aktiviteter. Man kan till exempel utläsa att Gunilla känner sig
stressad mellan kl 9 och 13, då hon ännu inte har gått till kontoret, utan just har sagt hej då till sin dotter och
sambo som gått till dagis. Hon duschar, dricker kaffe och sedan börjar hon plocka med sina arbetspapper och
ringer i telefon angående arbeten. Denna stressperiod avslutas när hon gått till kontoret och äter lunch. På
kontoret känner hon sig bra, men har ändå ont i axlarna när hon sitter vid datorn.

12

Figur 6.12. finns även som transparent i fliken längst bak i boken.

Grafen förflktiuHeter

Gunilh-960$OZ

24'

:::::::::::::::::::.::::::::
.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.

::i:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~

::.~.:.:-:.:.:+:.:.:.:.::]:

:.:.:~:.:~:. >:. >:.:~:. :-,:. >:. >:.:;:. :-~:. :;:.:

:~.-i ;:. ~ :.t~ .·: .~:i.':i.· :.~ :. ~ : ~:. '.:! ~.:
:i.:. . :.•. •:.•.

......_--'"__............. .:.::.:.;,:
.•.

•.
.:

:[.:!.:·,.:··.:!.:•.:!.::.:!.:.:'.:i.:·.

. ••.:!.:..:

-:-:.. p;.;.~~;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.....-

:::::::::::::::::::::::::

::::_~:: :'::::'::::::::::::

:::::: :-~:::~:: :::: :-~~: :'::::

:-:-:-:i.i.iiiii:ii:;;:.
:-: ";' :.:-:-:-:.
::::::::-::::::::::::::::
...;....:.-e;.........;-..;..;,;.,;,
..;.;
. .;.
..;.;
....;...;.;.
•.
:::

.....i:.:•. :.:.....•.. :... ...•..

.•::.

.::

::.:

: ::

.::

' ::'

. ::'

~;"-"';'---..;.;';';';,;,;,;,;,;,;,;",;",,,

~~i~ ~ ~j~~~i~~~ ~ ~ ~ ~

ii iiii

~~~i~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

::::::::::::::::::::::::

ii:i:; ii:.ii:::
:::::::;:::::::::::::::::::
:-:-:-:<.:-:.:-:.>:-:-:.:
:::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::

.
-......'- - -,-i- i.,. . . . ;. . . . .;. . . ..:.:.:;~..:;.: ;.;.~. ;:.~.;;:~.;:..~.!•.;•.•..:~.:...~;•..;.;~.;:..t~!;. .;~..:i;.~.;.~.;· . ;.;.~. .-:i-.:i.~:.."':··
i.,. . . . ;. . . . .;. . - -i~,.;.;.Il::::\i.\::-:::::
.\.~i .....'
.\.\.~[. \.~!
:-::::::::::::
..•..

ii(:
~: .: ~: ~: ~:' ~:'.: ~.:. ~: ii~:'.:' ~: .: ~m
: ~: t.: ~: ~: :~:

t

i.::t.. .,: :•. . •. •.. ••.. •. ;.. • :.::;... •. •. . . :•. ••

~:.:~:. :';:.:~:.:~:.:;:.:;:. :~:.:;:.: ~:.:;:.:

:::::::::::-::::::::::::-::::

,........................

~:~:~:~:~:~:~:~;~:~:~;~:
::::::::::::::::::::::::
:.:.:.:.:.>:.:.:.:.:.:.
::::::::::::::::::::::::

:.:.:.:.:.:~:.:.:.:.:.: ~:.:
:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:

....
.. ......
::::.:=::::::::::::::::::

:::::::::::::::::::::::.::::
......•...•................
:.:..~:;.::..::...::. '.':'.:.:'.::'.:.:' '.':~ :.....::•..::'.:

...
.....................
:::::::::::::::;::::::::

.:.~ .:'.~.: :•..~.: .:'.~.:.~ ~•...:.~.:.~.:.~ :.'.; '.:.~

-:':~:.:-:.:-:.:<':.~:':

::::.::::::::::::::::::::

.·.·o·.·~·.".·.· O'" ~"'.'

:.:

:.:

:.'

.
:.'

•••••••; ••••••• ;.". ~'.'.'.'

::::::::::::::::::::::::

:::::::.::::::::::::::::::::

::::.::::::::::::::::::::

::::::::::::::::::::::::

:;:::;:;:;:::::::;:::;:::::
:-:~:-:.:-:<.:~:-:.:-:<.:
.:.:.:.:.:. :.:":.:.:.:~:.:.

:.:.:.:.:~ :.:~ :.:~ :.: : :.:.:.:.:. :.:":.:.:.:~ :.:

............
............
... .. ..
.

:->:.:.~:-:.:.:-:.:-:.:-:.:

EfZn

@SO

.:-:~:-:-:-:.:-:<-:.:.:

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
" "

34616SG58
112334

1313
1122

Om~rnni'!n

,

'

'

5'7S3
4445
Awnnn

6
6
5

13
90
67
Fiitfl\ottn Fii ni'!

o
o

9
A..!'hp.t:=;liv

96

också tillfällen då hon blir befriad från de inre krav, den rastlöshet och oro som
hon ofta känner när hon är ensam och när hon arbetat med sina ansökningar
både på kontoret och när hon sitter hemma på kvällen när Elin har lagt sig.
HUR Vill GUNILLA ATT LIVET SKA VARA?

Vid det tredje sammanträffandet beskriver jag för Gunilla hur man läser
bilderna. Vi diskuterar också hur hon skulle önska att hennes liv såg ut och hon
får med sig bilderna hem för att reflektera över dem och över vad hon vill göra.
Redan nu konstaterar hon en del om sig själv och om hur hon har det:
Gunilla säger om sig själv:
» - jag skulle vilja vara starkare, både fysiskt och psykiskt. jag skulle vilja ha
mer energi och bättre kondition. jag skulle överhuvudtaget vilja öka kvaliteten
i allt som jag ägnar mig åt.«
Om sina relationer till andra människor säger Gunilla:
» - jag skulle vilja vara tydligare, ha en rakare kommunikation med andra
människor. jag skulle vilja kunna säga nej lite oftare.«
Gunilla säger om arbetet med att söka jobb:
» - jag vet att jag är på rätt spår med vad jag vill göra. Däremot behöver jag
mer ekonomisk trygghet på längre sikt så jag inte behöver oroa mig så mycket.«
Det framkommer att Gunillas önskningar handlar mycket om hennes egen
person och hennes relationer till andra människor. Det handlar om att förändra
den fysiska kroppen och att hantera situationer, medgångar och motgångar, på
ett bättre sätt. Det handlar också om att hon upplever att hon är rädd för att
säga ifrån och ofta är osäker på vad hon själv tycker. Ibland deltar hon i sociala
sammanhang som inte känns speciellt betydelsefulla utan kräver mer än vad de
ger. Gunilla är också väl medveten om att ett fast jobb skulle ändra på många
orosmoment.
Vi lämnar tills vidare Gunillas bild av sina egna önskningar om hur livet ska
vara. När vi träffas nästa gång (möte 4) har Gunilla studerat sina dagboksbilder och reflekterat över dem. Då ska vi se närmare på vad hon tycker att hon
kan göra för att nå dit hon vill.
HUR SKA MAN KOMMA DIT MAN Vill? - MÖTE 4

När vi träffas fjärde gången har Gunilla haft bilderna över sin vardag hemma
under en vecka. Hon har då kunnat fundera över dem i lugn och ro. Men hennes
reaktion är stark:
» - jag känner mig så arg! jag ser massor av saker som jag skulle kunna
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göra men jag vill inte. Jag känner trots och krav. Nej! Jag vill inte ändra på
någonting. Nu ska jag vara ännu duktigare, sluta röka och börja motionera.«
Gunilla är arg och tycker att den representerade dagboken ställer krav på
henne att göra något. Vi går tillbaka till diskussionen vi hade på vårt första möte
och pratar om att kartbildens uppgift är att vara en hjälp för att se vilka förändringar som verkar möjliga. Vi pratar också om att hon själv valde att skriva
dagbok och att det är hon själv som bestämmer om hon vill göra någonting åt
sin vardag eller inte. Det finns inte någon som kräver att hon ska göra några
förändringar, men däremot får hon stöd att genomföra de förändringar som
hon eventuellt bestämmer sig för att göra.
I en så här laddad situation måste terapeuten vara en god vägledare,
god lyssnare och en god samtalspartner. Kartbilderna över vardagen visar
sådant som är självklart i vardagslivet, men som dagboksföraren i många
fall, medvetet eller omedvetet, har valt att inte uppmärksamma. Det är en
mycket känslig situation.
Även om illustrationerna som datorprogrammet ger kan verka statiska och
begränsande för en utomstående så visar de uppenbarligen ganska tydligt för
dagboksföraren själv att det liv hon/han lever inte överensstämmer med det
liv hon/han skulle önska sig. För vissa människor kan det vara en smärtsam
upplevelse att se »hur lite« man faktiskt gör, eller »hur man flänger runt« och
framför allt att dagarna faktiskt ofta följer samma mönster (rutiner). Vi måste
sova, äta, gå på toaletten, sköta vår hygien, åka till jobb, om vi har något, lämna
barn på dagis osv. Livet kan te sig ospännande och trivialt, och stannar man här
så framstår vardagslivet snarare i en mer otillfredsställande dager än tidigare.
Gunilla resonerar vidare om sin vardag utifrån bilderna:
» - Jag har insett att jag sysslar med att möta yttre krav. Dagboksskrivandet
hör också dit. Mina handlingar leder ofta till mer stress och mer spänning. Det
känns som om stressen är mer framsläppt nu. Att bara kapsla in stressen, kan
inte reducera den! Jag vill kunna hantera den. Jag blev förvånad över att det
fanns så mycket stress även runt det som jag tycker om att göra. Det finns ett
glapp mellan lust och lugn. Det finns även glapp mellan ideal och verklighet och
mina egna krav och verkligheten. Jag har stora krav på mig själv i till exempel
mammarollen, gentemot min dotter men framförallt i den sociala biten, gentemot dagis etc. Idealbilden stämmer inte med verkligheten, mycket lever kvar
sedan min egen mammas tid. Ambitionerna är så höga så man lätt ramlar mellan
två stolar. I vissa situationer borde jag kanske ha valt mig själv. Mina krav på
mig själv blir synliga i vad jag målar upp som andras krav på mig. När jag inte
når upp till mitt eget ideal kan jag inte stå emot kritik från andra och eftersom
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jag också är kritisk mot mig själv blir jag arg inom mig istället.
jag ser att jag har svårt att avbryta stressmoment och grubbleri och övergå
till handlande. På högprioritet ligger något som jag försöker undvika och
därmed undviker jag även övriga handlingar och förblir sittande.
När det gäller avgörande handlingar, till exempel ringa på jobb och att göra
bra prestationer tror jag att jag måste vara så förberedd och planerad. jag
skjuter och drar på allting. Mycket av mina grubblerier handlar om strategier
runt olika handlingsalternativ. jag känner alltid att jag måste ha tänkt igenom
allt och vara försvarsberedd eftersom jag annars har lätt att bli överkörd
i diskussioner till exempel.
jag sysslar inte med de grundbehov som man ska tillgodosej som exempelvis
mat sömn kondition etc.«
Gunilla tycker att hon behöver lägga sig i tid. Känna när sömntåget går. Hon
är trött vid 8-9 tiden när hon lägger Elin men sedan går hon igång på kaffe och
cigaretter igen. Hon tycker också att hon borde ägna sig mer åt praktiska
aktiviteter. Inte så mycket läsande på kvällarna (Gunilla läser endast fackböcker).
Elins pappa kan dra henne ifrån grubbleriet genom vardagsnära prat när han är
där. Gunilla tycker att det är hotfullt att gå och lägga sig. Så länge hon håller sig
vaken kan hon vara kvar i en illusion om att det verkligen försiggår någon slags
förändring. Gunilla vet vad hon vill men vill inte riktigt göra det jobb som krävs
för att komma dit.
J

J

J

J

FÖRÄNDRINGSSTRATEGI

Vi diskuterar två olika förändringsstrategier. Den ena är att vända upp och
ned på tillvaron och göra omfattande förändringar av livet. Den andra är att
gripa möjligheten att göra små förändringar, lite i taget, som så småningom kan
utvecklas till nya vanor som kan förknippas med positiva känslor.
Gunilla tycks främst ha identifierat den första strategin:
» - Det är för stort steg att ta mig till de alternativ som jag önskar. Det
handlar om att ta tag i bakomliggande problem och då kommer stressen
att öka. För att göra det så måste man ha resurser till det. jag gör kringgående
rörelser för att undvika motståndet.
Det är konstigt att alla andra förändringsstrategier jag prövat inte gett
starkare utfall. Det är svårt att se att små steg kan ge effekter på sikt.«
Gunilla känner ett motstånd mot att göra förändringar och tror att hon
måste förändra väldigt stora och avgörande saker i sitt liv för att det ska
vara någon mening.
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Till slut bestämmer sig Gunilla för att prova en successiv förändringsstrategi
vars små förändringar tar sikte på två mål:
r. Att skapa en bättre rytm i tillvaron.
» - Det viktigaste för mig är att skapa en bättre rytm - att tillgodose grundbehov. Jag glömmer mina fysiska behov, sömn mat, dryck.«
Gunilla ska bland annat försöka dricka mer vatten. Hon ska till exempel
dricka ett glas vatten varje gång hon dricker kaffe för att se om ryggbesvären,
som hon ibland härleder till njurarna, blir bättre.
2. Att inte sitta stilla så mycket som hon gör idag.
» - Jag ska försöka bryta mönstret av inaktivt sittande och grubblande. Jag
ska försöka störa det genom att göra något annat i stället. Jag känner att bryta
vanan att sitta still är någon slags nyckel till förändring för mig. «
Här ska vi lägga märke till att valet »att inte sitta still« har en negativ
utgångspunkt. Gunilla väljer bort något utan att ha någon ersättning för det
hon valt bort. Vad ska hon göra istället för att sitta still?
Gunillas val av vad hon ska göra är ganska avvaktande och defensivt. Det
finns ett glapp mellan de mål hon har satt upp för sig själv och den strategi
hon vill använda för att komma dit. Lika fängslande som hon berättar om hur
hon VILL att det ska vara lika motsträvig blir hon vid frågan om hur hon ska
komma dit. Hon tar fram ett stort antal anledningar till varför olika förslag på
»små« steg inte kan genomföras. Men hon bestämde sig ändå för att pröva.
FÖRÄNDRINGSPERIOD

Dagboksföraren och terapeuten bestämmer gemensamt hur lång period som
förändringarna ska genomföras under. Det viktigaste är att dagboksföraren får
feed back och bekräftelse under genomförandetiden. I vårt exempel bestämmer
sig Gunilla för att försöka genomföra sin förändringsstragi under en period på
drygt en månad. Sedan ska hon skriva en ny dagbok och så ska vi se hur det har
gått med att nå de två målen. Vi träffas en gång under den period när Gunilla
genomför förändringarna. Det blev en vecka senare än planerat på grund av att
Gunilla hade ett tillfälligt arbete.

100

HUR GICK DET? - MÖTE 5

Vi träffas och samtalar om hur det har gått när Gunilla genomfört sina små
förändringar. Gunilla kommenterar sin förändringsperiod:
» - jag har en massa bakgrundsspänning kring arbete och föreställningar om
att jobbet ska vara stressande. jag oroar mig och oroar mig innan jag sätter
igång att göra något. På kvällen ägnar jag mig åt självcensur för att jag inte har
gjort det jag borde. Det finns för mycket i kakan, det ryms inte. Det är egentligen inte en fråga om tid, jag hinner nog men orkar inte ta tag. jag har märkt
att jag koncentrerar mig på att undvika problem istället för att aktivt möta
dem och göra något åt dem. jag förknippar fortfarande »tänka och vanka«
med »att jag ska göra något«. jag är varse den konstanta spänningen i kroppen.
Det är en slags kontroll, vad händer om jag släpper taget?«
Gunilla har blivit mycket väl medveten om hur hon hanterar problem. Hon
har insett att hon tänker och planerar i syfte att sedan handla perfekt. Samtidigt
identifierar hon risken för att det inte blir någon handling alls och då gör hon
ingenting eftersom hon inte vill misslyckas. Hon jämför med en del av hennes
bekanta som tycks agera direkt utan att fundera så mycket. Fram till detta möte
har Gunilla inte ersatt sitt sittande med något annat än att »hon inte ska sitta«.
Gunilla brukar fastna i att göra ingenting, eftersom det är risk att misslyckas
om hon försöker göra någonting.
I slutet av det femte mötet får Gunilla en ny dagbok som hon ska skriva
under en vecka.
HUR SER GUNILLAS NYA VARDAGSLIV UT? - MÖTE 6

Gunilla skriver en ny dagbok efter cirka fem veckor. Hon skickar den till mig
med post för vi har inte möjlighet att träffas personligen. Möte 6 sker per
telefon och blir ganska kort. Gunilla är ganska nöjd och vi behöver inte träffas.
Dagboken bearbetas på samma sätt som den första dagboken.
Gunillas vardag har inte ändrats på något avgörande sätt. Hon befinner sig
fortfarande i en övergång mellan olika aktiviteter och arbetar självinitierat med
att söka arbete och slutföra uppgifter som har med hennes utbildning att göra.
En av veckodagarna skiljer sig dock markant från de övriga dagarna: hon
deltar i en konferens hela dagen. Den dagen går Gunilla upp tidigt på morgonen
och tar spårvagnen till platsen för konferensen. Hela dagen går åt för
konferensen, med avbrott endast för kaffe och lunch. Framåt kvällen tar hon
spårvagnen hem.
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Gunilla kommenterar dagen då hon var på konferens:
» - Hela dagboken blir strukturerad av arbetet. Jag behöver inte ha dåligt
samvete efter den dagen en hel dag är gjord. Andra dagar blir bara en slags gröt
och det är svårt att skilja ut för sig själv vad man gjort. «
I uppföljningen av Gunillas andra dagbok ska vi illustrera vardagen just med
konferensdagen. Då kommer vi tydligt att se skillnaden mellan en arbetsdag
med struktur och klara mönster och den »arbetsdag« som exemplifierade den
första dagboksperioden. Den förra dagen är mer ostrukturerad och typisk för
Gunillas livssituation och hon betraktar den själv som grötaktig.
J

GUNILLAS AKTIVITETSMÖNSTER

Gunillas vardagar har i stort ungefär samma innehåll den här veckan som den
hade under den första dagboksveckan. Den andra dagboksveckan är hon emellertid förkyld och sjuk några dagar och håller sig hemma lite mer. Fast hon är
förkyld utför hon en hel del arbetsanknutna aktiviteter i hemmet. Konferensdagen skiljer ut sig som en exceptionell dag i Gunillas liv, men det är ett aktivitetsmönster som är karaktäristiskt för förvärvsarbetande människors vardag
under större delen av året.
GUNILLAS GEOGRAFISKA RÖRELSEMÖNSTER

Gunillas förflyttningsmönster under den andra dagboksveckan liknar i stort
mönstret från den första dagboksveckan, beroende på att de yttre ramarna
i hennes liv inte har förändrats så mycket. Konferensdagen är speciell för
Gunilla eftersom den är strukturerad som ett typiskt förvärvsarbete med
arbetstid mellan klockan åtta och fem.
GUNILLAS SAMVAROMÖNSTER

Samvaromönstret under den andra dagboksveckan ser ungefär likadant ut som
under den första veckan. Martin tar hand om Elin i större utsträckning än den
första veckan eftersom Gunilla dels är förkyld och sjuk några dagar och dels
deltar hon i konferensen och dess programtider passar inte med Elins dagistider.
Därför kan Gunilla varken lämna eller hämta från dagis just den dagen.
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AKTIVITETSGRAF 961108
~ Figur 6.13. GuniIlas aktivitetsmönster speglat ivardagskontexten 961108."

Grafen ska läsas nedifrån och uppåt. Tidsaxeln, till vänster i figuren börjar längst ned kl 00.00 och slutar
kl 24.00 samma dygn. På den horisontella axeln anges aktiviteterna. Den är indelad i sju områden som vart och
ett omfattar en huvudkategori av aktiviteter (de är, från vänster, Egenomsorg, Omvårdnad, Hushållsvård,
Avkoppling, Förflyttningar, FödalMathållning och Arbetsliv. Aktuella kodnummer anges i området för respektive
huvudkategori och även de läses nedifrån och upp). Gunilla går upp 7.15 på morgonen, äter frukost och gör sig
i ordning. Hon tar spårvagnen till konferenslokalen. Konferensen pågår mellan 8.30 och 17.00 och avbryts
endast av kaffe på för-och eftermiddag och lunch mitt på dagen. Kl 17.00 åker Gunilla samma väg hem, äter
middag 18.10 och ser på barn-TV 19.00. 20.00 går hon igenom papper efter konferensen och 21.00 ser hon på
TV. 22.30 dricker hon te och samtalar, efter toalettbestyr fortsätter hon att samtala till 24.00

" Figur 6.13. finns även som transparent i fliken längst bak i boken.

Grafen för RktiLJiteter
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PLATSER OCH FÖRFLYTTNINGAR 961108
~ Figur 6.14. Platser som Gunilla bevistat och hennes förflyttningar mellan dem 961108. 13

Grafen ska läsas nedifrån och uppåt. Tidsaxeln, till vänster i figuren börjar längst ned kl 00.00 och slutar
kl 24.00 samma dygn. På den horisontella axeln anges koder för olika platser (koderna återfinns i bilaga 2).
Grafen visar en typisk arbetsdag. Gunilla befinner sig i hemmet (a) tills hon går (566) till spårvagnen (588)
hon går (566) från spårvagnen till konferensen (c). När konferensen är slut går (566) hon till spårvagnen och
åker till sin hållplats (588), går (566) sedan hem och vistas hemma (a) resten av dagen.

13

Figur 6.14. finns även som transparent i fliken längst bak i boken.
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SOCIAL SAMVARO 961108
~ Figur 6.15. GuniIlas sociala samvaro 961108."

Grafen ska läsas nedifrån och uppåt. Tidsaxeln, till vänster i figuren börjar längst ned kl 00.00 och slutar
kl 24.00 samma dygn. På den horisontella axeln anges koder för de personer som Gunilla nämnt i sin dagbok
(koderna finns i bilaga 3). Gunilla (a) går upp ensam. Elin (b) och Martin (c) sover fortfarande. Hon träffar
andra konferensdeltagare (p) under dagen. När hon kommer hem äter hon och ser på barn-TV tillsammans
med Elin (b) och Martin (c). Hon går igenom sina papper själv en stund och ser sedan på TV, och fikar, pratar
med Martin (c).

"Figur 6.15. finns även som transparent i fliken längst bak i boken
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FYSISKA BESVÄR OCH SINNESTILLSTÅND 961108
~ Figur 6.16. Guniilas upplevelse av fysiska besvär och sinnestillstånd 961108.15
Grafen ska läsas nedifrån och uppåt. Tidsaxeln, till vänster i figuren börjar längst ned kl 00.00 och slutar
kl 24.00 samma dygn. På den horisontella axeln anges koder för fysiska besvär (till vänster) och sinnestillstånd (till höger). Koderna finns i bilaga 3.
Fysiska besvär: Gunilla vaknar på morgonen och är förkyld (m). Hon känner sig bättre efter duschen, men
förkylningen känns påtaglig hela dagen.
Sinnestillstånd: Gunilla är väldigt trött (m) när hon vaknar 7.15 (hon är inte van att gå upp så tidigt). Hon
är förväntansfull, intresserad och mår bra (a, b) hela dagen till sista konferenspasset som börjar kl 15.20.
Då är hon trött (m). Hemma piggnar hon till och känner sig nöjd och tillfredsställd (koderna »a«, och »b«)
hela kvällen: »En hel dag är gjord«.

15

Figur 6.16. finns även som transparent i fliken längst bak i boken
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HUR GUNILLA UPPLEVER FYSISKA BESVÄR OCH SINNESTILLSTÅND

Under den andra dagboksveckan noterar Gunilla sällan några fysiska besvär,
men hon är förkyld och sjuk halva veckan. Hon säger själv att frånvaron av
övriga fysiska besvär inte beror på att förkylningen tagit hennes uppmärksamhet,
hon har märkt en förbättring även en tid innan hon blev sjuk.
HAR GUNILLA NÄRMAT SIG VILL-LÄGET? - MÖTE 7

När den andra dagboken är bearbetad träffas Gunilla och terapeten och ser
på bilderna tillsammans. Vi diskuterar om Gunilla har lyckats närma sig VILLläget i något eller några avseenden och om förändringsprocessen enligt den här
modellen har tillfört henne några nya insikter.
GUNILLAS ÖNSKNINGAR OCH MÅL

Gunilla uttryckte några tydliga önskningar och hon skulle inrikta sig mot två
mål för att nå dit:
L Att skapa en bättre rytm i tillvaron, vad gäller sömn, mat och dryck.
2. Att inte sitta still så mycket som hon gjorde tidigare
Den första önskningen gällde hennes själv och den prioriterade hon tydligt
vid tidpunkten för det samtalet. Hon ville bli starkare, hon ville ha mer energi
och bättre kondition. Hon ville öka livskvaliteten överhuvudtaget.
Gunillas mål har att göra med en förändring av hennes fysiska resurser och
förmåga och mer indirekt med hennes psykiska välbefinnande.
» - Egentligen kom jag nog hit från borjan for att bli omhändertagen och
bekräftad: » - Lilla Gunilla nu får du sätta dig och ha det skont.« jag kanske
ska ta lite mer hand om mig själv istället och hjälpa mig själv att sätta gränser.
jag har egentligen inte gjort så mycket av de sakerna vi kom overens om.
Men jag dricker mer vatten och det är positivt. De andra åtgärderna får jag
fortsätta med. jag har inte startat någon riktig forändring rent kroppsligt.«
Gunillas första reflektion var att »de tankar som jag tänker när jag sitter still
är inte bra för mig därför borde jag röra mig mer«. När hon bestämde sig för
att inte sitta still betyder det dock inte att någon fysisk aktivitet kommer igång
av sig självt och med automatik. Nästa steg kanske kan bli att Gunilla sätter
upp mer detaljerade och konkreta mål för sin fysiska aktivitet.
» - Gamla fysiska besvär gor sig ändå inte gällande på samma sätt. Det
känns som om fokus har flyttats fast jag inte har varit så duktig. Det har styrts
omedvetet på något sätt. jag påminns om hur jag påverkas av min egen uppfattning om vad som är bra och dåligt.«
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Vi frågar Gunilla om hon fortfarande vill ha bättre fysik, mer energi etc. Hennes
önskning kanske är uttryck för en gammal föreställning som hon kan göra sig
av med nu när hon har fått perspektiv på den?
» - Det är verkligen en djup inre önskan. Vilka konstiga värderingar jag måste
ha. jag tror att förändringar endast kan ske i den mentala biten. Den fysiska
förändringen får inte ta någon plats eller tid - det är som att det inte finns
någonting gott på själva resan - medan däremot den mentala förändringen, den
får ta hur mycket plats och tid som helst.«
Gunilla har gjort valet på sitt eget sätt (och det är passivt) och nu har hon fått
perspektiv på sina val. Hon befinner sig på en ny nivå som hon kan fortsätta
processen från.
När vi frågar Gunilla om hon ser några mål som väntar på henne vid resans
slut säger hon:
» - När jag ser min resas mål så ser jag att det blir mer balans mellan psyke
och fysik. När jag kommer fram så kommer jag att få tillgång till den här
energin. jag får nog sätta upp lite mer roliga saker här - några delmål. jag går
nästan in i en ny fas nu på något sätt. «
Den andra önskningen rörde hennes relationer där hon ville bli tydligare,
rakare och kunna säga nej lite oftare. Hon upplever ofta att andra sätter upp
villkoren för relationer. I sitt deltidssamboförhållande tycker hon att Martin
har satt upp ramarna för deras förhållande och ska situationen förändras så är
det upp till henne. Inget av Gunillas två mål har någon direkt beröring med den
andra önskningen.
» - jag befinner mig i något slags vakum när det gäller sociala relationer.
Om jag skulle börja röra om i grytan medför det mycket. jag ser min egen del
i relationer tydligare nu, tidigare skyllde jag mer på andra och var mer koncentrerad till min egen uppfattning om mig själv.«
Den tredje önskningen rörde hennes arbetssituation som arbetssökande och
studerande som hon delvis var nöjd med eftersom hon upplevde att hon var på
rätt spår men behövde en ekonomisk trygghet på längre sikt. Här har Gunillas
båda mål indirekt bäring eftersom hon strävar efter den rytm som ett mer
strukturerat liv innebär och också får större möjligheter att orka det livet om
hon mår bättre fysiskt.
» - jag borde vara mer aktiv i att söka arbete och avsluta mina studier men
jag känner mig inte riktigt redo. jag behöver lite respit.«
Vi diskuterar hennes funderingar om att hennes intuition säger att hon behöver
»respit«. Ger det som kallas för intuition eller en persons grundkänsla alltid rätt
signaler eller är det möjligt att förväxla intuitionen med invanda föreställningar
och präglingar och använda den som undanflykt för att slippa göra något som
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verkar nytt och jobbigt? Kan känslan av att inte vara redo ha att göra med det
»glapp« som Gunilla själv upplever att hon har mellan tanke och handling?
» - Jag har tänkt mycket på det här med att tänka och handla och jag ser
att det finns mycket rädsla i att inte göra rätt. Jag tror också att min rädsla
för förflyttningar och resor ligger nära rädslan för förändring. När jag ser på
illustrationerna av dagen med konferensen så ser jag hur strukturerad den
dagen är jämfört med mina andra dagar. De andra dagarna blir lätt en slags
gröt där jag inte vet vad jag har gjort under dagen. «
Gunilla ställer stora krav på sig själv och ger inte upp. Hon vill få saker
»gjorda« och när hon nu har lyckats känner hon sig nöjd efter en hel dags
arbete på konferensen. Dagarna då hon inte har någon preciserad uppgift att
utföra, och där tiden är bestämd av andra, fylls lätt av andra aktiviteter än dem
hon egentligen tänkt göra. Även om hon också gör mycket av det hon tänkt
göra så finns det ingen naturlig avslutning på det arbetet. Det visar sig i dagboken i form av missnöje och otillfredsställelse på kvällarna när hon sitter
hemma och grubblar.
SAMMANFATTNING

Här har vi exemplifierat vår arbetsmodell (jämför med figurerna 1.2 och 6.1)
med att se närmare på Gunillas vardagsliv så som det ter sig mot bakgrund av
noggrant förda dagböcker och hur hon resonerar om sitt vardagsliv med
utgångspunkt i dessa dagböcker. Hon har skrivit dagböcker under två veckor
med cirka två månaders mellanrum. Alla dagböckerna har bearbetats i vårt
datorprogram och då har flera bilder över Gunillas vardag ritats upp. I boken
har vi endast presenterat två dagboksdagar, en från varje vecka och vår
beskrivning av Gunillas vardagsliv och hennes reflektioner kring sin vardag ses
i relief mot dessa båda dagar. Den första dagboksdagen (96°9°2), ser ut som de
flesta dagarna i Gunillas liv just nu. Gunilla själv tycker att de är som »gröt«.
Dagar som ser ut som den andra dagboksdagen (961108) förekommer sällan,
dels för att den till sin form ser ut som en arbetsdag för en person med
anställning, medan Gunilla är arbetslös, och dels för att dess innehåll är
intresseväckande, stimulerande och tidsmässigt strukturerad. Gunillas livssituation har inte förändrats i någon högre grad mellan den första och andra
veckan som hon skrev dagbok.
Med hjälp av den första dagbokens illustrationer och sina egna önskningar
om hur hon vill att livet ska vara har Gunilla försökt genomföra några åtgärder
för att bli mer nöjd med sitt vardagsliv. Hon har själv valt några förändringar
och arbetat med att genomföra dem enligt de små stegens filosofi. Hon tycker
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inte själv att hon har lyckats speciellt bra med åtgärderna, men hennes fysiska
besvär har minskat betydligt. Det framgår om man jämför den första och den
andra dagboken, både i antal noterade besvär och i deras tidsutsträckning
och det framgår än tydligare när man jämför alla dagarna under respektive
dagboksvecka.
I början tyckte Gunilla att det verkade svårt att göra förändringar i små steg.
Hon tyckte att om det ska bli några resultat så måste man ändra allt, annars är
det nog ingen ide. Hon formulerade därför ganska ofarliga och allmänna mål:
Hon skulle inte sitta still så mycket och hon skulle försöka få en bättre rytm vad
gäller de fysiska behoven. Ett delmål var att dricka mer vatten.
Efter det förändringsarbete hon utfört när hon följt vår arbetsmodell har hon
nu kommit in i nästa fas. Nu ser hon själv att hon ska göra roliga saker och
sätta upp realistiska delmål. Eftersom hon fortfarande är övertygad om vikten
av att hon rör sig mer fysiskt kan hon nu se en möjlighet att sätta upp nya mål
som ska följas upp efter ytterligare en tidsperiod.
Hon trodde tidigare att alla förändringar måste vara stora om de ska märkas.
Nu har hennes mentala inställning ändrats och hon har erfarit att små förändringar också kan ge goda resultat. Hon har reflekterat över detta under processens gång. Den insikten kan även minska det glapp mellan tanke och handling
som Gunilla upplever att hon har. Först nu ser hon att det är viktigt att även
göra små saker, eftersom varje liten handling man bestämmer sig för att göra
bidrar till utvecklingen av hela processen.
Dagbokens illustrationer har gett henne en insikt om förändringsprocessens
natur:
» - Bilderna ser likadana ut om två veckor Varför skulle det gå lättare att
ändra någonting då?«
Gunilla har kommit fram till två centrala insikter. Den just återgivna funderingen innebär att hon inser att man måste börja förändra nu. Det blir aldrig av
om man alltid väntar tills »imorgon«. Den andra insikten är att:
» - Man kan aldrig berätta för någon hur han eller hon ska göra. Det måste
sjunka in i en själv någon annan kan omöjligt beröra vissa punkter.«
Gunilla fick därmed sista ordet.
J
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Övningar
OLIKA TYPER AV ÖVNINGAR

Syftet med detta kapitel är att ge några övningsuppgifter som gör det möjligt
att pröva på hur det är att rita tidsgeografiska bilder och att läsa ut information ur dem. Före varje övning finns ett exempel på hur den går till. Vi ger
övningar av två typer:
I. övning avseende principen för hur man ritar tidsgeografiska bilder för att
fånga in tänkandet med en kontinuerlig tidsdimension, och
2. övning i att kategorisera aktiviteter enligt vårt kategoriseringsschema.
ATT RITA TIDSGEOGRAFISKA BILDER

För att se hur man kan rita
en individbana är det viktigt att utgå från en konkret vardag i stark förenkling.
Här följer ett exempel på hur man kan rita en individbana med utgångspunkt
från en förenklad beskrivning aven dag för en person, se figur 7.1.
EXEMPEL: EN TIDRUMSLIG INDIVIDBANA.

Vaknade kl halv sju och åt frukost.
Gick hemifrån kl 7.30 och tog bilen till jobbet.
Jobbade mellan klockan 8 och 16.30.
Åkte hemåt via livsmedelsaffären. Handlade kl 16.45 och åkte vidare hemåt kl 17.15.
Kom hem kl 17.30 och gjorde middag.
Åt middag och tog bilen till bion kl 18.30. Gick på 7-föreställningen.
Åkte hem kl 20.55 och kom hem 21.30.
Gick till sängs.

.Å. Figur 7.1. En ostrukturerad beskrivning aven dag i en persons liv
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Först måste uppgifterna struktureras så att tid och rum framträder tydligare
i beskrivningen av dagen, se figur 7.2. Tänk på att dygnet per definition börjar
kl 00.00 och inte - som man ofta ser det till vardags - när man vaknar. Annars
ser man inte att sömnen tar mycket tid avens dygn.

A

Kl

Aktivitet

Plats

00.00

sov

hemma

06.30

gick upp, åt frukost

hemma

07.30

tog bilen till jobbet

bilen

08.00

jobbade

arbetsplatsen

16.30

tog bilen till livsmedelsaffären

bilen

16.45

handlade mat

livsmedelsaffären

17.15

åkte hemåt

bilen

17.30

hemma igen, lagade mat

hemma

18.30

åkte till bio

bilen

19.00

såg på film

biografen

20.55

körde hemåt

bilen

21.30

kom hem, gick till sängs

hemma

24.00

sov

hemma

Figur 7.2. Dagen i figur 7.1 i strukturerad form.

Struktureringen i figur 7.2 innehåller samma information som gavs i figur 7.I,
men återgiven i en annan form. Den strukturerade dagboken används som
underlag för att rita ett tidsgeografiskt diagram, med dess karaktäristiska
dimensionerna tid och rum. Tidsaxeln löper alltid uppåt i tidsgeografiska bilder
och rumsaxeln är horisontell. De olika platser man vistats på placeras på rumsaxeln i den ordning som de ligger i verkligheten. Längs tidsaxeln anges dygnets
timmar i sekvens, i det här exemplet från kl 00.00 till kl 24.00, se figur 7.3.
Sedan kan man rita in individbanan enligt beskrivningen av dagen från figur 7.2.
När diagrammets grunder är utritade kan man lägga in uppgifterna om hur
dagen förflutit i diagrammet, se figur 7.4. Man ritar nedifrån och uppåt längs
tidsdimensionen och följer sekvensen av strukturerade aktiviteter med dess
tids- och rumsangivelser, jämför figur 7.2.

TID, klockan

24.00

18.00

12.00

06.00

00.00

L-----.__------..._------.
BOSTAD

AFFÄR

--_..---

ARBETSPLATS

RU M/PLATSER

BIO

.... Figur 7.3. Tids- och rumsdimensionerna i ett tidsgeografiskt diagram. Tids- och rumsdimensionerna
med klockslag och platser anpassat för dagboken från figurerna 7.1 och 7.2.

Övningsuppgiften innebär att du ska rita en individbana som beskriver dina egna rörelser
i tidrummet med ett exempel från en vardag. När man övar sig att använda
metoden är det bra att utgå från sig själv så att man lätt kan komplettera med
ytterligare information om det visar sig att man behöver det. Du behöver inte
vara noga med att det stämmer fullständigt med verkligheten eftersom det är
principen det handlar om och inte detaljerna. Det viktiga är att du ser till så att det
rent tidrumsliga mönstret stämmer (du kan inte ha vistats på två ställen samtidigt
eller plötsligt vara på en annan plats utan att förflytta dig mellan dessa platser).
ÖVNING: RITA DIN EGEN TIDSRUMSLIGA INDIVIDBANA.

TID, klockan

24.00

går till sängs, sover
bilresa

21.00

biobesök
bilresa
18.00

lagar mat, äter

15.00

12.00

jobbar

09.00

biiresa
06.00

går upp, äter frukost

03.00

sover

00.00

'------,__.-----,.------,
BOSTAD

AFFÄR

.-----_1-

ARBETSPLATS

RU M/PLATSER

BIO

Å Figur 7.4. Illustration av dagens aktiviteter med en individ bana som ritats enligt aktivitetstabellen ovan.

Börja med att skriva ner en kort beskrivning aven vanlig vardag, till exempel
vad du gjorde igår. Om du är osäker på hur du ska skriva så använd figur 7.1
som inspirationskälla.
I din beskrivning av vad du gjorde igår ska det framgå:
- vad du gjorde och vad klockan var när du började göra var och en av
dessa sysslor
- var du befann dig någonstans (plats), när du reste från en plats och när
du kom fram till respektive plats.
När du skrivit ned detta har du skapat grundmaterialet för din övningsuppgift.
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Sedan ska du strukturera dina aktiviteter. Tag utgångspunkt i de tidpunkter då
du började utföra respektive aktivitet och var du vistades någonstans när du
gjorde aktiviteten. Struktureringen ska i princip se ut som den i figur 7.2.
Därefter kan du rita ett tidsgeografiskt diagram. Börja med att rita upp tidsoch rumsaxlarna (jämför figur 7.3). Rumsaxeln behöver du ibland fundera lite
mer på eftersom att den ska kunna rymma alla de olika platser du vistats på.
Om det är mycket stora avstånd mellan platserna måste man göra ett »klipp«
i rumsaxeln så att man kan få in alla platser, se figur 7.5. Om man till exempel
vistas i Uddevalla en del av dagen och i Göteborg resten av dagen så bör båda
platserna vara med, se figur 7.5.

t__---,_-------_~---,_-----~~~-_~-

TID

BOSTAD

BUTIK

ARBETSPLATS

_ _ _ _ _ _ GÖTEBORG

BIBLIOTEK

_

_ _ UDDEVALLA _ _

Å. Figur 7.5. Hantering av rumsaxeln när det är både lokala (inom Göteborg) och långväga
(mellan Göteborg och Uddevalla) förflyttningar under en dag.

När du ritat diagrammets tids- och rumsdimensioner är det bara att rita in din
individbana i diagrammet. Tänk på att individbanan aldrig kan gå baklänges
längs tidsdimensionen - det är en av de grundläggande kontrollerna man kan
göra. Nu har du ritat din egen individbana och kan visa upp din vardag för
andra. De bör kunna läsa ut vad du har gjort och var du har varit efter det att
du givit en enkel introduktion till hur man ska läsa av bilden.
Den individbana du nu lärt dig rita är en en tidrumslig individbana. Det är
den ursprungliga typen av individbana.
Tyngdpunkten i vår
arbetsmodellligger inte på den tidrumsliga individbanan, utan från en aktivitetsorienterad individbana. Den aktivitetsorienterade typen av individbana fokuserar
på vad en person har gjort under en tidsperiod (dvs vilka aktiviteter hanJhon har
genomfört) och den rumsliga aspekten är nedtonad. I kapitel 2 presenterade vi
EXEMPEL: AKTIVITETSORIENTERAD INDIVIDBANA.
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ett kategoriseringschema för olika aktiviteter som förekommer i vardagslivet.
I detta exempel utgår vi från sfärerna i detta kategoriseringsschema och de är
sju stycken (egenomsorg, omvårdnad, hushållsvård, avkoppling/reflektion,
förflyttningar, mathållning, förvärvsarbete).
I exemplet utgår vi från den beskrivning av ett vardagsliv som presenterades
i figur 7.I. Även en aktivitetsorienterad individbana kan alltså ritas upp från
samma grund, se figur 7.6.

Vaknade kl halv sju och åt frukost.
Gick hemifrån kl 7.30 och tog bilen till jobbet.
Jobbade mellan klockan 8 och 16.30.
Åkte hemåt via livsmedelsaffären. Handlade kl 16.45 och åkte vidare hemåt kl 17.15.
Kom hem kl 17.30 och gjorde middag.
Åt middag och tog bilen till bion kl 18.30. Gick på 7-föreställningen.
Åkte hem kl 20.55 och kom hem 21.30.
Gick till sängs .

.... Figur 7.6. Samma utgångspunkt i en beskrivning aven vardag anvånds för att konstruera en
aktivitetsorienterad individbana som för att rita en tidrumslig individbana.

Vardagen i figur 7.6 struktureras med avseende på tid och aktivitet, och vilken
aktivitetssfär respektive aktivitet hör hemma inom, se figur 7.7.

Kl

Aktivitet

Aktivitets-sfär

00.00

sover

egenomsorg

06.30

gick upp, åt frukost

egenomsorg

07.30

tog bilen till jobbet

förflyttning

08.00

jobbade

förvärvsarbete

16.30

tog bilen till mataffären

förflyttning

16.45

handlade mat

mathållning

17.15

åkte hemåt

förflyttning

17.30

hemma igen, lagade mat

mathållning

18.30

åkte till bio

förflyttning

19.00

såg på film

avkoppling

20.55

körde hemåt

förflyttning

21.30

kom hem, gick till sängs

egenomsorg

24.00

sover

egenomsorg

.... Figur 7.7. Strukturering av vardagen i figur 7.6, och kategorisering i sfärer.
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Innan vi kan rita en aktivitetsorienterad individbana måste vi skapa en ny
grundstruktur för diagrammet. Här utgår vi från en tidsdimension och en aktivitetsdimension, se figur 7.8. Tidsdimensionen är som vanligt uppåtriktad, medan
de sju aktivitetssfärerna placeras längs den horisontella axeln. Ordningen är
densamma som i datorprogrammet, se figurerna i kapitel 5.

TID, klockan

24.00

18.00

12.00

06.00

_ _ _ _ _ _ AKTIVITETS-SFÄR

00.00

EGENOMSORG

OMVÅRDNAD HUSHÅLLSVÅRD

AVKOPPLlNG/ FÖRFLYTTNING
REFLEKTION

MATHÅLLNING FÖRVÄRVSARBETE/
STUDIER

..6. Figur 7.8. Bakgrunden till diagrammet som ska beskriva den aktivitetsorienterade individbanan.

Med utgångspunkt från den strukturerade vardagen (figur 7.7) och de aktivitetssfärer som angivits för aktiviteterna under den här dagen ritas sedan den
aktivitetsorienterade individbanan in i diagrammet, se figur 7.9. Lägg märke till
att förflyttningar i detta aktivitetsorienterade diagram endast tar tid, här framgår alltså inte hur långt man förflyttar sig eller vilken plats man beger sig till.

TI D, klockan

24.00

18.00

äter

12.00

jobbar

06.00

00.00
EGENOMSORG

OMVÅRDNAD HUSHÄLLSVÄRD

AVKOPPLlNG/ FÖRFLYTTNING
REFLEKTION

_ _ _ _ _ _ AKTIVITETS-SFÄR
MATHÅLLNING FÖRVÄRVSARBETE/
STUDIER

.... Figur 7.9. En aktivitetsorienterad individbana ritad efter den strukturerade dagboken i figur 7.7.

I bilden av den aktivitetsorienterade individbanan, figur 7.9, framgår bland annat
att aktivitetssfären mathållning innhåller såväl inköp av mat (handlar) som att
laga mat och egenomsorgen innehåller sömnrelaterade aktiviteter och måltider.
ÖVNING: RITA DIN EGEN AKTIVITETSORIENTERADE INDIVIDBANA.

Gör ett liknande diagram över din egen vardag, med utgångspunkt i den strukturerade dagbok som du tog fram i den förra övningsuppgiften. Om du inte
rent intuitivt kan se vilken aktivitetssfär som en aktivitet ingår i, så kan du
använda kategoriseringsschemat i bilaga I.
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ATT KATEGORISERA OCH KODA AKTIVITETER

EXEMPEL: KATEGORISERINGENS GRUNDER

Det kategoriseringsschema som vi utvecklat är mycket detaljerat och innehåller
en stor mängd olika aktiviteter, med olika detaljeringsgrad. När man ska
kategorisera aktiviteter mer detaljerat än i exemplet i avsnitt 7.1, så utgår
man från det kompletta kategoriseringsschema och väljer den kategori man
tycker är mest lämpad för varje aktivitet. Till varje kategori finns en kod
länkad. Det är den koden du ska använda när du sedan ska mata in ditt
material i dataprogrammet.
Vi börjar med att kategorisera och koda en dagbok som är mer detaljerad
än den i figur 7.1. I figur 7.10 är en mer detaljerad dagbok illustrerad.

06.30

vaknade

06.35

duschade

06.45

tog fram frukost

06.50

åt frukost

07.30

gick hemifrån

07.35

tog bilen till jobbet

08.00

jobbade

16.30

åkte till livsmedelsaffären

16.45

handlade

17.15

åkte hemåt

17.30

kom hem

17.40

gjorde middag

18.05

åt middag

18.30

tog bilen till bion

19.00

bio (7-föreställningen)

20.55

åkte hem

21.30

kom hem

21.40

borstade tänderna

21.45

gick till sängs

..... Figur 7.10. Detaljerad dagbok för en person en dag, avseende aktivitetet.

Även om denna dagbok är mer detaljerad än figur 7.1, så är den långt ifrån
fullständig. Här finns exempelvis inte dygnets början och slut angivna (kl 00.00
respektive kl 24.00) och inga toalettbesök med, sannolikt finns de dolda under
bland annat dusch och tandborstning.
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Dagboken måste nu kodas för att kunna bearbetas med dataprogrammet.
Kodningen sker med hjälp av kategoriseringsschemats kodangivelser, se figur
7.II. Den detaljeringsgrad i kod- och kategoriserings~chemat som passar bäst
för noteringarna i dagboken används.
Kl

Vad jag gör

Kod

(Inom sfärkod/sfär)

00.00

sover

020

(000 Egenomsorg)

06.30

vaknade

025

(000 Egenomsorg)

06.35

duschade

064

(000 Egenomsorg)

06.45

tog fram frukost

684

(650 Mathållning)

06.50

åtfrukost

003

(000 Egenomsorg)

07.30

gick hemifrån

566

(550 Förflyttning)

07.35

tog bilen till jobbet

556

(550 Förflyttning)

08.00

jobbade

900

(900 Förvärvsarbete)

16.30

åkte till mataffären

556

(550 Förflyttning)

16.45

handlade

654

(650 Mathållning)

17.15

åkte hemåt

556

(550 Förflyttning)

17.30

kom hem

096

(000 Egenomsorg)

17.40

gjorde middag

691

(650 Mathållning)

18.05

åt middag

006

(000 Egenomsorg)

18.30

tog bilen till bion

556

(550 Förflyttning)

19.00

bio (7-föreställningen)

487

(450 Avkoppling)

20.55

åkte hem

556

(550 Förflyttning)

21.30

kom hem

096

(000 Egenomsorg)

21.40

borstade tänderna

037

(000 Egenomsorg)

21.45

gick till sängs

017

(000 Egenomsorg)

22.00

somnade

020

(000 Egenomsorg)

24.00
..... Figur 7.11. Dagboken i figur 7.10 med relevanta koder. Dessutom är kodens (aktivitetens) sfärtillhörighet angiven.

Med utgångspunkt från denna kodade dagbok kan man använda dataprogrammet till att rita upp och beräkna dagbokens aktiviteter under den exemplifierade dagen.
ÖVNING: KODA DIN EGEN DAGBOK

Gör nu din egen dagbok, den som du skrev i den första övningsuppgiften, något
mer detaljerad när det gäller vilka aktiviteter som du utförde igår. Skriv om
den enligt principen i figur 7. I I och ange vilka koder du tycker passar för din
dagboks aktiviteter!
Vill du nu gå vidare och se hur din dag ser ut kan du beställa programmet
i Mae-version från förlaget (pe-version kommer senare).
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Avslutande reflektion
I boken har vi presenterat en tidsgeografiskt inspirerad arbetsmodell som kan
användas för att erövra makten över sitt vardagsliv. Vi utgår från att människor
som känner sig vilsna i tillvaron och upplever sig vara omständigheternas fånge
kan ha svårt att se vilka konkreta faktorer i vardagslivet som gör att hon eller
han känner sig stressad och pressad. Med hjälp av vår tidsgeografiska metod
kan man själv tydliggöra sina egna vanor och identifiera sådant som man bara
tar för givet, och då framgår det hur ens tillvaro faktiskt är beskaffad. Man
skapar på det sättet en karta över vardagen. Nästa steg är att reflektera över
kartbilden som avslöjar hur det är, och med den som utgångspunkt kan man
börja tänka ut hur man själv vill ha sin tillvaro organiserad - man skapar en
konkret vision om framtiden. När spännvidden mellan hur det är och hur man
vill ha det är klarlagd kan man börja tänka ut hur man ska närma sig vill-bilden
i visionen. Det handlar om vad man ska ändra på för att börja röra sig i den
önskade riktningen. På så vis kan man successivt ta makten över sin tillvaro
som helhet och de livsomständigheter som man kan påverka själv. Det är
sannolikt lättare att finna sig själv tillfreds med sitt förändringsarbete om man
bestämmer sig för att göra små förändringar steg för steg, än att göra total
revolution i sitt liv. I ett stegvis förändringsarbete kan man låta tiden verka,
tiden får bli ett verktyg i den egna förändringsprocessen genom att man blir
medveten om tiden och utnyttjar den som processverktyg.
Detta är inget lätt arbete. Det är inget som man kan låta någon annan göra åt
en. Det räcker inte med att man bara pratar om att man borde förändra saker
och ting i sin omgivning. I boken har vi följt Gunillas arbete med att successivt
ta makten över sin tillvaro. Kartbilderna som illustrerar hennes dagbok och
hennes diskussioner med sin terapeut gav henne insikter om förändringsprocessens natur. Hon kom fram till att det inte går att varje dag, om och om igen,
skjuta upp starten på förändringsarbetet till morgondagen. Hon insåg att det
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skulle bli lika svårt att börja ändra när imorgon har blivit idag, som det
är att börja redan idag, medan imorgon fortfarande är imorgon. Gunilla
uttryckte sig så här:
» - Bilderna ser likadana ut om två veckor. Varför skulle det gå lättare att
ändra någonting då?«
Gunilla sa också att:
» - Man kan aldrig berätta för någon hur han eller hon ska göra. Det måste
sjunka in i en själv, någon annan kan omöjligt beröra vissa punkter.«
Här tydliggör Gunilla ett par av de allra viktigaste insikterna som inger
förhoppningar om att arbetet ska leda till varaktig förändring. Den ena är att
om man börjar idag kan man fortsätta imorgon. Den andra är att det mesta
beror på en själv om man ska lyckas gör något åt sin livssituation.
Lika lite som någon annan kan känna ens egen smärta, kan man låta någon
annan skapa en helt ny och fungerande tillvaro åt sig. Däremot kan man i en
behandlingssituation ta hjälp av någon annan för att strukturera sina tankar
och skaffa ett grepp om hur vardagen ser ut nu och vart man vill komma. De
nödvändiga egna insikterna om vilka vanor och rutiner man, medvetet eller
omedvetet, följer i vardagslivet (hur vardagen är), kan man skapa exempelvis
genom att använda sig av den metod vi redogjort för i boken.
Vår vision är att den metod som presenterats i boken ska kunna inspirera till
användning också inom andra områden än rehabilitering:
Metoden kan användas som ett redskap i projekt med empowerment-inriktning. Den kan användas av familjer som behöver reda ut sin arbetsfördelning
för att inte splittras~ där annars ord står mot ord om vem som gör vad. Den kan
användas av arbetslösa som vill skapa ordning och struktur i en kaotisk tillvaro.
Den kan användas av ensamstående mammor och pappor för att strukturera
vardagens nödvändiga sysslor och se till att man får stunder för eget bruk.
Metoden är inte principiellt bunden till den privata sfären av livet. Den kan
användas för att följa upp förändringar av arbetsorganisation på arbetsplatser.
Det kan handla om hur arbetsfördelningen ser ut mellan olika personer eller
olika grupper. Det kan handla om att enskilda personer eller grupper vill skapa
gemensamma mål för sin utveckling på arbetet vilket kräver att man har en
gemensam bild av hur arbetet ser ut när man börjar. Metoden kan användas
i och för kvalitetsarbete för att utröna om man närmar sig de mål som är för
komplexa för att mäta och värdera i ekonomiska termer. Ofta gäller det arbeten
som innebär stora (och önskade) variationer mellan inblandade personer, och
det gäller arbeten som ofta avbryts av att andra kräver deras hjälp. Sekreterare

129

och lärare har arbetsuppgifter som är av den arten. Metoden kan också användas
för att utvärdera hur en viss arbetsorganisation fungerar, om det är något som
man kan göra bättre. Det handlar inte minst om att kartlägga störningar
i arbetet. Störningar tänks mycket lätt bort av dem som planerar och tidsätter
arbetsuppgifter. Det beror dels på att man inte vill att de ska uppträda, och dels
på att om de planeras in kan det ses som ett tecken på dålig planering eftersom
det förefaller ineffektivt att räkna med störningar. Alltså tänks de bort. Dessvärre uppträder störningar ändå, vare sig man vill eller inte, och för att kunna
åtgärda dem måste man veta vilka de är, hur ofta de uppträder, hur långvariga
de är och vilka konsekvenser de får. Här har vår metod en stor potential.
Vi hoppas att du som läst boken har blivit inspirerad att använda metoden och
att du också ser användningsområden långt bortom det vi beskrivit i boken!
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Bilaga 1. Kodschema lör aktiviteter
Kod

Aktivitet

Kod

Aktivitet

000

EGENOMSORG

030

vila

001
002

måltid
frukost

031
032
033

vilopaus

ÄTA

035

HYGIEN

036

toalettbestyr

037
038
039
040
041
043
044
045
046
047
048
049
050

borsta tänder
tvätta sig

003
004
005
006
007

lunch
mellanmål
middag
kvällsmat

010

kaffe Ite

011
012
013
014

kaffelte-fika

015

SÖMN

fika
fika och se på tv
fika och prata

016

sova

017
018
019
020

lägga sig

025
026
027
028
029

släcka
somnar

slöa
somna till

tvätta sig
kontaktlinser
sminka sig
hårvård
kamma/borsta
klippa
tvätta
rakning
toalettbesök
klä om
ta fram kläder

sova

052

fysisk träning

053
054
055
056
057

enskild träning

vakna
vakna, gå upp
klä på sig
ligga vaken
bli väckt

löpning
simning
gymnastik
övr idrottImotionsdans
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Aktivitet

Kod

Aktivitet

060
061

lagträning

100

OMvARDNAD

101

MATA

062

sola

102

ge djur mat

063
064
065
066
067
068
069
070
071
072
073
074

dusch/bad
dusch
duschar
torkar upp

105
106
107

mata barn
ge barn mat
amma

gör i ordning ett bad

110

ge gamla mat

bada

115

KLÄDA

116
117
118
119

klä på

075
076
077
078
079
080
081
082
083
084
085
086
087
088
089
090
091
092
093
094

fotboll

bad

efterarbete
bastu
värmer bastu
bastar
efterarbete

vård
läkarvård
väntan
behandling
tand läkarvård
väntan
behandling
hårfrisering
väntan
behandling
fotvård
väntan
behandling
optiker
väntan
behandling
övrigt
väntan
behandling
medicinering, egenvård

095

GÅ UT/KOMMA HEM

096
097
098
099

komma hem
ta av ytterkläder
gå ut
ta på ytterkläder

ta fram kläder
ta på innekläder
ta på utekläder

125
126
127
128

ta av innekläder
ta av utekläder
lägga undan/hänga upp kläder

130

SKÖTA HYGIEN

131
132
133
134
135
136
140
141
142
143
144
145

tvätta
tvätta
tvätta händer

150
151
152
153
154
155

klä av

tvätta ansikte
tvätta fötter
torka
borsta tänder
hårvård
tvätta hår
klippa hår
kamma/borsta hår
sårvård

torka/byta på
byta blöja
torka rumpa
ta fram potta
tömma potta
rengöra potta
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Kod

Aktivitet

Kod

Aktivitet

160
161
162
163
164
165
166
167

bada/duscha
bada
gör iordning bad

205

SAMMANFÖRA ANDRA

206
207
208
210
211
212

hämta
komma överens om hämtning
hämta

170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182

badar
efterarbete
duscha

duschar
torkar upp

vård besök
barnavårdscentral

väntan
behandling
tandläkare

väntan
behandling
läkare

väntan
behandling
övrigt

väntan

lämna

215

SOMNA

216
217
218
219
220
221
225
226
227
230
231

lägga

behandling

lägga för natten

läsa
sjunga
köra vagn, bära på
sitta hos
lägga för middagslur
kör vagn

sitta hos
somna om under natten
bära tillbaka barn till dess
egen säng

232

byta till barnets säng

väcka vuxna

LEKA

235
236
237

leka med (inne)

239

ta upp/ta över barn

spela spel

240

HJÄLPA/UPPFOSTRA

185
186
187

skola, fritidshem

190
191
192
193
194
195
196
197
199

lämna
komma överens om lämning

»föräldrabesök«
dagis, lekskola, dagmamma

leker

väcka
väcka barn

leker
läser tör

241

säga åt

242

trösta

sjunger tör

243

gosa

244

titta Ii II

245

leta åt

ser på tv med
barnvakt

200
201
202

Leka ute, lekplats, trädgård
spel

246

hjälpa med skolarbete

gunga med mera

247

hjälpa med annan verksamhet

203

medverka vid sportaktivitet

248

hämta något åt någon

249

lämna något åt någon
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Aktivitet

Kod

Aktivitet

250

HUSHALLSvARD

sortera

251

RUMSVÅRD

252
253
254
255
256
257
260
261
262
263
264
265
266
267

städa

300
301
302
303

rutinstäda

sopa
dammsuga
våttorka/skura
dammtorka

återanvända kläder
hämta i förvaringsutrymme
pröva/ gå igenom för storlek
och årstid

308

lägga in i förvaringsutrymme

sopa
dammsuga

310

SAKVÅRD

våttorka/skura
dammtorka
putsa fönster

311
312
313
314
317
318
319
320
321

renovera / laga /byta

323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
338
339
340
341
342
343
344

meka

storstäda

piska mattor
diska/tvätta saker, (ej mat)

270
271
272

byta sängkläder

275

plocka undan

276

pynta, ta fram

277
278
279

blomvård
vattna

280

KLÄDVÅRD

281
282
283
284
285
288
290

tvätta

295
296
297
298

305
306
307

samla smutstvätt
vika ren tvätt
lägga/hänga in ren tvätt

bädda
bädda

plantera (om)

handtvätt
maskintvätt

lägga in i maskin
tömma maskin
hänga tvätt/lägga i torktumlare
ta in/ned/ur torr tvätt
stryka
mangla
stryka

stryka och se på tv

laga textil
sy

sticka
laga, förnya

utrustning, inne
rum, inne
förråd, inne
renovera, ute

bilvård

tvätta
byta däck
lämna in på/hämta från service
meka med
tanka
båtvård

skrapa, måla
sjösätta
ösa
fixa med
dra upp
cykel/ moped-vård
pröva storlekar
laga punktering
olja/tanka
tvätta
pumpa
övrigt mekande
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Aktivitet

Kod

Aktivitet

345

BOENDEADM IN/STRAT/ON

underhållsarbete
såga

346
347
348

arbete med hushållsbudget
planering

350
351
352
353
354

postärende
väntan
expedition

398
399
400
401
402
403
404
405
406

355
356
357
358

360
361
362
363
364
367
368
369
370
373
374
375
376

räkningar

posta brev
gå igenom posten
bankärende
vänta

expedition
bankautomat
INKÖP

möbler
planera
välja/titta på
inhandla
kläder
planera
välja/titta på

planera
välja/titta på

inhandla

380

TRÄDGÅRDSVÅRD

381
382
383
384
390
391
392
393
394
395

arbete med tomten/balkongen
planera växter
välja, titta på växter
beställa växter
bruka jorden
gräva
så
plantera
vattna
rensa

kratta
klippa gräs
klippa häck
övrigt trädgårdsarbete
titta i trädgården/balkongen
plocka blommor

410

KONSTRUKTION

411
412
413
414
415
416

textil
sy

420
421
422
423
424

425

sticka
virka
textil konstruktion och se på tv
textil konstruktion och höra radio
trä-metall
snickra
bygga
måla
trä-metall konstruktion och
se på tv
trä-metall konstruktion och
höra radio

inhandla
övrigt

elda

430
431
432
433

djurvård
förberedelser
hantering/arbete/leka med
efterarbete

450

»AVKOPPLlNG«

451

SOCIAL AVKOPPLING

452
453
454

telefon
telefon in

455
456
457

telefon ut
få gäster
spontan besök
bjudning, fest
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Aktivitet

Kod

Aktivitet

460
461
462

497

rita, måla

498

se på fotografier

463

gå bort till någon
spontan besök
bjudning /fest
packa för att gå/åka till någon

465
466
467
468

pratar
samtalar
stannar och pratar
sam handling

500
501
502

skriver
dagbok

469

religiös ceremoni/gudstjänst

470
471

föreningsarbete
politisk organisation
folkrörelse
idrott
annan
kooperativ

473

avskedsceremoni
tar adjö
vinkar av
säger hejdå

505
506
507508
509
512
515

kvällsstudier (egna eller kurs)

474

delta i tävling, lotteri, spela spel

520
521

475

ENSKILD AVKOPPLING

522

praktisk verksamhet i förening
idrottsrörelse
döma till exempel fotboll

476
477

läsa

525

vänta på någon

tidning

478

hämta tidning

530

hemma, inget särskilt

479

läsa tidning

480

bok

550

FÖRflYTTNING

481
482
483
484

lyssna
radio
skiva/band
levande musik

551

RESA/FÖRFLYTTN ING

485
486
487

493

se på
tv
bio
köpa biljett
biobesök
teater
köpa biljett
teaterbesök
konst

495

musicera

496

video

472

488
489

)90
91
492

552
553
554
555
556
557
558
559
560
565
566
567
568
569

brev

bil
hämta
packa
lasta in
åka
parkera
lasta ur
vänta på
packa ur

gå
promenera, gå
gå ut med hunden
gå ut med barnvagn
hämta tidningen
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Kod
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575
576
577
578
579
580

cykel
packa

650

FÖDA/MATHÅLLNING

lasta på

651

INFÖRSKAFFA

652
653
654
655

handla mat
planera

660
661
662
663
665
666
667

skörda

670
671
672
673

fiska
lägga nät
ta upp nät

675

jaga

680

LAGA

681
682
683
684
685

måltid
förbereda mat

690
691
692

tillreda mat

700
701
702
703
704
705
706

efterarbete mat

585
586
587
588
589
595
596
597
598
599
600
605
606
607
610
611
612
613
614
615
620
621
622
623
624
625

åka
lasta av
vänta på
buss/spårvagn
vänta på
lasta på
åka
lasta av
tåg
packa
lasta in
åka
lasta ur
vänta på
flyg
vänta på
åka
båt
packa
lasta i
åka
lasta ur
vänta på
moped/motorcykel
packa
lasta i
åka
lasta ur
vänta på

handla
plocka in/upp/hämta varor

plocka i skogen
bär
svamp
plocka i trädgården
grönsaker

frukt

rensa nät

duka
ta fram
planera mat

laga
vänta på

ställa in mat
duka av
diska i maskin
diska för hand
torka
plocka undan disk
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Bilaga 2. Koder för platser
Koderna för platser är generella och kan användas för alla dagböcker:
Kod

Aktivitet

a

hemma, inne

b

hemma, ute

c

arbetsplats

d

dagis, dagmamma

e

fritis

f
g

skola
livsmedelsaffär

h

möbelaffär
kläd affär

j

övriga affärer

k

post eller bank

I

övriga ärendeplatser

m

vård lokal

n

matställe, restaurang

o

släktingar

p

vänner

q

gran nar

s

skog/hav

u

nöjesplats

v

sportplats

lantställe (eget eller andras)
lekplats

x

hos barnens kamrater

y

föreningslokal

z

avfalls-/ återvinningsplats

w

hållplats
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Bilaga 3. GuniIlas individuella koder
FYSISKA BESVÄR

SINNESTILLSTAND

Kod

Fysiskt besvär (positiva)

Kod

Fysiskt besvär (positiva)

a

bra, OK

a

bra, OK

b

b

belåten

c

c

upprymd, toppen

Kod

Fysiskt besvär (negativa)

Kod

Fysiskt besvär (negativa)

d

ont i axlar, rygg

d

grubblar, bekymrad

d

spänd i axlar

e

irriterad

e

ont i diafragma

koncentrerad
missnöjd, otillfredsställd
nedstämd, deppig

f

ont i ryggslut (njurar)

f
g

f
g

stel i ryggslut

h

spänd i benmuskler

g

ont i vaderna

j

rastlös, stressad

h

spänd, stel i muskler

k

splittrad

stress i magen

I

arg

j

trött, mör

m

trött

k

hungrig

I

huvudvärk

m

förkyld

n

sjuk

orolig

Beställning av datorprogram (Det som beskrivs i boken)
»Att byta vanmakt mot egenmakt. Självreflektion och förändringsarbete i rehabiliteringsprocesser« av Kajsa Ellegård och Kersti Nordel!.
Behandlaren kan med hjälp av detta datorprogram, efter ett mycket
enkelt system, koda in dagböckernas innehåll för att få fram en
tydlig bild av patientens vardagsmönster. Med datorprogrammet
följer en handledning och en manual. Använd gärna kupongen som
finns i plastfickan under den bakre delen i boken eller kontakta
Johansson & Skyttmo Förlag, telefon: 08-6542633, fax: 08-654 26 36

