
EXAMENSARBETE

Arbetsterapeuters resonemang om
livsstilsbalans hos personer inom

psykiatrisk öppenvård

Sofia Arenvall
2015

Arbetsterapeutexamen
Arbetsterapeut

Luleå tekniska universitet
Institutionen för hälsovetenskap



 
 

Luleå tekniska universitet 

Institutionen för hälsovetenskap 

Avdelningen för hälsa och rehabilitering 

Arbetsterapeutprogrammet, 180 hp 

 

 

 

 

 

 

Arbetsterapeuters resonemang om livsstilsbalans hos personer 

inom psykiatrisk öppenvård 

 

 

Occupational therapists reasoning about lifestyle balance among 

people in psychiatric care 

  

Författare: Sofia Arenvall 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Examensarbete i arbetsterapi, 15 hp 

Vårterminen 2015 

Handledare: Linda Spinord 

  



 
 

Arenvall, S. 

Arbetsterapeuters resonemang om livsstilsbalans hos personer inom psykiatrisk 

öppenvård. Examensarbete i arbetsterapi 15 hp, Luleå tekniska universitet, Institutionen för 

Hälsovetenskap, Avdelningen för hälsa och rehabilitering, 2015. 

 

Sammanfattning 

Syfte: Syftet med studien var att beskriva arbetsterapeuters resonemang om livsstilsbalans hos 

personer inom psykiatrisk öppenvård. Metod: Författaren valde en kvalitativ design och 

genomförde halvstrukturerade intervjuer med fem arbetsterapeuter som arbetar inom 

psykiatrisk öppenvård i norra Sverige. Data analyserades med hjälp av kvalitativ 

innehållsanalys. Resultat: Resultatet genererade tre kategorier: “Att ha balans”, “Att hitta 

motivationen” och “Att stödja förändring”. Arbetsterapeuterna resonerade om den personliga 

ekonomin som en viktigt del av att ha balans. Kartläggningar och gruppaktiviteter ansågs vara 

en källa till motivation. Resonemang fördes bland annat om grupper som motivation till en 

mer hälsosam livsstil. Att uppmuntra till personlig planering resonerades som ett sätt att 

stödja förändring av personers livsstil. Konklusion: Implikationer för vidare forskning är dels 

behovet av kunskap om hur arbetsterapeuter kan främja delaktighet i samhället för personer 

inom psykiatrisk öppenvård, då detta är en viktig förutsättning för att uppnå livsstilsbalans. 
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Abstract 

Purpose: The purpose of the study was to describe occupational therapists reasoning about 

lifestyle balance among people in psychiatric care. Method: The writer used a qualitative 

design and interviewed five occupational therapists working in psychiatric care in northern 

Sweden, using a semi structured interview guide. The data was analysed using qualitative 

content analysis. Results: The results generated three main categories: “Having balance”, 

“Finding motivation” and “Supporting change”. The occupational therapists reasoned that 

personal economy was an important part of having balance. Further, the occupational 

therapists reasoned about group activities as a source for motivation. Reasoning was also 

about group activities as a motivation for living a healthier lifestyle. Encouraging personal 

planning was reasoned as one way to support lifestyle changes. Conclusions: Implications for 

further research are the need for knowing how occupational therapists can support 

participation in the society for people in psychiatric care, which is an important presumption 

of lifestyle balance. 

  

Keywords: Lifestyle balance, occupational balance, time use, occupational adaptation, 

psychiatric care 
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Bakgrund 
Balans med mer eller mindre koppling till livsstil har funnits med som ett grundkoncept sedan 

arbetsterapiyrket grundades. Att ha balans mellan olika aktivitetskategorier som arbete, hem 

och fritid var ett fundament redan på 1920-talet (Kielhofner, 2009). Livsstilsbalans är ett 

nyare begrepp som innefattar balans i alla delar av livet och avser den personliga upplevelsen 

av att leva ett balanserat liv efter sina egna normer, värderingar och referenser. Diskrepansen 

mellan hur en person önskar att leva och hur personen faktiskt lever avgör upplevelsen av 

livsstilsbalans (Matuska & Christiansen, 2008). Förutsättningar för livsstilsbalans har visat sig 

vara att i första hand uppleva biologisk hälsa och fysisk säkerhet, detta är enligt en modell för 

livsstilsbalans (Matuska & Christiansen, 2008) grundläggande för att en person ska kunna 

uppleva hälsa. Att uppleva biologisk hälsa innebär i korthet att leva i säkerhet, att undvika 

långvarig stress, att få nog med sömn och ha goda matvanor. En annan dimension av 

livsstilsbalans är att ha relationer med andra som upplevs som självbelönande och givande. 

Att ha ett socialt stöd i form av familj och/eller vänner har visat sig ha positiva effekter på 

hälsan som minskad stress och sjukdom enligt Matuska och Christianssen (2008). 

  

Sociala relationer är dock inte alltid enbart energigivande, utan kan även bidra till stress och 

känslor av otillräcklighet (Erlandsson & Eklund, 2003; Håkansson, Dahlin-Ivanoff & Sonn, 

2006; Matuska och Christiansen, 2008). Vidare är en del av en balanserad livsstil att få känna 

sig intresserad, engagerad, lagom utmanad och kompetent. Varje steg som leder till att möta 

behov eller arbeta mot ett mål stärker känslan av kompetens och självtillit. Genom en perfekt 

matchning mellan människans kapacitet och kompetens, den omgivande miljön och utmaning 

kan en känsla av flow infinna sig (Csikszentmihalyi, 1997). Denna känsla leder till ökad 

motivation och intresse vid utförandet av en aktivitet. Det är inte möjligt att uppleva flow i 

alla aktiviteter som utförs, men att stundtals få uppleva det i någon form kan främja hälsa och 

en livsstil i balans (Matuska och Christiansen, 2008; Persson, Erlandsson, Eklund & Iwarsson, 

2001). 

  

I motsats till detta kan en uppgift som upplevs allt för lätt eller för svår leda till känslor av 

apati eller tristess. En viktig faktor för ett balanserat liv är att känna meningsfullhet i de 

aktiviteter som utförs (Persson, et.al, 2001), att känna mening i de aktiviteter som utförs leder 

till en positiv självbild, vilket stödjer en balanserad livsstil. Upplevelsen av balans kan variera 

över tid (Håkansson, Dahlin-Ivanoff & Sonn, 2006; Matuska och Christiansen, 2008). Enligt 

Håkansson, Dahlin-Ivanoff och Sonn (2006) befinner sig den upplevda balansen på ett 
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kontinuum mellan balans och obalans. Att kunna organisera sin tid och energi står i relation 

till övriga delar av en livsstil i balans (Matuska och Christiansen, 2008). Hur aktiviteter 

prioriteras och organiseras över tid är vad som i själva verket utgör en livsstil. Det som i sin 

tur styr vilka aktiviteter som utförs är personliga värderingar, intressen och mål (Kielhofner, 

1977). 

  

När individer inte kan organisera sin tid för att uppfylla sina sociala roller och samhällets 

förväntningar kan det hända att de blir aktuella för psykiatrisk vård (Kielhofner, 1977). 

Studier har visat att personer i behov av psykiatrisk vård tenderar att spendera mer tid till 

passiva aktiviteter som tv-tittande, datorspel och vila än personer som inte är i behov av 

psykiatrisk vård (Edgelow & Krupa, 2011; Farnwort, 2003; Krupa et.al., 2003). I samband 

med detta har det också visat sig att personer som söker psykiatrisk vård har svårt att uppnå en 

tillfredsställande aktivitetsnivå där de varken känner sig över- eller understimulerade. 

Understimulans uppstår i en ostimulerande social miljö med små möjligheter till aktivitet, 

överstimlering uppstår då det finns för många intryck från miljön (Bejerholm & Eklund, 

2007). 

  

Arbetsterapeuter är en yrkesgrupp som arbetar inom psykiatrisk öppenvård och kan stödja 

klienter att uppnå en ökad livsstilsbalans. Edgelow och Krupa (2011) fann i en studie att 

personer under psykiatrisk vård som deltog i arbetsterapi hade kunnat undvika att utveckla 

fler negativa vanor under tiden de deltog. Klienterna i studiegruppen spenderade efter 

interventionen i genomsnitt 47 minuter mer på aktivitet än sömn (Edgelow & Krupa, 2011). 

Vid intervjuer med personer med psykisk sjukdom som saknade arbete framkom att en 

upprätthållen balans var avgörande för att personerna skulle kunna hantera sitt psykiska 

tillstånd. Det som visade sig vara mest betydelsefullt för dessa personer var att ha en balans 

mellan meningsfulla aktiviteter och att känna sig kompetenta. Att ha dagliga rutiner spelade 

en stor roll för den upplevda balansen (Argentzell, Håkansson & Eklund 2012). 

  

Olika modeller för att främja balans i livet har utarbetats inom både arbetsterapi och 

aktivitetsvetenskap. Jacksson, Carlson, Mandel, Zemke och Clark (1998) utarbetade en 

preventiv modell för äldre personer med interventioner både på grupp- och individnivå. 

Interventionerna var baserade på forskning och visade sig öka de äldres mentala och fysiska 

hälsa, livstillfredsställelse och funktionsförmåga. Med inspiration av denna modell har även 

peroner som drabbats av stroke kunnat uppnå balans i livet Lund, Michelet, Kjeken, Wyller 

http://proxy.lib.ltu.se/login?frbrVersion=8&url=http://linksource.ebsco.com/linking.aspx?rft_id=info:doi/&rft.genre=article&rft.atitle=Randomized%20controlled%20pilot%20study%20of%20an%20occupational%20time-use%20intervention%20for%20people%20with%20serious%20mental%20illness.&rft.jtitle=The%20American%20journal%20of%20occupational%20therapy%20:%20official%20publication%20of%20the%20American%20Occupational%20Therapy%20Association&rft.btitle=&rft.aulast=Edgelow&rft.auinit=&rft.auinit1=&rft.auinitm=&rft.ausuffix=&rft.au=Edgelow%2C%20Megan&rft.aucorp=&rft.date=2011&rft.volume=65&rft.issue=3&rft.part=&rft.quarter=&rft.ssn=&rft.spage=267&rft.epage=&rft.pages=267-76&rft.artnum=&rft.issn=0272-9490&rft.eissn=&rft.isbn=&rft.sici=&rft.coden=&rft_id=info:doi/&rft.object_id=&svc_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:sch_svc&svc.fulltext=yes&rft_dat=%3Cmedline%3E21675332%3C/medline%3E&rft.eisbn=&rft_id=info:oai/&ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_tim=2014-12-09T11%3A21%3A14IST&rfr_id=info:sid/EBSCO:&req.language=swe
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.lib.ltu.se/pubmed/21171830
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och Sveen (2012). The Redesigning daily occupations programme (ReDo) är ett 

arbetsrehabiliteringsprogram som använts för att hjälpa sjukskrivna kvinnor att återgå till 

arbete. Programmet är gruppbaserat men har inslag av individuella insatser. Programmet 

består av en teoretisk del med en efterföljande period av arbetsträning. Den teoretiska delen 

bestod av gruppträffar där deltagarna fick genomföra praktiska övningar och diskutera med 

varandra. Deltagarna fick dela med sig av sina problem men även delge varandra praktiska 

lösningar och strategier för att uppnå och upprätthålla balans i det dagliga livet (Erlandsson & 

Eklund, 2012; Erlandsson 2013; Wästberg, Erlandsson & Eklund, 2012). 

  

ReDo-Metoden fokuserar på balansen i livet i stort och kunde bland annat hjälpa kvinnorna 

att återta sin yrkesroll. Enligt intervjuer med kvinnor som deltagit i programmet främjade 

interventionerna inte bara återgång i arbete, utan de fick också se på sig själva och sitt liv som 

en helhet. Deltagarna hade lärt känna sig själva och visste hur de skulle hantera 

vardagsstressen efter deltagande i programmet. De hade blivit medvetna om vad de gjorde, 

hur de gjorde, i vilken utsträckning och varför. Medvetenheten gjorde att de prioriterade om 

och började bland annat prioritera sig själva. De rapporterade även en förbättrad självbild, 

ökad hälsa, mer energi och bättre psykiskt mående. (Wästberg, Erlandsson & Eklund, 2012).  

  

En ökad livsstilsbalans kräver onekligen livsstilsförändringar, som endast kan uppnås av 

personen själv. Arbetsterapeuter är en yrkesgrupp som kan främja hälsa genom 

personcentrerat förhållningssätt (Kielhofner, 1977; Miller & Rollnick, 2013). Motiverande 

samtal är en personcentrerad samtalsstil som används för att stötta klienter som vill 

genomföra en förändring. Motiverande samtal kan praktiseras av många olika yrkesgrupper, 

bland annat av arbetsterapeuter. Inom psykiatrisk vård kan den önskade förändringen 

exempelvis handla om att bli mer aktiv, engagerad och målmedveten i det dagliga livet, att 

hitta nya intressen eller hobbies. Motiverande samtal passar för klienter som helt enkelt vill 

genomgå en livsstilsförändring (Miller & Rollnick, 2013), som i sin tur kan främja 

livsstilsbalans. 

  

Olika aspekter av balans har bland annat beskrivits och undersökts gällande tidsanvändande 

(Farnworth, 2003; Leufstadius, Erlandsson, & Eklund, 2006), aktiviteters olika värden 

(Persson, Erlandsson, Eklund & Iwarsson, 2001), kategorisering av aktiviteter (Erlandsson & 

Eklund 2001), aktivitetsgap (Eriksson, Kottorp, Borg & Tham, 2009) och stöttande/hindrande 

aspekter av aktivitetsutförande (Erlandsson & Eklund 2003). Dessa faktorer har alla relevans 
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för en livsstil i balans, även om inte termen livsstil används. Dessa aspekter har studerats med 

fokus på indikatorer på balans/obalans och inte på resonemang som kan leda till svar på vad 

som kan påverka och främja balans. Många forskare och teoretiker menar att arbetsterapeuter 

bör vara ledande i arbetet med att främja en balanserad livsstil (Farnworth, 2003; Jackson 

et.al, 1998; Kielhofner, 1977) dock finner författaren inga studier kopplade till hur 

arbetsterapeuter resonerar om livsstilsbalans hos personer inom psykiatrisk vård. Personers 

tidsanvändande kan ge en indikation på om en person har en livsstil i balans, men kan inte 

som ensam faktor avgöra om en person upplever sig ha livsstilsbalans eller inte (Eklund, 

2010; Kielhofner, 1977; Matuska & Christiansen, 2008). 

  

Syfte 
Syftet med examensarbetet var att beskriva arbetsterapeuters resonemang om livsstilsbalans 

hos personer inom psykiatrisk öppenvård. 

  

Metod 

  

Design 

För att svara på syftet valdes en kvalitativ design med halvstrukturerade intervjuer. En 

kvalitativ intervjustudie är att föredra då författaren vill få information om komplexa ämnen 

som lämpligast beskrivs av människors erfarenheter eller berättelser via intervjuer (Kvale & 

Brinkmann, 2009). 

  

Urval 

Urvalet utgjordes av fem legitimerade arbetsterapeuter som arbetar inom psykiatrisk 

öppenvård i norra Sverige. För att delta krävdes minst två års erfarenhet inom psykiatrisk 

verksamhet. Urvalet kan benämnas som subjektivt, vilket enligt Olsson och Sörenssen (2011) 

innebär användande av frivilliga deltagare.  De arbetsterapeuter som valde att delta var alla 

kvinnor och hade olika lång erfarenhet inom psykiatrisk vård samt hade olika intresseområden 

inom psykiatri. 

  



5 
 

Procedur 

För att få godkännande att kontakta legitimerade arbetsterapeuter tog författaren i första hand 

telefonkontakt med sex enhetschefer för psykiatrisk öppenvård inom ett län i norra Sverige. 

Efter muntligt godkännande av samtliga sex enhetschefer skickades missivbrev (bilaga 1) via 

e-post ut till samtliga legitimerade arbetsterapeuter som arbetar i psykiatrisk öppenvård inom 

samma län i norra Sverige. Förfrågan om deltagande gick sammanlagt ut till 22 

arbetsterapeuter. I missivbrevet fick varje potentiell deltagare ta del av information om 

studien och vad deltagande innebar. Varje person som valde att delta fick svara via ett 

svarsbrev som togs emot via e-post. Varje deltagare som tackat ja till att delta ringdes upp och 

fick ytterligare information om studien och fick möjlighet att ställa frågor. Vid telefonsamtalet 

bokades även tid för intervju. Två av intervjuerna genomfördes via telefon och tre intervjuer 

genomfördes på de deltagande arbetsterapeuternas respektive arbetsplats, i ett rum de själva 

valt. Intervjuerna varade mellan 18 och 39 minuter. Det sammanlagda inspelade materialet 

var 146 minuter långt. Intervjuerna spelades in med hjälp av mobiltelefonapplikaton och 

skrevs sedan ned ordagrant på dator och skrevs därefter ut på papper. Varje intervju försågs 

med kodnamn, både inspelningar och utskrifter förvarades på en lösenordsskyddad dator för 

att hålla materialet konfidentiellt.  

  

Datainsamling 

Data samlades in genom halvstrukturerade intervjuer. En intervjuguide (bilaga 2) användes. 

En intervjuguide för halvstrukturerade intervjuer innehåller teman som ska avhandlas och 

förslag till frågor (Kvale & Brinkmann, 2009). Vid varje intervjutillfälle ställde författaren 

följdfrågor och uppmanade informanterna att förklara uttalanden mer djupgående. Ett 

exempel på en följdfråga från intervjuerna är: “Vad får man ut av att göra sådant i grupp?”. 

Den första intervjun genomfördes som en pilotintervju för att sedan eventuellt ändra på 

intervjuguiden. Dock genomfördes inga ändringar i intervjuguiden efter pilotintervjun, vilket 

medförde att den användes som datamaterial. Konfidentialitet garanterades genom att endast 

författaren och handledaren kunnat ta del av intervjumaterialet, inför handledaren har 

materialet varit avidentifierat genom att intervjuerna endast benämndes med kodnamn. 

  

Analys av data 

Data analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys enligt Lundman och Hällgren-

Graneheim (2014). All text som analyserades, det vill säga samtliga utskrivna intervjuer, 
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utgjorde en analysenhet. Författaren började med att läsa igenom samtliga utskrivna intervjuer 

och började sedan granska texten i detalj. Varje intervju bearbetades genom att författaren 

fann meningsbärande enheter som kortades ner, kondenserades, utan att viktigt innehåll föll 

bort. Texten abstraherades sedan genom att varje meningsenhet som kondenserats också fick 

en kod. Koden angav i korthet vad texten handlade om. Flera koder som liknade varandra föll 

in under samma kategori. Kategorier bör enligt Lundman och Hällgren-Graneheim (2014) 

vara tydligt avgränsade från varandra, så att det tydligt framgår vilka data som tillhör vilken 

kategori. Underkategorier växte fram efter att kategorierna bildats. Ett exempel på 

meningsenheter, kondenserade meningsenheter, koder, underkategorier och kategorier 

presenteras nedan i tabell 1. 

  

Tabell 1, Analys av data  

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

Så att deras 

balans, det är ju 

att försöka få 

nånting 

meningsfullt i 

sin vardag. 

Deras balans är 

att få nåt 

meningsfullt i sin 

vardag. 

Något 

meningsfullt i 

vardagen. 

En meningsfull 

vardag 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
Att ha 

balans 

Det är ju det här 

med våra 

aktivitetsområde

n, personlig 

vård, arbete, 

fritid, boende 

och socialt .. att 

det finns en 

balans 

däremellan 

Det ska finnas en 

balans mellan 

olika 

aktivitetsområde

n 

Balans mellan 

aktivitetsområd

en 

Balans mellan 

livsområden 

sömn, det är 

viktigt att man 

sover på natten 

och är igång på 

dagen. 

Viktigt att man 

sover på natten 

och är igång på 

dagen. 

Sova på natten. Balans över 

dygnet. 
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Forskningsetiska aspekter 

Genom att personerna frivilligt ställt upp på intervjuer, samt erhållit information om vad 

deltagande innebär, har deras självbestämmande säkerställts enligt autonomiprincipen (Olsson 

& Sörenssen, 2011). Enligt principen att inte skada (Olsson & Sörenssen, 2011) har 

intervjuerna fokuserat på det arbetsterapeutiska resonemanget, där yrkesrollen varit i fokus 

istället för personen. Dock finns risken att resonemang kring yrkesrollen kunnat upplevas som 

utlämnande. Alla personer som intervjuats har behandlats lika enligt rättviseprincipen (Olsson 

& Sörenssen, 2011), enligt samma princip har de data som kommit fram behandlats rättvist 

och ärligt. Konfidentialitet garanterades genom att författaren förvarat materialet på ett säkert 

sätt där inga obehöriga kunnat komma åt det. Efter publicering ska ingen kunna känna igen 

sig personligen i det material som bearbetats i studien. Full anonymitet kunde inte garanteras 

då författaren har kännedom om vilka som intervjuats, inför handledaren har intervjuerna 

dock varit avidentifierade. Förhoppningen var att studien skulle leda till nya insikter och 

praktisk vägledning genom arbetsterapeuters resonemang om livsstilsbalans, utan att utsätta 

någon för obehag eller skada. Sammantaget har studien  haft fler fördelar mot kunskapskravet 

än skyddskravet (Olsson & Sörenssen, 2011) och genomfördes med tanke på den kunskap 

som kunde utvinnas. 

  

Resultat 
Analysen av intervjuerna resulterade i tre huvudkategorier: “Att ha balans”, “Att hitta 

motivationen” och “Att stödja förändring” som i sin tur bildade underkategorier. Tabell 2 ger 

en översikt av resultatet i sin helhet. 

 

Tabell 2, resultatöversikt 

Att ha balans Att hitta motivationen Att stödja förändring 

Balans mellan livsområden Kartläggningar kan motivera Att fördela energin 

Balans över dygnet Att delta i ett 

gruppsammanhang 

Stöd genom strategier 

En meningsfull vardag 

Balansera krav, tid och ork Motivera till en hälsosam 

livsstil 
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Att ha balans 

I den första kategorin “Att ha balans” resonerade arbetsterapeuterna dels kring vad som i 

allmänhet behövs för att en person ska uppleva att denne lever i balans mellan olika 

livsområden, vilket resulterade i underkategorin “Balans mellan livsområden”. Vidare 

resonemang handlade om sömnproblematik, dygnsrytm och vardagsstruktur vilket bildade 

underkategorin “Balans över dygnet”. Arbetsterapeuterna var överens om att varje individ 

behöver meningsfullhet i det dagliga livet för att uppleva balans, vilket bildade 

underkategorin “En meningsfull vardag”. “Balansera mellan krav, tid och ork” bildade den 

sista underkategorin i denna stora kategori och handlade om egna krav samt omgivningens 

krav i samspel med upplevd ork och tid. 

  

Balans mellan livsområden 

Det framkom under intervjuerna att det är av vikt att ha balans mellan de olika 

aktivitetsområden eller livsområden som arbetsterapeuter arbetar med. Dessa områden är 

bland annat att ta hand om sig själv, att ha en sysselsättning/arbete eller studier, att ha goda 

relationer och att ha en meningsfull fritid. Arbetsterapeuterna ansåg det vara av vikt att ha i 

åtanke att balansen är individuell. Individuell balans innebär att det är klientens egen 

upplevelse av att ha balans som avgör om så är fallet. 

  

En annan faktor som kom fram i intervjuerna var att ekonomin är en viktigt del av balansen, 

som påverkar alla livsområden. Att få känna ett lugn i att ekonomin kommer att fungera, att få 

den ersättning som behövs vid eventuell sjukskrivning eller under en rehabiliteringsperiod 

resonerades som viktigt. Arbetsterapeuterna resonerade kring att många som besöker 

psykiatrisk öppenvård är sjukskrivna eller arbetar deltid och för dessa är ofta ekonomin ett 

stort orosmoment. Det kostar pengar att gå till öppenvården och det kan många gånger hindra 

att personer som är i behov av hjälp inte söker den, eller avslutar kontakten trots att de vill 

fortsätta. Ekonomin kan också enligt arbetsterapeuternas resonemang försvåra för personer 

som besöker psykiatrisk öppenvård att delta i samhället, trots att de vill. En arbetsterapeut 

resonerade såhär: 

  

“Man har ju alltid en önskan att kunna göra nåt som man tycker om. Eller har haft, att 

det här skulle jag vilja prova eller testa… men vad är det som hindrar, jo många gånger 

så är det ju ekonomin.” 
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Att ha ett fungerande socialt umgänge är också något som påpekades som en faktor som 

påverkar en livsstil i balans. Goda sociala relationer kan ge positiv energi. Att komma ut och 

träffa andra människor och byta miljö är positivt för balansen enligt arbetsterapeuterna. Att få 

uppleva ett socialt utbyte som ger energi och mer ork påtalades som viktigt för balansen. 

  

Balans över dygnet 

Sömnproblem är ofta en orsak till att personer besöker en arbetsterapeut inom psykiatrisk 

öppenvård. Arbetsterapeuterna resonerade om att det är viktigt att sova på natten och att vara 

vaken på dagen för att kunna uppleva någon form av struktur över dygnet. Arbetsterapeuterna 

resonerade kring att många personer, bland annat unga med ADHD, upplever en ojämn 

dygnsrytm. En del unga människor har inte fått någon vardagsstruktur och har hamnat utanför 

samhället enligt arbetsterapeuternas resonemang. Som exempel resonerade de om att många 

de möter sitter uppe vid datorer till sent på kvällarna och in på natten. Många upplever sig inte 

trötta när de vet att de borde gå och lägga sig och sover sedan på dagen istället, vilket enligt 

arbetsterapeuterna kan leda till en ond spiral med dålig sömn. Arbetsterapeuterna resonerade 

fram att personer som har dålig sömnkvalitet och kanske nästan inte sover alls onekligen får 

minskad ork. På sikt kan sömnbrist leda till kognitiva svårigheter som minskad koncentration 

och sämre minne enligt arbetsterapeuterna. Viktigt för att få en struktur på dagen är att sömn 

och kost fungerar och att ha rutiner kring det. Arbetsterapeuterna resonerade om att personer 

de träffar i öppenpsykiatrin ofta är inaktiva, har dålig mathållning samt att en del har problem 

med tobak, alkohol och/eller droger, vilket enligt dem påverkar balansen över dygnet negativt. 

 

En meningsfull vardag 

Att ha en meningsfull vardag innebär enligt arbetsterapeuternas resonemang att dels ha ett 

skäl att stiga upp på morgonen, att ha något att göra. Alla arbetsterapeuter resonerade kring 

vikten av att ha en sysselsättning. En sysselsättning eller ett arbete att gå till är ofta det som 

behövs för att kunna uppnå både en jämn dygnsytm och en meningsfull vardag. En utav 

arbetsterapeuterna uttryckte det så här: 

  

“Att man har nåt skäl till att stiga upp…  att det inte är så att man har sitt umgänge 

nattetid via sin dator, då är ju det en starkare drivkraft än att jag säger att det är bra att 

sova på natten.” 

  

Arbetsterapeuterna resonerade om det faktum att många av de personer de träffar inom 

psykiatrin saknar arbete eller sysselsättning, något att gå till. Många har svårt att bryta sin 
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isolerade livsstil, att ta sig ut och vara i aktivitet, vilket enligt arbetsterapeuternas resonemang 

föder mer inaktivitet. En sysselsättning måste inte enligt arbetsterapeuterna innebära ett 

avlönat arbete. De resonerade också kring att det är svårt för den gruppen människor som inte 

har någon sysselsättning att hitta något att fylla sin vardag med. Fritiden upptar allt för stor 

del av dygnet, vilket leder till inaktivitet, detta kan illustreras med följande citat: 

  

“ Så att det blir ju liksom en obalans när allting blir fritid.. ändå kanske dom inte gör 

nånting, nån fysisk aktivitet eller nåt intresse dom har… det utgör inte så mycket tid av 

den här fria tiden, om man säger så.” 

  

Arbetsterapeuterna resonerade kring att de flesta personer de möter inom psykiatrin har en 

önskan om att ha en sysselsättning, att ha något att göra på dagen och gärna också utöva något 

intresse. Det finns en önskan om att få känna sig behövd, att vara till nytta, som en arbetsplats 

eller annan mötesplats kan ge personen. Många personer vill enligt arbetsterapeuternas 

resonemang också gärna komma ut och röra på sig, men kommer sällan iväg. 

  

Balansera krav, tid och ork 

Arbetsterapeuterna resonerade kring två vanliga grupper de möter inom psykiatrisk 

öppenvård, dels de som är inaktiva, isolerar sig, och har svårt att komma igång. Den andra 

gruppen är de som har höga prestationskrav och gör mer än de orkar. Arbetsterapeuterna 

resonerade kring att vissa personer tycks ha mindre energi generellt, där det psykiska 

tillståndet är en del som tar mycket kraft och ork från personen. Bland de som har ett arbete 

och samtidigt har kontakt med psykiatrin är det enligt arbetsterapeuternas resonemang vanligt 

att jobbet tar all kraft från personen. De orkar jobba, men sedan orkar de inte med allt det 

andra som också är viktigt för att ha en balans. 

  

Trots att en del upplever det som svårt att räcka till finns det, enligt arbetsterapeuternas 

resonemang, de som har en tendens att pressa sig till att prestera inom alla områden ändå. 

Enligt arbetsterapeuterna upplever många personer krav utifrån och inifrån. Krav som säger 

att de ska klara av att arbeta heltid, ha ett välstädat hem, vara förälder med allt vad det innebär 

och samtidigt ha ett socialt liv. Arbetsterapeuterna resonerade om att en del glömmer bort att 

prioritera sig själva och låter alla måsten gå före fritiden eller att ta hand om sig själv. Att 

tänka på andra framför sig själv resonerades som något vanligt bland föräldrar, barnen och 

deras aktiviteter tillåts ta all tid och fokus. Fritiden resonerades som den del som oftast faller 

bort först när personer upplever bristande tid och ork. En arbetsterapeut resonerade såhär: 
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Att den där fritiden.. kanske är det här som man tycker nästan är lite fult, det kanske 

man kan få göra, men man måste absolut prestera först.. och då finns det varken ork 

eller tid till att göra det. 
  

Kategorin “Att ha balans” handlade sammanfattningsvis om att uppleva balans mellan olika 

livsområden där den personliga ekonomin är en viktig del. Vidare att ha balans över dygnet, 

vilket innebär goda rutiner kring sömn och mat. Att även få uppleva något meningsfullt i 

vardagen, som ett arbete eller annan sysselsättning kan bidra med. Till sist att balansera 

mellan upplevda krav, tid och ork. 

 

Att hitta motivationen 

Alla arbetsterapeuter diskuterade vikten av att hitta personens motivation till förändring när 

de ser att personen har en obalanserad livsstil. Underkategorin “Kartläggningar kan motivera” 

handlar om att insikt i den egna livssituationen kan skapa motivation till förändring. “Att delta 

i ett gruppsammanhang” handlar om att hitta motivation genom grupper med fokus på 

aktivitet och samvaro. “Motivera till en hälsosam livsstil” syftar också till gruppaktiviteter 

med syfte att väcka nyfikenhet och intresse för ett hälsosammare liv. 

  

Kartläggningar kan motivera 

För att hitta motivationen hos personen ansåg arbetsterapeuterna det som viktigt att personen 

får insikt i sin egen livsstil och hur den påverkar upplevelsen av balans, först då kan arbetet 

mot att uppnå en bättre balans börja. För att hitta motivationen resonerade arbetsterapeuterna 

om nyttan med att använda strukturerade bedömningsinstrument som “Min mening” eller 

interna kartläggningsformulär för att få fram vad som motiverar personen. “Min mening” 

resonerades som ett bra verktyg för att hitta vad personen är motiverad till att förändra i sitt 

liv för att det ska bli mer balanserat. Genom att använda ”Min mening” säkerställs att det är 

personens egen vilja som får styra förändringen, resonerade arbetsterapeuterna. Det blir 

konkret, enligt arbetsterapeuternas resonemang, då personen får bilden framför sig och själv 

får reflektera över hur denne lever sitt liv idag. Samtliga arbetsterapeuter ansåg att 

kartläggningar även är ett bra sätt att hitta motivationen. En arbetsterapeut resonerade på 

följande sätt: 
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”Bara att göra en sån här kartläggning kan ju få upp ögonen för patienten själv, och 

det är ju det bästa. Och det måste dom ju få, alltså få upp ögonen för problemet och 

känna att dom är motiverade till att försöka göra nånting åt det.” 

  

Det blir ofta tydligt enligt arbetsterapeuternas resonemang om personen inte har balans i sitt 

liv efter att ha genomfört en kartläggning, och då är det viktigt att försöka möta personen där. 

Arbetsterapeuterna ansåg att, för att stötta en persons motivation, behöver hjälpen komma i 

rätt läge. 

  

Att delta i ett gruppsammanhang 

Oavsett syftet med gruppen i stort, resonerade alla arbetsreteraputer om att gruppaktiviteter 

medför att personer kommer igång och motivationen väcks. Genom att de får ta sig ut från 

hemmet kan det enligt arbetsterapeuterna bidra till en ökad vardagsstruktur. Genom att vara i 

aktivitet kommer kroppen igång och många blir förbättrade i sitt psykiska tillstånd och får 

bättre balans enligt arbetsterapeuterna som intervjuats. En utav arbetsterapeuterna resonerade 

såhär om gruppaktiviteter: 

  

“Genom att dom är i nånting, i nåt sammanhang, på nåt sätt kommer igång också mer 

hemma, att dom blir inspirerade.” 

  

När det gäller grupper som har fokus på aktivitet kan det hjälpa till att förbättra både 

vardagsstrukturen men även ge ett socialt utbyte, resonerade arbetsterapeuterna. I 

aktivitetsgrupp får deltagarna träna sig i att vara i sociala sammanhang. Arbetsterapeuterna 

resonerade om att utförande av kreativa aktiviteter i gruppen kan underlätta kommunikationen 

för personerna som deltar. Arbetsterapeueterna resonerade om att deltagare har upplevt stärkt 

självkänsla och ökat självförtroende, dels genom att bara våga medverka i en grupp och dels 

genom att kunna hjälpa andra med de aktiviteter som utförs. Fördelar med grupper är enligt 

arbetsterapeuternas resonemang att grupperna ofta för sitt eget liv genom att de personer som 

deltar kan stötta varandra genom att ge råd och strategier till varandra som kan motivera till 

balans i livet och vardagen. 

  

Motivera till en hälsosam livsstil 

Något som alla arbetsterapeuter resonerade om som meningsfullt för att motivera till 

grundläggande goda vanor var grupper med tema hälsa och livsstil. Grupper som gick ut på 

att praktiskt arbeta in rutiner kring dygnsrytm, måltider och motion resonerades som ett medel 



13 
 

för att hitta motivation och struktur till att leva mer hälsosamt. Arbetsterapeuterna resonerade 

om att matlagning i grupp kan ge personer möjlighet att lära sig olika frukostalternativ och att 

laga en enklare lunch. En utav arbetsterapeuterna beskrev också att hon arbetar pedagogiskt 

med att prata om sambandet mellan mat och motion, för de som har som mål att gå ner i vikt. 

För en del personer kunde det vara av vikt att få vara ute en del under dagen, att få frisk luft i 

samband med motion och själv få känna på fördelarna med det. En utav arbetsterapeuterna 

resonerade på följande sätt om hälsogrupper: 

  

“Och där pratar man ju också mycket om det här att vara vaken på dagen och vara ute 

en stund, och vad det ger för.. gott, för sömnen och maten och allt det där..” 

  

Motion och samvaro resonerades som en viktig del i hälsogrupper, genom att prova på olika 

fysiska och sociala aktiviteter ville arbetsterapeuterna locka fram motivation till förändring av 

personers livsstil. Arbetsterapeuterna resonerade om en förhoppning att personerna skulle 

hitta aktiviteter utanför gruppen att fortsätta med sedan, men även att hitta någon motionsform 

som främjar hälsan. Vinster med att prova olika aktiviteter i grupp är enligt arbetsterapeuterna 

att deltagarna får prova på aktiviteter som de kanske inte annars hade vågat. 

Arbetsterapeuterna resonerade också om att personerna får se att de klarar av mer än de trott, 

vilket ökar motivationen. 

  

Sammanfattningsvis handlade kategorin “Att hitta motivationen” om resonemanget att genom 

kartläggningar locka till motivation för förändring genom att personen får insikt i sin egen 

livsstil. Genom att delta i ett gruppsammanhang resonerade arbetsterapeuterna om att 

deltagande kan bidra till ökad motivation till att förbättra sin vardagsstruktur och dygnsrytm. 

Genom att leda grupper som främjar en hälsosam livsstil resonerade arbetsterapeuterna om att 

locka fram intresse och motivation till att ta hand om den egna hälsan. 

  

Att stödja förändring 

När en person har insikt och är motiverad till förändring av sin livsstil har arbetsterapeuterna 

erfarenhet om hur dessa förändringar kan stödjas. Alla arbetsterapeuter resonerade om att 

stödja förändring handlar om att fördela energin över tid vilket framkommer i underkategorin 

“Att fördela energin”. I underkategorin “Stöd genom strategier” beskrivs resonemang kring 

olika praktiska metoder som används för att stödja förändring. 
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Att fördela energin 

I samtal med personer kunde arbetsterapeuterna resonera om vikten av att ha balans mellan 

olika livsområden. Oavsett om det handlar om personer som generellt behöver höja, sänka 

och/eller omfördela aktiviteter ansågs det som viktigt att resonera om balans med personen. I 

samtal med personer kunde arbetsterapeuterna påpeka att varje person har en energi som ska 

räcka till allt, det fungerar inte i längden att bara orka med jobbet, det finns annat i livet som 

är viktigt. En av arbetsterapeuterna brukar försöka beskriva det såhär för sina patienter: 

  

“Det måste finnas en balans, man kan inte bara jobba och sen när man kommer hem så 

går man och lägger sig, för det finns inte nånting kvar… ” 

  

För att uppmuntra personer att fördela energin efter sitt eget behov kunde arbetsterapeuterna 

diskutera med dem om vilka aktiviteter som ger energi och vad som tar energi för att sedan 

uppmuntra till att göra mer av det som ger energi. Arbetsterapeuterna resonerade om att i 

samtal framhålla att man inte bara kan ge av sig själv hela tiden, man måste ha igen någonting 

också. En del personer behöver enligt arbetsterapeuternas resonemang stöd i att börja 

prioritera sig själva mer. Arbetsterapeuterna resonerade kring att en del behöver stöd i att få in 

mer aktiviteter i vardagen för att trötta ut sig själv och vara trött vid läggdags. Andra behöver 

enligt arbetsterapeuterna stöd i att plocka bort aktiviteter och minska på krav från sig själva 

och sin omgivning. För många personer är det en viktig läxa att bara göra det de orkar, att 

hellre göra en liten del än att inte göra något alls, för att ha energin i balans. 

  

Stöd genom strategier 

Arbetsterapeuterna resonerade om att delge personer strategier för att klara av att upprätthålla 

balansen i vardagen. Resonemanget handlade om stöd till förändring genom exempelvis 

planering av vardagens aktiviteter. Exempelvis kan scheman ge en tydlig bild för personen av 

hur mycket aktivitet som är rimligt att ha på en dag och på en vecka, vilket stödjer balansen 

enligt arbetsterapeuternas resonemang. En arbetsterapeut resonerade på följande sätt om 

vikten av att planera: 

  

“Jag har även varit med om det här att man tittar över hela året. Att man inte har 

riktigt koll på vad som ska göras och så kommer det plötsligt och då blir det stressigt 

och så tar det energi..” 

  

Påminnelser är en annan del av planeringen som kan komplettera schemaläggningen enligt 

arbetsterapeuterna. För personer som har svårt att komma ihåg att till exempel lägga sig och 
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vila, kan det vara bra med en påminnelse som enkelt läggs till i mobiltelefonen, för att 

personen ska få den välbehövliga vilan. Genom planering blir det lättare att förändra vardagen 

rent konkret, det kan, enligt arbetsterapeuternas resonemang fungera som en handlingsplan för 

att få mer balans. För personer som har svårt att komma igång med aktiviteter kan timer 

fungera som ett stöd till sådant som känns tråkigt eller svårt att komma igång med, 

exempelvis hushållssysslor. En arbetsterapeut som brukar föreslå att tima aktiviteter 

resonerade såhär: 

  

“Ibland kan man tima, till exempel, men jag ska diska i tio minuter. Sen har det blivit så 

att då har dom fixat det under dom här tio minuterna sin disk, så då har man ju slutfört 

det i alla fall.” 

  

Att förändra vardagen kan ta tid, och det är viktigt som arbetsterapeut att ta det steg för steg. 

Arbetsterapeuterna resonerade om att det är svårt att förändra vanor och rutiner, det är då bra 

att ta små steg och ställa lagom krav och förväntningar på personen. Att ge personen tid är 

viktigt, att ge tid till funderingar och låta information sjunka in. Det resonerades kring att 

personer ofta kan återkomma och berätta att de provat en strategi som nämnts i ett tidigare 

samtal då personen fått utrymme att ta till sig det som sagts. 

  

Sammanfattningsvis har kategorin “Att stödja förändring” tagit upp resonemang om att i 

samtal ge personer stöd i att fördela sin energi. Planering kan enligt arbetsterapeuernas 

resonemang ge ett visuellt stöd för förståelsen över den tid som finns på ett dygn och 

underlätta balans över dygnet och ännu längre tid. 

  

Diskussion 
  

Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att beskriva arbetsterapeuters resonemang om livsstilsbalans hos 

personer inom psykiatrisk öppenvård. Det som framkom i resultatet var hur arbetsterapeuterna 

resonerade om att ha balans, hur motivationen kan lockas fram hos personer och hur 

förändring mot en bättre balans kan stödjas. I den första stora kategorin ”Att ha balans” 

framkom resonemang kring vad som behövs för att ha balans. Resonemanget om balans 

mellan olika livsområden stämmer väl överens med teorier i ämnet arbetsterapi (Kielhofner, 

1977; Kielhofner, 2009; Eklund, Gunnarsson & Leufstadius, 2010). I resultatet framkom 
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vikten av att ha fysisk hälsa i första hand, genom rutiner för sömn och mat, vilket stämmer 

överens med Matuska och Christiansens (2008) modell för livsstilsbalans. 

 

Enligt resultatet påverkar den personliga ekonomin vilka aktiviteter personer har möjlighet att 

utföra. De aktiviteter personer väljer att utföra påverkar i förlängningen vilken livsstil som 

blir möjlig att leva, i enlighet med Kielhonfers (1977) teorier om tidsadaptation. Matuska och 

Christiansen (2008) har påvisat att omgivningen i form av social, kulturell och ekonomisk 

status påverkar personers möjlighet att uppleva livsstilsbalans. Detta kan tolkas som en brist i 

den andra modellen för livsstilsbalans (Håkansson, Dahlin-Ivanoff & Sonn, 2006) då denna 

inte diskuterar den personliga ekonomins betydelse för personers upplevelse av balans. 

Nilsson och Townsend (2010) har visat på en koppling mellan socialt utanförskap och 

möjligheten att delta i meningsfulla aktiviteter. Vissa personer exkluderas från att delta i 

samhället på grund av till exempel social status. Forskning visar även att familjers 

socioekonomiska status har en direkt påverkan på barns delaktighet i exempelvis idrott och 

sociala aktiviteter (Law et.al., 2000). Av denna forskning kan slutsatsen dras att detta kanske 

även gäller vuxna individer med låga ekonomiska tillgångar. 

 

Eklund, Erlandsson och Leufstadius (2010) kom fram till att personer med psykisk sjukdom 

som hade en jämn dygnsrytm med lagom mycket aktivitet skattade att de upplevde mer 

värden i aktiviteter och skattade även högre upplevd livstillfredsställelse. Detta stämmer 

överens med det som framkom i underkategorin ”Balans över dygnet”,  att det är av betydelse 

att ha goda rutiner kring sömn och att ha en fungerande dygnsrytm.  Underkategorin ”En 

meningsfull vardag”  i denna studie visade på vikten att ha något att gå till, ett arbete eller en 

sysselsättning som känns meningsfull. Detta kan bekräftas av Crist, Davis, & Coffin (2000) 

som kom fram till att det som främjar balansen mellan livsområden mest var hur nöjda och 

kompetenta personerna kände sig med sin arbetarroll, oavsett om det handlade om betalt 

arbete, frivilligarbete eller studier. 

  

Enligt studier (Håkansson, Dahlin-Ivanoff & Sonn, 2006; Erlandsson & Eklund, 2003) verkar 

prioriteringar av andras behov framför de egna vara en vanlig kvinnofälla. Många av 

kvinnorna i en studie (Håkansson, Dahlin-Ivanoff & Sonn, 2006) påpekade att de ofta tog 

hand om andra framför sig själva. I enlighet med denna forskning framkom av resultatet i 

underkategorin ”Balansera krav, tid och ork” resonemang om att krav från omgivningen och 

från personen själv påverkar balansen. I resultatet i denna studie framkom inte resonemang 
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specifikt kring kvinnors upplevda krav, utan prioriteringar av andra framför sig själv visade 

sig vara ett vanligt fenomen bland föräldrar, vilket utgör en skillnad mot forskningen. 

Forskning har visat att samhället ställer höga krav på individen (Farnworth, 2003; Kielhofner, 

1977; Nilsson & Townsend, 2010), varje person ska klara av att uppfylla sina sociala roller 

genom att vara till exempel arbetare, förälder, student, kamrat och samtidigt hänga med i 

samhällets tempo (Farnworth, 2003). I denna studie framkom liknande resultat om krav som 

upplevs komma utifrån och som är svåra för personer att påverka. 

  

Nilsson och Townsend (2010) har beskrivit obalansen mellan grupper i samhället, de som 

arbetar upplever generellt för mycket engagemang i aktiviteter medan de som inte har ett 

arbete upplever för lite engagemang i meningsfulla aktiviteter. Detta leder till en obalans på 

samhällsnivå. I enlighet med detta framkom i denna studie resonemang utifrån två olika 

grupper som besöker psykatrin, där denna obalans var tydlig. En grupp beskrevs ha en inaktiv 

och isolerad livsstil medan andra försökte leva upp till samhällets krav, med sin egen hälsa 

som insats. En del av den forskning som finns på ReDo-programmet visar att en del av 

programmet syftar till att väcka medvetenhet om det egna aktivitetsmönstret (Erlandsson & 

Eklund, 2012; Erlandsson 2013; Wästberg, Erlandsson & Eklund, 2012). Deltagare i ReDo-

programmet ansåg att insikten i aktivitetsmönstret var nyckeln till att börja genomföra egna 

förändringar (Wästberg, Erlandsson & Eklund, 2012). I samstämmighet med detta framkom i 

denna studie i kategorin ”Att hitta motivationen” resonemang om kartläggningar som syftar 

till att öka insikten i det egna livsstilsmönstret och därmed öka motivationen till förändring. 

 

Enligt Kielhofners (2012)  teorier kan bedömningsinstrumentet ”Min mening” bidra till insikt 

i den egna viljan och därmed öka motivationen till förändring, i likhet med resultatet i denna 

studie som visade på nyttan med att använda ”Min mening” som bedömningsinstrument för 

ökad insikt och motivation. Enligt Griffiths (2008) kan engagemang i kreativa aktiviteter 

bidra till förbättrad struktur över tid samt bidra till ökad balans mellan arbete och fritid. I 

likhet med denna forskning framkom i resultatet att deltagare i grupper bland annat hade 

upplevt ökad balans genom att delta i kreativa aktiviteter. Resultatet visade även att kreativa 

aktiviteter i grupp kan bidra till att deltagarna stöttar varandra och tränar sig socialt, vilket 

även stöds av Griffiths, (2008). 

  

Ytterligare resultat i denna studie handlade om att gruppaktiviteter kan motivera deltagarna att 

våga mer, stöd för detta resonemang finns i en studie av Sundsteigen, Eklund och Dahlin-
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Ivanoff (2009) som kom fram till att förmågor som ”att kunna hantera” och ”att våga” stärktes 

genom gruppaktivitet och stöttade personer i processen att genomföra förändringar i 

vardagen.  Enligt resultaten i denna studie framkom vikten av att motivera till en hälsosam 

livsstil genom grundläggande goda vanor av kost, motion och sömnhygien. Forskning har 

visat att vissa livsstilsval kan förbättra den allmänna hälsan. Regelbunden motion har bland 

annat förknippats med ökat psykiskt välbefinnande (Skully, Kremer, Meade, Graham & 

Dudgeon, 1998), förbättrad sömn (Roveda et.al, 2011), och minskad depression (Craft & 

Landers, 1998). Bra kost och matvanor har också kunnat kopplas till lägre stressnivåer och 

förbättrad folkhälsa (Baum & Posluszny, 1999). 

  

I den tredje och sista stora kategorin ”Att stödja förändring” framkom vikten av att bland 

annat tala med personer om aktiviteter som ger energi och tar energi. Detta resonemang kan 

delvis stödjas av Person et.al, (2001) då vikten av att uppmuntra till att göra mer av aktiviteter 

som har ett självbelönande värde poängterades. Vidare stöd finns i forskning av Erlandsson 

och Eklund (2003) som kartlade stödjande och begränsande faktorer som påverkade kvinnors 

aktiviteter. Underkategorin ”Stöd genom strategier” i denna studie visade på vikten av 

planering för personer inom psykiatrisk öppenvård. Detta resonemang kan stödjas av 

forskning som visar på att stöd genom arbetsterapeutisk support och förskrivande av kognitiva 

hjälpmedel ökade delaktighet i arbete hos vuxna med ADHD (Lindstedt och Umb-Carlsson, 

2013). Dock visade inte resultaten något om andra aktiviteter än arbete, eller andra 

diagnosgrupper än ADHD, vilket utgör en skillnad mot resultatet. Sammanfattningsvis kunde 

de flesta resonemang som fördes av arbetsterapeuterna i denna studie stödjas av forskning 

eller teorier. 

  

Metoddiskussion 

Urvalet utgjordes av fem legitimerade arbetsterapeuter som arbetat minst två år inom 

psykiatriskt öppenvård. Alla fem var kvinnor, vilket är representativt för arbetsterapeutyrket i 

allmänhet. Då inga manliga arbetsterapeuter arbetar inom psykiatrisk öppenvård inom det 

landsting som studien utfördes i, fanns det inte heller någon möjlighet att tillfråga någon 

manlig arbetsterapeut om eventuellt deltagande. De deltagande arbetsterapeuterna hade olika 

lång erfarenhet inom psykiatrisk verksamhet och hade olika intresseområden inom området 

psykiatri, vilket kan ha bidragit till bredd och djup i materialet (Lundman & Hällgren-

Graneheim, 2014). Detta kan användas som argument för att resultaten skulle kunna överföras 
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till andra psykiatriska verksamheter inom flera landsting i Sverige. Dock var deltagarantalet 

förhållandevis lågt, vilket talar för en lägre grad av överförbarhet. 

  

Som student under verksamhetsförlagd utbildning har författaren utvecklat en förförståelse 

inom psykiatrisk öppenvård. Denna förförståelse användes som en resurs som enligt Lundman 

och Hällgren-Graneheim (2014) kan användas för att upptäcka vidare resonemang och ny 

kunskap inom ett redan känt område. Genom en kvalitativ ansats sker en växelverkan mellan 

närhet och distans. När författaren har en stor förförståelse inom ett visst område finns risk för 

att tidigare kunskap tolkas in i resultatet (Lundman och Hällgren-Graneheim, 2014). Dock har 

författaren försökt vara uppmärksam på detta, speciellt med stöd från handledaren, vilket ökar 

tillförlitligheten till resultaten. 

  

För att säkra kvaliteten på intervjuguiden genomfördes en pilotintervju som första intervju för 

att eventuellt ändra på vissa frågor i intervjuguiden. Dock gjordes inga ändringar efter 

pilotintervjun. Författaren höll fokus på ämnet under intervjuerna, vilket gav ett rikt material 

trots att intervjuerna var förhållandevis korta. Tre av intervjuerna utfördes på 

arbetsterapeuternas respektive arbetsplats i ett rum de själva valt, vilket kan ha bidragit till att 

de kände sig trygga och bekväma. Enligt Olsson och Sörenssen (2011) bör inte intervjun 

påverkas av ovidkommande faktorer som kan påverka trovärdigheten. Två av intervjuerna 

genomfördes via telefonsamtal vilket kan ha gjort att viss information uteblev då tyst 

kommunikation via kroppsspråk inte var möjligt under samtalet. Detta kan ha påverkat 

analysen av datamaterialet då författaren inte befunnit sig i samma kontext som dessa två 

deltagare (Kvale & Brinkmann 2009). Analysen kan möjligen också ha påverkats av att 

författaren ensam utfört alla steg av dataanalysen. Om analysen genomförts av två författare 

kunde detta ha bidragit till fler infallsvinklar på materialets innehåll, vilket i sin tur skulle 

kunnat bidra till högre tillförlitlighet till resultaten (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2014). 

Å andra sidan har behovet av andra infallsvinklar delvis kunnat stödjas med handledarens 

hjälp. 

  

Nackdelar med att spela in intervjuerna visade sig i viss utsträckning genom att vissa 

deltagare kände sig obekväma, detta släppte dock efter några minuters samtal, men kan ha 

påverkat den första delen av minst en intervju. Fördelarna med att spela in intervjuerna 

övervägde i slutändan nackdelarna, genom att materialet behöll sin ursprungliga form och 

kunde återges exakt. En fördel med att vara ensam författare kan vara att författaren haft 
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tillgång till allt material under alla steg av utförandet, framförallt genom att ha närvarat vid 

samtliga intervjuer. 

 

Konklusion 
Enligt det som framkom i resultatet är den personliga ekonomin en viktig faktor för att ha en 

livsstil i balans. Den personliga ekonomin påverkar vad personer har möjlighet att göra och 

deras möjlighet att delta i samhället. I klinisk praxis kan arbetsterapeuter ha i åtanke att 

personer som inte har något betalt arbete inte har råd med alla aktiviteter som samhällsnormen 

uppmanar till. Det behövs mer forskning i hur den personliga ekonomin påverkar personers 

möjlighet att uppleva livsstilsbalans. Arbetsterapeuterna beskrev två grupper inom psykiatrin, 

de som är överaktiva och de som är underaktiva. Vidare studier om livsstilsbalans skulle 

kunna rikta sig mot dessa olika grupper då det framkom i resultatet att dessa personer har vitt 

skilda behov av stöd och insatser. 

  

Studier av gruppaktiviteters inverkan på livsstilsbalans skulle också kunna riktas mot dessa 

olika grupper inom psykiatrin. Till exempel genom att  ta reda på hur underaktiva respektive 

överaktiva personer påverkas av gruppaktiviteter. Forskning har gång på gång visat på att 

samhället ställer höga krav på individen. Det blir svårare för personer som besöker psykiatrisk 

öppenvård att passa in i den snäva samhällsmallen och därmed uppstår svårigheter att uppnå 

en livsstil i balans. Mer forskning behövs om vad arbetsterapeuter kan göra för att öka 

möjligheterna för personer inom psykiatrisk vård att delta i samhället. Förslagsvis kan detta 

undersökas genom intervjuer med personer som besöker psykiatrisk öppenvård, om vad de 

sjävla upplever behövs för att ha livsstilsbalans och vad som skulle kunna påverka den 

upplevda balansen. 

 

Tillkännagivande 

Ett stort tack till Linda Spinord, som med kloka ord och raka svar handlett författaren under 

examensarbetet, samt till deltagande arbetsterapeuter som delat med sig av sin dyrbara tid och 

sitt resonemang. 
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Bilaga 1, missivbrev 

 

Information och förfrågan om medverkan i forskningsstudie 

 

Aktivitetsbalans anses vara en förutsättning för hälsa enligt både arbetsterapeutisk- och 

aktivitetsvetenskaplig forskning. Forskning visar på att klienter som behandlas inom 

psykiatrisk vård ofta upplever en obalans mellan aktivitet och vila, samt obalans mellan olika 

aktivitetskategorier som arbete/skola, fritid, personlig vård och kreativitet. Arbetsterapeuter är 

en yrkesgrupp som kan stödja klienter att finna fungerande dagliga rutiner samt hitta en 

balans mellan aktiviteter. På senare år har det mer enhetliga begreppet livsstilsbalans blivit 

känt, som till skillnad från aktivitetsbalans, avser balans i alla delar av livet. 

 

Syftet med studien är att få information om hur arbetsterapeuter som arbetar inom psykiatrisk 

öppenvård resonerar om livsstilsbalans hos de klienter de möter. För dig som deltar innebär 

det att du får dela med dig av ditt resonemang om olika aspekter av livsstilsbalans i 

förhållande till dina klienter. Information kommer att samlas in via intervjuer. Intervjuerna 

beräknas ta mellan 30-60 minuter och kan, om så önskas, hållas på din arbetsplats. 

Intervjuerna spelas in och efteråt kommer de att skrivas ner ordagrant och vara 

avidentifierade. Ditt deltagande kommer inte att kunna spåras till dig personligen, endast jag 

som författare samt min handledare kommer att ha tillgång till intervjuerna. Studien kommer 

att resultera i ett examensarbete som kommer att publiceras och finnas tillgängligt via Luleå 

tekniska universitets hemsida (http://epubl.ltu.se) i slutet av juni 2015. Deltagande är frivilligt 

och du kan när som helst avsluta ditt deltagande utan att ange orsak.  

 

Är du intresserad av att delta i studien, fyll i svarsbrevet och bifoga det i ett mejl till  Sofare-

8@student.ltu.se. Du kommer sedan bli kontaktad via telefon för mer information om vad det 

innebär att delta i studien och definitivt avgöra om du vill delta.  

 

Med vänliga hälsningar 

 

Sofia Arenvall, Arbetsterapeutstuderande, termin 6 

Institutionen för hälsovetenskap 

Luleå tekniska universitet 

Mejl: Sofare-8@student.ltu.se 

Telefonnummer: 073-8253272 

 

Linda Spinord, Handledare 

Rehabiliteringsmedicin 

Sunderby Sjukhus 

Mejl: linda.spinord@nll.se  

Telefonnummer till växel: 0920-282000 
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Bilaga 2, Intervjuguide 
 

Livsstilsbalans 

Beskriv vad du som arbetsterapeut anser behövs för att ha balans i livet. 

 

Klienters balans 

Hur ser balansen i livet ut för de klienter du möter? 

 

Främja balans 

Berätta om de interventioner du använder dig av! 

Hur kan de interventioner som du använder främja balans?  

 

Förbättringsarbete 

Hur kan du som arbetsterapeut arbeta vidare med balans i livet för klienter? 

Vad skulle vara ett tänkbart projekt att införa? 

 

Är det något du vill tillägga innan vi avslutar? 

 


