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Abstrakt 
Många människor med diagnosen schizofreni har uppvisat en bristfällig aktivitetsbalans 
med endast få aktiviteter. Dessa aktiviteter består mestadels av vila och stillasittande. 
Symptom vid schizofreni leder till att personen får svårt att få en normalt fungerande 
situation i vardagen vilket ökar risken för isolering, känsla av meningslöshet, förämrat 
självförtroende samt social isolering. För att studera tidsanvändning och aktivitetsbalans 
krävs inblick i hur individen spenderar sin tid samt hur fördelningen ser ut mellan olika 
aktivitetskategorier. Tidsanvändningsinstrument, såsom tidsdagbok, gör det möjligt att 
kartlägga dagens aktiviteter och dess innehåll. Syftet med denna studie var att beskriva 
tidsanvändning och aktivitetsbalans hos personer med diagnosen schizofreni, i arbetsför 
ålder (18-65 år) och som behandlas inom öppen-psykiatrin. Undersökningsgruppen 
bestod av 5 personer varav 3 var kvinnor och 2 män. Åldern på undersökningsgruppen 
varierade från 31- 63 år och medelåldern var 47, 8. En tidsdagbok delades ut till 
undersökningspersonerna där dessa fick redogöra för dygnets aktiviteter, plats, om 
aktiviteten genomfördes ensam eller med annan person och andledningen till 
aktiviteterna. Resultatet av studien visade att undersökningspersonerna spenderade 36% 
av dygnets tid tillsammans med annan person och skattade de allra flesta av sina 
aktiviteter som positiva.  
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1. Introduktion 
 

Anledningen till att vi valt att studera tidsanvändning och aktivitetsbalans hos personer 

med diagnosen schizofreni är vi har ett personligt intresse inom området och känner stort 

engagemang för dessa patienters problematik. Föregående termin genomförde vi en 

litteraturstudie inom samma problemområde varpå intresset stegrades ytterligare och vi 

fann även att få studier var gjorda inom detta problemområde. Vi upplever att fler studier 

som kan belysa denna problematik är nödvändiga. Med denna studie vill vi 

medvetandegöra problematiken med bristande aktivitetsbalans och tidsanvändning hos 

personer med diganosen schizofreni. Genom att medvetandegöra problematiken kan en 

förändring gällande inaktiviteten ske och på detta sätt ges dessa personer en möjlighet att 

nå en god aktivitetsbalans som är viktig för hälsa och välbefinnande. 

 

1.1 Schizofreni 

Cullberg (2003) beskriver schizofreni som en psykisk sjukdom som ofta drabbar unga 

människor. I Sverige finns det omkring femtiotusen personer med denna diagnos. 

Enligt Schizofreniförbundet (2006) är det lika många män som kvinnor som drabbas. 

Sjukdomen består av fyra grundsymtom som kan ge upphov till en livslång invaliditet där 

individen är oförmögen att behålla sitt umgänge och klara av ett arbete 

(Schizofreniförbundet, 2006). De fyra grundsymtomen är: Autism, 

associationsrubbning/splittring, ambivalens och affektiv rubbning 

 

Autism innebär att personen vänder sig inåt. Det innebär att personen inte visar något 

intresse utåt samt är självförsjunken dvs. personen ”lyssnar” inåt och är upptagen av sin 

inre värld och intresset för omgivningen avtar (Schizofreniförbundet, 2006).  

 

Associationsrubbning eller splittring innebär att den drabbade inte följer normala 

associationsbanor vilket kan innebära de mest våldsamma språng i tankebanorna. 

Personen kan plötsligt avbryta sig själv mitt i en mening och komma med en fortsättning 

som inte ger någon som helst mening för en utomstående (Cullberg, 2000).  
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Ambivalens innebär att man drabbas av en tvehågsenhet som kan göra personen helt 

förlamad (Grunewald, 1997). Den drabbade klarar inte längre av att fatta vardagliga 

beslut. Ambivalens kan även ligga på en djupare nivå som exempelvis kan innebära att 

personen önskar livet ur sina föräldrar samtidigt som man upplever ett starkt beroende av 

dem (Cullberg, 2003).  

 

Affektiv rubbning ger onaturliga känslouttryck vilket kan innebära att personen kan 

skratta på en begravning och gråta på bröllop. Personen kan också verka mycket oberörd 

i känslosamma situationer (Cullberg, 2003).   

 

Andra symtom som ofta förknippas med schizofreni är accessoriska och produktiva 

symtom vilket innebär tankestörningar då den drabbade kan uppleva att hans tankar sänds 

ut på radio så att andra kan höra dessa (Cullberg, 2003). Hallucinationer som kan ge 

personen både syner av saker som inte finns men även lukt, hörsel och 

smakhallucinationer kan förekomma. Dessa hallucinationer kan vara mycket 

skrämmande och förhindra personen att leva ett normalt liv (Schizofreniförbundet, 2006). 

Förföljelseidéer om att vara påverkad utifrån samt bisarra vanföreställningar vilket yttrar 

sig som diffusa idéer om att påverkas av andra människor eller makter är symtom som 

ofta även förknippas med schizofreni (Cullberg, 2003). Schizofreni beskrivs som en av de 

mest tragiska och handikappande psykiska sjukdomarna. Symtom vid schizofreni leder 

till att personen får svårt att få en normalt fungerande situation i vardagen (Cullberg, 

2000).  

 

1.2 Aktuell öppen psykiatrisk mottagning 

Den aktuella mottagningen tillhandahåller psykiatrisk vård i form av utredning, 

bedömning, planering och behandling utifrån den enskilde individens behov. Personalen 

vänder sig till personer med diagnosen schizofreni och liknande sjukdomstillstånd.  

Personalen består av läkare, sjuksköterska, skötare, psykolog, kurator, arbetsterapeut, 

bildterapeut, sjukgymnast och sekreterare. Samarbete sker med olika samhällsaktörer i 

fråga om boende, sysselsättning, utbildning och arbete.  
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Samarbetet sker bland annat med kommunen, försäkringskassan, AMI, primärvården, 

patient- och anhörigföreningar, fastighetsförvaltare, närpolis samt svenska kyrkan. 

 

1.3 Tidsanvändning 

Enligt en tidsanvändningsstudie (Kleiber, Larson och Csikzentmihalyi, 1986) gjord i 

USA använder arbetande vuxna (18-65 år) 30 % av dygnets timmar till sömn, 10 % till  

P-ADL som är en förkortning av personlig daglig livsföring, P-ADL innebär aktiviteter 

såsom att äta och ta hand om sin kropp det vill säga att duscha tvätta sig, borsta tänderna 

och så vidare. Vidare spenderar de 5 % av dygnets timmar till I-ADL som är en 

förkortning av instrumentell daglig livsföring. I-ADL innebär instrumentella aktiviteter 

såsom att tvätta, städa, handla, laga mat, stryka och så vidare (Kleiber, Larson & 

Csikzentmihalyi, 1986). Studien visade även att 25 % av dygnets timmar gick åt till betalt 

arbete där raster inte var medräknade samt att 30 % av dygnets timmar var oidentifierad 

tidsanvändning. Människor tenderar att följa ett visst mönster av tidsanvändning 

dagligen, det vill säga att de följer vanor och rutiner på liknande sätt dag efter dag. De 

flesta människor följer rutiner och vanemönster som är starkt sammanlänkade till den 

sociala ordningen (Kielhofner, 2002). 

 

Många personer med schizofreni upplever inte att tiden flyter naturligt. Det finns ofta 

ingen känsla av framtid eller förfluten tid. Det gör även att dessa människor uppfattar 

varje aktivitet som ny trots att de kan ha genomfört den vid ett flertal tillfällen tidigare i 

livet.  Detta gör att personer med schizofreni får svårt att organisera både förfluten tid och 

framtida aktiviteter. Tid blir därmed ett mycket vagt begrepp och svårigheter finns kring 

att organisera sina aktiviteter efter tidpunkt (Neville, Kreisberg & Kielhofner, 1985). 

Dagarna upplevs dessutom många gånger som långa och en känsla av att tiden står still är 

vanligt. Detta kan kopplas till att de i ett flertal avseende saknar en känsla av hur mycket 

tid som fortlöpt av dagen (Neville, Kreisberg & Kielhofner, 1985).    
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Fossey, Harvey, & Schmitras (2003) visade i sin studie att personer med schizofreni 

spenderade mer tid åt att vila än personer utan schizofreni. Även Bejerholm och Eklund 

(2004) visade i en av sina studier att bland alla de aktiviteter som deltagarna utförde var 

sömn den kategori som de spenderade mest tid inom. Övriga aktiviteter som gruppen 

spenderade mycket tid inom var bland annat rökning, massmedia och tysta aktiviteter 

som t.ex. att läsa och vila. Minst tid spenderade deltagarna på aktiviteter som involverade 

andra människor. Detta beskrivs även i Minato och Zemkes (2004) studie där det framgår 

tydligt att gruppen personer med diagnosen schizofreni spenderade lite tid på social 

interaktion.  

 

Det framgår i Fossey , Harvey, & Schmitras (2003) studie att personer med diagnosen 

schizofreni spenderar lite tid till aktiv fritid och/eller produktiv fritid. 

Deltagarna i Gould, DeSouza & Rebeiro-Gruhls studie (2005) beskrev en period då det 

första intåget av symtom på sin schizofreni diagnos kom, som en period då inget hände i 

deras liv. Dagarna bestod till största del av att tänka eller att försöka att tänka. En av 

personerna förklarar, ”jag bara sitter där och tänker på livet”. Personerna upplevde hur de 

flackade genom livet och väldigt lite blev gjort. Den dagliga aktivitetsnivån sjönk till en 

låg nivå. 

 

1.4 Arbetsterapi 

Aktivitet är ett centralt begrepp inom arbetsterapin och anses vara en viktig del av den 

mänskliga naturen. En viktig del av arbetsterapi är att förklara hur aktivitet motiveras och 

utförs (Townsend, 2002). Inom arbetsterapi är det viktigt att förstå varför personer väljer 

och är motiverade att utföra de aktiviteter som finns i deras liv (Kielhofner, 2002). 

Aktivitet är ett brett och komplext begrepp som innefattar saker vi gör, varför och hur vi 

gör dem, vad vi tycker och känner inför dem. Aktivitet influeras och påverkas av faktorer 

som tid, rum, sociala faktorer och kultur som skiljer sig från person till person vilket gör 

oss unika som individer. Aktiviteterna bildar ett mönster som människor följer dagligen 

(Kielhofner, 2002).  

 

 



 9

Aktiviteterna kan delas in olika kategorier utifrån ”The Model of Human Occupation”  

(Kielhofner, 2002). Dessa är arbete som innefattar både betalda och obetalda aktiviteter 

som syftar till produktivitet, lek som innebär aktiviteter som personen själv väljer att 

utföra för att de bringar glädje och ADL (aktiviteter i det dagliga livet) som innebär saker 

som att äta, ta hand om sin kropp, tvätta och laga mat ( Kielhofner, 2002). Användandet 

av aktivitet som en integrerad del av behandling har fluktuerat under historiens gång i 

relation till rådande idéer kring orsaken till psykisk sjukdom och hur den skall behandlas. 

Av stor vikt var utvecklingen av psykisk behandling snarare än fysisk behandling (Creek, 

1998).  

 

I de små vårdanstalterna under tidigt 1800-tal uppkom individualiserade program med 

arbete, fritid samt goda relationer mellan patient och personal i centrum. Genom en 

handfull pionjärer av arbetsterapeuter och hårt arbete har professionens utbredning och 

utveckling skett relativt fort inom psykiatrin. Arbetsterapeuter har arbetat för att 

underlätta möjligheten till självständighet hos personer med psykiskt funktionshinder på 

grundval av det humanistiska ideal och tron på meningsfulla aktiviteter som yrket byggs 

på (Creek, 1998).  

 

Den moderna arbetsterapin utgår ifrån ett klientcentrerat synsätt där klientens egna 

behov, intressen och värderingar ligger till grund för den arbetsterapeutiska 

interventionen (Townsend, 2002). Denna går ut på att träna klienten för framtiden, till 

boende, aktiv fritid, lek, skola och arbete. I interventionen använder arbetsterapeuten 

aktiviteter som medel för att öka människans möjligheter att själv kunna påverka sin 

livssituation. Dock är det klientens egen upplevelse och utförandet av aktiviteten som står 

i centrum (Townsend, 2002). 

 

1.5 Aktivitetsbalans 

Aktivitetsbalans är ett annat centralt begrepp inom arbetsterapi. Kielhofner (1997) menar 

att balans mellan de olika aktivitetskategorierna arbete, lek och ADL ligger till grund för 

hälsa och välbefinnande.  
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Även Hagedorn (2000) menar att för att uppnå en god aktivitetsbalans skall man ha 

balans mellan olika aktivitetskategorier under ett dygn och spendera tid inom alla de 

olika aktivitetskategorierna. Det innebär dock inte att det finns någon färdig mall för hur 

många timmar som skall spenderas inom varje kategori under ett dygn utan detta är högst 

individuellt och skillnaderna är stora (Hagedorn, 2000).  

 

För att beskriva aktivitetsbalans utöver hur man spenderar sin tid är det viktigt att vara 

medveten om vilka andra faktorer som spelar in. Faktorer av betydelse är personer, 

platser, känslor och val av aktivitet är alla mycket viktiga för att kunna beskriva 

aktivitetsbalans. Dessa faktorer är högst personliga och gör aktivitetsbalans till något 

individuellt enligt Cynkin & Robinson, (1990). 

 

Obalans mellan olika aktiviteter kan vara både lätt och svårt att identifiera. Det är t.ex. 

relativt lätt att identifiera obalansen mellan olika aktiviteter hos arbetsnarkomanen som 

spenderar mer än halva dygnets timmar på arbetet. Mindre tydlig blir obalansen mellan 

olika aktiviteter när den är bunden till attityd och kultur. Ett exempel på detta är kvinnan 

som inte själv tillåter sig egen tid utan upplever att hon måste utföra olika aktiviteter i 

hemmet eftersom hon känner att det förväntas av henne som kvinna (Hagedorn, 2000). 

Aktivitetsbalans har också en utmaningsfaktor som t.ex. förhållandet mellan aktivitetens/ 

miljöns krav och den personliga kapaciteten. Detta innebär att aktiviteter bör ha ett visst 

mått av utmaning och en balans av stimulans som inte är för hög och inte för låg för 

personen (Christiansen.1996).  

 

Det framkom i Chugg och Craiks (2002) att många personer med diagnosen schizofreni 

har en mycket låg självbild och man förväntade inte mycket av sig själv. Detta ledde i sin 

tur till att man utförde få aktiviteter och inte tog tillvara på sin egen kapacitet. Studie 

visade även deltagarnas mentala hälsa påverkade deras aktivitetsengagemang, i termer av 

känslan av att inte känna sig kompetent och självsäker nog för att utföra aktiviteter.  

Minato och Zemke (2004) visade även i sin studie på en stagnation i deltagarnas 

aktivitetsmönster.  
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I Bejerholm och Eklunds (2004) studie framkom att de flesta aktiviteterna som deltagarna 

genomförde triggades inifrån personen och bestod av basala saker som direkta behov och 

verklighetsflykt. Det fanns alltså en högst marginell yttre påverkan gällande 

genomförandet av olika aktiviteter. Fossey, Harvey, & Schmitras (2003) visade i sin 

studie att många personer med diagnosen schizofreni inte är engagerade i aktiviteter som 

stödjer en aktiv livsstil eller social interaktion. 

 

Många människor med schizofreni har uppvisat en bristfällig aktivitetsbalans med endast 

få aktiviteter. Dessa aktiviteter består mestadels av vila och stillasittande. Aktiviteter som 

inte bidrar till en social interaktion. Symptom vid schizofreni leder till att personen får 

svårt att få en normalt fungerande situation i vardagen (Cullberg, 2000). Detta ger 

författarna en indikation på att det kan finnas problem hos gruppen med diagnosen 

schizofreni avseende tidsanvändning och aktivitetsbalans vilka är två begrepp av 

betydelse och arbetsområden inom arbetsterapi.  

 

2. Syfte 
 

Syftet med denna studie var att beskriva tidsanvändning och aktivitetsbalans hos personer 

i arbetsför ålder (18-65 år) med diagnosen schizofreni, och som behandlas inom öppen 

psykiatrin. 

 

3. Metod 
 

3.1 Procedur 

Kontakt togs med en arbetsterapeut inom öppen psykiatrin på avdelningen för 

psykossjukdom och via denne har en enkät till vår undersökningsgrupp lämnats ut under 

våren 2007. Information om att enkäten skulle fyllas i under en veckodag gavs av 

mellanhanden till undersökningsgruppen. Enkäten distribuerades av mellanhanden till 15 

personer som uppfyllde våra urvalskriterier. Sex svar inkom under den överenskomna 

tiden.  
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3.2 Urval 

Urvalskriterierna för deltagande i denna studie var personer i arbetsför ålder (18- 65 år), 

som hade en fastställd schizofrenidiagnos, behandlades inom öppen psykiatrin på 

avdelningen för psykossjukdom och hade tillgång till eget boende och fritid.  

Datainsamlingen gav sex svar av femton möjliga inom utsatt tid. Ett litet internt bortfall 

uppstod i en av enkäterna då en fråga gällande värdering av aktivitet inte var ifylld samt 

ett stort internt bortfall i en av enkäterna varpå den sorterades bort.  

 

Undersökningsgruppen kom därmed att bestå av 5 personer varav 3 var kvinnor och 2 

män. Åldern på undersökningsgruppen varierade från 31- 63 år och medelåldern var     

47, 8 år.  

 

3.3 Metod/instrument för insamling av information  

Instrumentet för insamling av information ifrån undersökningsgruppen bestod av en egen 

utformad tidsdagbok med kompletterande frågor om kön, ålder, boende situation, 

intressen/ hobbies, föredrar du att göra saker ensam eller med andra och/ spelar det ingen 

roll. Tidsdagboken skulle fyllas i under ett dygn. 

 

Syftet med de kompletterande frågorna var att få basal information kring 

undersökningspersonernas livssituation vilket var av vikt för analyserandet av data och 

påverkar diskussionen.  

 

För att få information kring undersökningspersonernas aktivitetsbalans innehöll enkäten 

skattningsfrågorna ”varför gör du denna aktivitet” med fyra olika svarsalternativ. 1: för 

att jag måste 2: för att jag blivit tillsagd att göra det 3: föra att jag tycker om att göra det 

4: för att det känns skönt efteråt, ”tillsammans med vem utfördes aktiviteten” med fyra 

olika svarsalternativ 1: ensam, 2: kompis, 3: familj/sambo, 4: annan person, ”var utfördes 

aktiviteten” med två olika svarsalternativ 1: hemma, 2: annan plats, ”hur mycket tycker du 

om denna aktivitet” med fem olika svarsalternativ 1: mycket bra, 2: bra, 3: sådär,  

4: ogillar, 5: ogillar den mycket, ”om du hade fått välja hade du gjort nått annat” med två 

olika svarsalternativ 1: ja, 2: nej. 
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Frågorna i instrumentet har författarna valt utifrån syftet med studien samt resultat ifrån 

andra studier som beskrivits i introduktionen. Läsningen av dessa studier har gett 

inspiration och vägledning till frågornas innehåll.  

 

Instrumentet tidsdagbok var lämpligt då vår ansats i huvudsak var kvantitativ. 

Viktigt för att respondenterna i en enkätundersökning ska ge ett sanningsenligt svar är 

garantera deras konfidentialitet. En fördel med denna typ av undersökningsmetod är att 

ett stort antal personer kan ge sina svar på relativt kort tid. Dessutom erhålls svar på 

enbart frågor av intresse. En nackdel kan dock vara att det finns en osäkerhet kring om 

undersökningspersonerna svarar på ett vad de tror socialt acceptabelt sätt istället för vad 

de verkligen känner/gör (De Poy& Gitlin, 1999).  

 

Efter att instrumentet lämnats ut för översikt av kurskamrater lade författarna till några 

frågor samt ändrade formuleringen på andra. Även vissa ändringar gällande 

formuleringen av de kompletterande frågorna gjordes. Detta för att göra dem tydligare. 

 

3.5 Bearbetning av den insamlade informationen 

Insamlad data analyserades med hjälp av datorprogrammet Microsoft Exel och fördes in i 

tabeller som text. Detta för att åskådliggöra och presentera materialet. Enkäterna 

användes som källa för analys eftersom det låga antalet svar tillät oss arbeta direkt utifrån 

enkäten.  

 

Informationen som framkom av de kompletterande frågorna analyserades var för sig för 

att ge en bild av personen i fråga. En kategorisering av undersökningspersonernas 

aktiviteter gjordes utifrån ”The Model of Human Occupation” (Kielhofner, 2002). .De 

olika aktivitetskategorierna är arbete som innefattar både betalda och obetalda aktiviteter 

som syftar till produktivitet, lek som innebär aktiviteter som personen själv väljer att 

utföra enbart för att de bringar glädje och ADL (aktiviteter i det dagliga livet) som 

innebär saker som att äta, ta hand om sin kropp, tvätta och laga mat (Kielhofner, 2002). 

Samt sömn som författarna själva lagt till. Dessa data räknades om i procent och sattes in 

i tabeller för att åskådliggöra informationen över ett helt dygn. 
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3.6 Etiska överväganden 

Informationsbrev till ansvarig chef inom vald öppen psykiatri skickades ut med bifogad 

samtyckesblankett. Ansökan skickades till Vårdvetenskapliga etiknämnden (VEN) för 

rådgivande yttrande innan den planerade studien genomfördes. 

Genom utlämnandet av enkäter via mellanhand kan undersökningsgruppen garanteras 

konfidentialitet. Informationen som erhölls registrerades i enkäter. Deltagande i studien 

var frivilligt och samtycke från undersökningspersoner gavs genom ifyllnad av 

tidsdagboken. 

4. Resultat 

Resultatet av enkätundersökningen kommer först att redovisas på gruppnivå. Därefter 

redovisas resultatet på individnivå. En beskrivning av hur personernas använde sin tid, 

vilka aktiviteter som genomfördes samt aktivitetens längd kommer att presenteras i text.  

Vidare kommer figur 1 att presentera hur mycket tid (i procent av hela dygnet) som 

undersökningspersonerna spenderade inom de olika aktivitetskategorierna som anges i 

The Model of Human Occupation (Kielhofner, 2002). De olika aktivitetskategorierna är 

arbete, lek, adl (aktiviteter i det dagliga livet) och sömn som författarna själva lagt till.  

Därefter följer en redogörelse i text och figur (2) för de aktiviteter som 

undersökningspersonerna värderade högst och lägst samt varför de valde att utföra 

aktiviteten. Aktivitetens plats och om den genomfördes ensam eller med annan person 

kommer även att redovisas i text och i figur 3.  

 

4.1 Beskrivning av undersökningspersonerna 

Individ A är en kvinna på 55 år som för tillfället bor tillsammans med sin 25-åriga dotter.  

Individ A beskriver sig som mest aktiv morgon, förmiddag och eftermiddag och föredrar 

att göra aktiviteter tillsammans med andra men tycker det är skönt att vara ensam ibland. 

Hon beskriver sina intressen som konst, litteratur, all form av kultur som teater, bio m.m., 

träna, måla, skriva, läsa, studiecirklar och sin hund. 
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Individ B är en man på 31 år som bor ensam. Han är mest aktiv på förmiddagen och 

föredrar att göra saker ensam. Individ B beskriver sina intressen som träning, gå på möte 

hos förening samt att titta på tv. 

 

Individ C är en kvinna på 63 år som bor ensam. Hon är mest aktiv på förmiddagen och 

eftermiddagen och tycker inte att det spelar någon roll om hon är ensam eller har sällskap 

i aktiviteter. Individ C beskriver sina intressen som promenader och cykelturer. 

 

Individ D är en man på 51 år som bor ensam. Han är mest aktiv på eftermiddagen och 

föredrar att göra aktiviteter tillsammans med andra. Individ D beskriver sina intressen 

som foto, PC, tidskrifter och friluftsliv. 

 

Individ E är en kvinna på 39 år som bor tillsammans med familj och sambo. Hon är mest 

aktiv på eftermiddagen och tycker inte att det spelar någon roll om hon är ensam eller har 

sällskap i aktiviteter. Individ E beskriver sina intressen som familjen, trädgård och 

promenader. 

 

4.2 Redovisning av gruppens tidsanvändning och aktivitetsbalans 

De aktiviteter som alla individer hade gemensamt var att titta på tv och äta. Läsning var 

en gemensam aktivitet för individ A, C och D som alltså inte de andra individerna hade. 

Gemensamt för individ B och D var att de gick till ett arbete och en arbetsplats. Alla 

individerna gick upp någon gång mellan kl. 06.00 och 08.00 samt gick och lade sig 

mellan kl. 21.00 och 23.00. 
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Figur 1   

Redovisning av individernas tidsanvändning under ett helt dygn( i procent av alla 

aktiviteter under ett dygn) 

Alla individer spenderade tillsammans sammanlagt 31% av dygnets timmar på sömn, 

28% på ADL, 17% på arbete samt 24% på lek aktiviteter. Se figur 1 
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Figur 2.  

Avser frågan varför genomförde du denna aktivitet? ( i procent av alla aktiviteter under 

ett dygn) 
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Gruppen skattade tillsammans 39% av dagens aktiviteter med en etta (för att jag måste) 

och skattade sex procent av sina aktiviteter med en tvåa (för att jag blivit tillsagd att göra 

det) och skattade 45% av dagens aktiviteter med en trea (för att jag tycker om att göra 

det) och skattade slutligen 10% av dagens aktiviteter med en fyra (för att det känns skönt 

efteråt). Se figur 2 
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Figur 3  

Avser frågan var och med vem aktiviteterna utfördes? ( i procent av alla aktiviteter under 

ett dygn) 

Gruppen spenderade 36% av dygnets tid tillsammans med annan person och 64% av 

dygnets tid ensam. Gruppen spenderade 72% av sin tid i hemmet och 28% procent på 

annan plats. Se figur 3 

 

4.3 Redovisning av individernas tidsanvändning och aktivitetsbalans 

Individ A 

Individ A steg upp ur sängen klockan sex och åt frukost. Under förmiddagen 

genomfördes följande aktiviteter: Gick ut med hunden (1 timme), åt frukost (1 timme), 

duschade och klädde sig (1 timme), blodprovstagning (1 timme), bildgrupp (2 timmar) 

och promenad (1 timme). Eftermiddagen ägnades åt att uträtta ärenden (1 timme), tog 

bussen hem (1 timme), promenad med hunden (2 timmar) och städa (1 timme).  
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Under kvällen åt individ A kvällsmål med annan person (1 timme), städade (1 timme), 

tittade på tv (1 timme), målade påskkort (1 timme) och läste (1 timme) varpå individ A 

gick och lade sig klockan tio. Dock var individ vaken mellan fyra och fem på morgonen 

och funderade över livet och dess bekymmer (1 timme). 

 

Individ A spenderade 25% (6timmar) till sömn, 38% (9 timmar) till ADL (aktiviteter i det 

dagliga livet), 33%  (8 timmar ) till lek och 4% (1 timme) av dygnets tid till arbete. Se 

figur 1 

 

De aktiviteter som Individen A värderade högst var bildgrupp, promenera runt i staden 

för att uträtta ärenden, gå ut med hunden, läsa, kvällsmålet med annan person samt 

målandet av påskkort. Dessa värderades i fråga om hur mycket man tycker om aktiviteten 

med en etta (mycket bra). Den aktivitet som Individ A värderade lägst var ligga vaken i 

sängen och fundera över livet och dess bekymmer Denna aktivitet värderades till en 

femma (ogillar den mycket).  

 

Individ A skattade 7 av dagens aktiviteter utifrån frågan varför gör du denna aktivitet 

med en etta (för att jag måste), 10 av sina aktiviteter med en trea (för att jag tycker om att 

göra det) och slutligen 7 av dagens aktiviteter med en fyra (för att det känns skönt 

efteråt). Se figur 2 

 

Individ A var vaken i 18 timmar av denna tid spenderades 11 timmar tillsammans med 

annan person och av dygnets timmar tillbringades 8 timmar utanför hemmet. Se figur 3 

 

Individ B 

Individ B sov till sju på morgonen. Den första aktiviteten var att springa en runda  

(1 timme) varpå personen duschade och åt frukost (1 timme), hämtade bullar till ideell 

organisation och tog bussen till ideell organisation för praktik (8 timmar).  

Under kvällen var individ B på möte hos förening (1 timme) varpå personen tog bussen 

hem köpte pizza och åt (1 timme).  
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Resterande delen av kvällen ägnade individ B åt tv-tittande (1 timme), diktskrivning (1 

timme) innan han gick och la sig mellan nio och tio (1 timme) och sov till morgonen 

efter. 

 

Individ B spenderade 37% (9timmar) till sömn, 13% (3 timmar) till ADL, 17%  (4 

timmar ) till lek och 33% (8 timme) till arbete av dygnets tid. Se figur 1 

 

De aktiviteter som individ B värderade högst var sova, vara ute och springa, ta bussen till 

praktikplatsen, samt fika och aktiviteter på praktikplatsen. Dessa värderades i fråga om 

hur mycket man tycker om aktiviteten med en etta (mycket bra). De aktiviteter som 

individ B värderade lägst var duscha, äta frukost, möte med ideel förening, åka buss hem, 

äta kvällsmat och titta på tv. Dessa aktiviteter värderades till en trea (sådär). Se figur 1 

 

Individ B skattade 9 av dagens aktiviteter utifrån frågan varför gör du denna aktivitet med 

en etta (för att jag måste), 4 av sina aktiviteter med en tvåa (för att jag blivit tillsagd att 

göra det), åtta av dagens aktiviteter med en trea (för att jag tycker om att göra det) och 

slutligen tre av dagens aktiviteter med en fyra (för att det känns skönt efteråt). Se figur 2 

 

Individ B var vaken i 15 timmar av denna tid spenderades 5 timmar tillsammans med 

annan/andra personer och 11 timmar tillbringades utanför hemmet. Se figur 3 

 

Individ C 

Individ C steg upp klockan fem på morgonen men gick och lade sig igen (1 timme). Vid 

kl sex åt personen frukost (1 timme) innan hon sov igen (1 timme). Under förmiddagen åt 

individ C frukost igen (1 timme), läste tidningen (1 timme), handlade (1 timme), fick 

besök (2 timmar). Under eftermiddagen städade individ C  (1 timme), vilade (1 timme), 

planterade om sina krukväxter (1 timme) och promenerade (1 timme).  

Under kvällen vilade och värmde mat Individ C (1 timme), såg individ C på tv och 

tvättade håret (1 timme) varpå hon fortsatte att se på tv och läste en bok (1 timme). 

Individ C gick och lade sig kl nio. 

 



 20

Individ C spenderade 39 % (9timmar) till sömn, 26 % (7 timmar) till ADL, 35 % (8 

timmar ) till lek och 0% (0 timme) tills arbete av dygnets tid. Se figur 1 

 

De aktiviteter som individ C värderade högst var sova, äta frukost, få besök, plantera om 

krukväxter, promenera, värma mat, se på tv, tvätta håret och läsa böcker.  

Dessa aktiviteter värderades i fråga om hur mycket man tycker om aktiviteten med en etta 

(mycket bra). De aktiviteter som personen värderade lägst var läsa tidningen, städa, vila 

och gå och lägga sig. Dessa aktiviteter värderades till en tvåa (bra). 

 

Individ C skattade 1 av dagens aktiviteter utifrån frågan varför gör du denna aktivitet med 

en etta (för att jag måste), tjugoen av dagens aktiviteter med en trea (för att jag tycker om 

att göra det) och slutligen en av dagens aktiviteter med en fyra (för att det känns skönt 

efteråt). Se figur 2 

 

Individ C var vaken 15 i timmar. Av dessa timmar spenderades 2 timmar tillsammans 

med annan/andra personer och 0 timmar spenderades utanför hemmet. Se figur 3 

 

Individ D 

Individ D sov fram till klockan sju varpå denne åt frukost (1timme). Under förmiddagen 

arbetade individ D (5 timmar). Eftermiddagen spenderades till att handla (1 timme), sola 

(1 timme), besöka arbetsterapeut (1 timme), åka hem (1 timme), laga mat (1 timme). 

Under kvällen läste individ D (2 timmar), lyssnade på musik (1 timme), tittade på tv (1 

timme) och arbetade med bildskärm (1 timme). Individ D gick och lade sig klockan elva 

(1 timme).   

 

Individ D spenderade 29 % (7timmar) till sömn, 21 % (5 timmar) till ADL, 21 % (5 

timmar) till lek och 29 % (7 timme) till arbete av dygnets tid. Se figur 1 

 

De aktiviteter som individ D värderade högst var sola, få besök av arbetsterapeut, lyssna 

på musik och läsa tidskrifter.  
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Dessa värderades i fråga om hur mycket man tycker om aktiviteten med en etta (mycket 

bra). Den aktivitet som personen värderade lägst var att laga mat åt barnen. Denna 

aktivitet värderades till en fyra (ogillar). 

 

Individ D skattade 20 av dagens aktiviteter utifrån frågan varför gör du denna aktivitet 

med en etta (för att jag måste) och fyra av dagens aktiviteter med en trea (för att jag 

tycker om att göra det). Se figur 2 

 

Individ D var vaken i 17 av dygnets timmar. Av den vakna tiden spenderades 6 timmar 

tillsammans med annan/andra personer och 10 timmar tillbringades utanför hemmet. Se 

figur 3 

 

Individ E 

Individ E steg ur sängen klockan sju och åt frukost (2 timmar). På förmiddagen målade 

individ E (2 timmar), gav djuren mat (1 timme), tvättade och gjorde sig i ordning (1 

timme), bilfärd (1 timme). Under eftermiddagen besöktes en samtalsgrupp (2 timmar) 

varpå individ E åkte hem och lagade mat (2 timmar). Kvällen ägnades åt 

diskning/städning (1 timme), tv-tittande (4 timmar), låste och släckte (1 timme). Individ 

E gick och lade sig klockan elva (1 timme). 

 

Individ E spenderade 25% (6timmar) till sömn, 41% (10 timmar) till ADL, 17%  (4 

timmar ) till lek och 17% (4 timme) till arbete av dygnets tid. Se figur 1 

 

De aktiviteter som individ E värderade högst var sova, kliva upp ur sängen, äta frukost, 

ge mat till djuren, byta om och tvätta sig, gå på samtalsgrupp, koka kaffe, titta på tv och 

gå att lägga sig. Dessa värderades i fråga om hur mycket man tycker om aktiviteten med 

en tvåa (bra). De aktiviteter som personen värderade lägst var att måla uthus, åka taxi, 

laga middag, plocka undan disk samt låsa och släcka. Dessa aktiviteter värderades till en 

trea (sådär). 
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Individ E skattade 10 av dagens aktiviteter utifrån frågan varför gör du denna aktivitet 

med en etta (för att jag måste), tre av sina aktiviteter med en tvåa (för att jag blivit 

tillsagd att göra det), tio av dagens aktiviteter med en trea (för att jag tycker om att göra 

det) och slutligen en av dagens aktiviteter med en fyra (för att det känns skönt efteråt). Se 

figur 2 

 

Individ E var vaken i 18 av dygnets timmar. Av dessa spenderades 16 timmar 

tillsammans med annan/andra personer 4 timmar tillbringades utanför hemmet. Se figur 3 

 

5 Diskussion 
 

5.1 Metoddiskussion: 

Urvalskriterierna för undersökningsgruppen var personer som hade en fastställd 

schizofreni diagnos, behandlades inom öppen psykiatrin och var i arbetsför ålder. Denna 

grupp valdes eftersom de kan antas ha tillgång till eget boende och tillgång till egen fritid. 

De disponerar själv över sin tid och väljer själv sina aktiviteter. Personer inom sluten 

psykiatrin har däremot många gånger en speciell typ av tillvaro med stark striktion ifrån 

personal.  

 

Författarna anser att enkäten med tidsdagbok var ett bra sätt att mäta tidsanvändning på 

och att skattningsfrågorna gav en tydlig bild av värdet och upplevelsen av aktiviteten.  

Frågorna gav även svar på huruvida patienterna var hemma eller på annan plats samt om 

de var ensamma eller tillsammans med någon annan vid genomförandet av aktiviteten 

vilket gav en hänvisning om hur personens aktivitetsbalans såg ut.  

 

Enligt Depoy & Gitlin (1999) är syftet med ett insamlingsinstrument att erhålla 

information som både är relevant och tillräckligt för att både besvara forskningsfrågan 

och syftet. Detta anser författarna att de nått med det egenutformade instrumentet. Dock 

kunde fälten där undersökningspersonerna fyllde i vad aktiviteten bestod av varit större 

eller tidsspannet mindre än en timme.  
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Med denna ändring kunde fler aktiviteter angivits och större utrymme för detaljer givits. 

Författarna tror att risken kan vara att det blir för mycket att fylla i och att 

undersökningspersonerna upplever det som mycket krävande. Utformningen av de 

kompletterande frågorna gav mycket information utan att ställa för stora krav på 

undersökningspersonerna.  

 

För att försöka nå en rimlig validitet med instrumentet har författarna låtit handledare 

samt mellanhanden inom öppen psykiatrin som författarna anser ha stor kunskap och 

erfarenhet inom området arbetsterapi och öppen psykiatri studera instrumentet. Detta 

föranledde en viss omarbetning.  

 

Datainsamlingen gav sex svar av femton möjliga inom utsatt tid. Möjligheter att skicka ut 

påminnelser eller fler enkäter fanns inte inom uppsatsens utsatta tid vilket kan ha 

påverkat urvalsgruppens storlek. Ett litet internt bortfall uppstod i en av enkäterna då en 

fråga gällande värdering av aktivitet inte var ifylld. En enkät innehöll stort internt bortfall 

varpå denna sorterades bort. Då antalet undersökningspersoner var lågt redan från början 

påverkade bortfallet på en person uppsatsen. Den utsatta tiden till uppsatsen var också 

kort vilket kan resultera i att endast personer med en strukturerad och organiserad vardag 

hinner svara, vilket kan vara en anledning till att resultatet skiljer sig från tidigare studier 

inom området. 

 

Anledningen till den låga svarfrekvensen kan också ligga i enkätens utformning då 

enkäten sträcker sig över ett helt dygn och går djupt in i personens tillvaro. Personer med 

diagnosen schizofreni kan vara svåra att undersöka på detta sätt då många i denna grupp 

kan ha symptom som förföljelseidéer samt paranoida inslag vilka kan leda till problem 

vid ifyllnad av enkät då det kan upplevas som ett hot. För många i denna grupp är tid ett 

vagt begrepp och brister finns gällande tidsuppfattning. Detta kan leda till problem vid 

ifyllandet av tidsdagboken då det kan vara svårt att veta hur mycket tid som gått åt till en 

viss aktivitet. Associationsrubbning och koncentrationssvårigheter som är vanligt 

förekommande symptom vid schizofreni vilket kan leda till svårigheter vid ifyllandet av 

enkäten då det ställs krav på koncentration och fokusering.  
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Genom ett personligt möte och en intervju kan svarsfrekvens ha ökat då man genom ett 

möte kan skapa ett mer personligt engagemang hos undersökningspersonerna och mindre 

egenansvar läggs på dessa. Intervju hade även förhindrat problemet med att 

undersökningspersonerna glömmer bort att fylla i enkäten och/eller helt enkelt glömmer 

att skicka tillbaka den. Mötet hindrar dock garanterandet av konfidentialitet.  

 

Resultatet redovisades på både individnivå och gruppnivå. Detta eftersom författarna dels 

ansåg att det var intressant att belysa respondenterna var för sig och dessutom intressant 

att analysera och jämföra respondenterna med varandra. 

 

5.2 Resultatdiskussion 

5.2.1 Diskussion gruppnivå 

Den aktivitetskategori som undersökningsgruppen spenderade mest tid inom var sömn 

vilket var 31% av dygnets timmar och detta resultat stämmer överens med Bejerholms & 

Eklunds (2004) studie där sova var den aktivitet som deltagarna lade mest tid inom.  

Vid en jämförelse med tidsanändningstudien av Kleiber, Larson och Csikzentmihalyi, 

(1986) i USA på arbetande vuxna finner författarna slående likheter då resultaten nästan 

är identiska. 

 

Individ C var den enda individen i undersökningsgruppen som vilade under dagen vilket 

kan kopplas till Shimitras, Fossey och Harvey (2003) studie som visade att personer med 

schizofreni spenderade mer tid åt att vila än personer utan schizofreni. Cullberg (2000) 

menar att de flesta aktiviteter hos gruppen personer med diagnosen schizofreni består av 

vila och stillasittande. Vilket dock inte stämde överens med fyra individer i denna studie 

eftersom dessa hade en dag fylld av olika aktiviteter av varierande innehåll. 

 

Gruppen spenderade 36 % av dygnets tid tillsammans med annan person och 64% av 

dygnets tid ensam. Under det undersökta dygnet spenderade alla i undersökningsgruppen 

mellan 2-16 timmar tillsamans med annan och gruppens medianvärde för tid spenderad 

med annan person ligger på 6 timmar tillsammans med annan person.  
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Detta resultat går emot det som beskrevs i Minato och Zemkes (2004) studie där det 

framgår tydligt att gruppen personer med diagnosen schizofreni spenderade lite tid på 

social interaktion. Detta stämmer endast överens med individ C som bara spenderade 2 

timmar med annan person och det är bara en av undersökningspersonerna (individ B) 

som föredrar att göra saker ensam. 

 

Gruppen spenderade 72% av sin tid i hemmet och 28% på annan plats vilket kan anses 

ganska högt då det motsvarar ungefär 7 av dygnets timmar. Detta resultat dras ändå ner 

av individ C som spenderat 0 timmar utanför hemmet och individ E som spenderade 4 

timmar utanför hemmet. Av gruppens fem deltagare är det alltså bara två som stödjer 

Bejerholm och Eklunds (2004) studie som visade att många personer med diagnosen 

schizofreni inte är engagerade i aktiviteter som stödjer en aktiv livsstil eller social 

interaktion.  

 

Författarna tror att resultaten kan skilja sig från andra studier då undersökningsgruppen är 

aktiv i behandling inom öppen psykiatrin. Undersökningspersonerna hade eget boende 

vilket gav ledtrådar om att de inte var i en akut fas av sjukdomen då det skulle kräva 

större insatser från sjukvården. Deltagandet i de frivilliga behandlingsgrupperna gav 

också en indikation om en medvetenhet om situationen och vilja till förändring.  

Författarna tror att de som responderade hade en aktiv tillvaro och därför var mer 

benägna att svara på enkäten. Det låga antalet undersökningspersoner (5 personer) gör det 

även omöjligt att generalisera resultatet.   

 

5.2.2 Diskussion individnivå 

Individ A spenderade endast 1 timma under kategorin arbete vilken gör att dennes 

aktivitetsbalans kan ifrågasättas. Författarna anser att arbete är en viktig del av vardagen 

och något människor har ett behov av. Att uppnå en balans mellan olika aktiviteterna blir 

svårt eftersom den ena kategorin nästan helt är utesluten. Enligt Hagedorn (2000) bör 

man lägga tid inom alla kategorier för att uppnå god aktivitetsbalans. Dock finns en 

relativt jämn fördelning mellan de resterande aktivitetskategorierna. 
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Vid studerandet av hur Individ A skattade sina olika aktiviteter finner författarna en klar 

övervikt för kategorin ”Jag utför aktiviteten för att jag tycker om att göra det” vilket 

självfallet är positivt och indikerar en frihet och positivitet gällande de aktiviteter som 

individ A väljer att utföra. Detta resonemang blir ännu tydligare vid studerandet av 

resultatet från frågan gällande vad individ A tycker om de aktiviteter som utfördes under 

dagen. Individ A har 6 aktiviteter som denna tyckte mycket bra om att utföra och 3 som 

denne tyckte bra om.     

  

Individ A responderade att denne helst utför en aktivitet med annan person vilket stöds i 

tidsdagboken eftersom denne tillbringade 11 timmar tillsammans med annan person.  

 
Individ B spenderade 11 timmar utanför hemmet och fem av dessa tillsammans med 

annan/andra personer vilket gör att individ B spenderar relativt mycket tid under det 

undersökta dygnet till social interaktion. Individ B beskriver i enkäten att denne helst 

utför aktiviteter ensam. Dock värderades de aktiviteter som utfördes med annan/andra 

personer i de flesta fall högt i instrumentet. Det flesta aktiviteterna som genomfördes 

skattades som mycket bra eller bra vilka gav författarna en känsla av att individ B hade 

en god aktivitetsbalans då många aktiviteter upplevdes som positiva.  

 

Ett tecken på god aktivitetsbalans var även att individ B lägger tid inom alla de fyra 

aktivitetskategorierna vilket kan relateras till Hagedorns (2000) teori om att man bör 

lägga tid inom alla kategorier för att uppnå god aktivitetsbalans. Aktivitetsbalans har 

även en utmaningsfaktor (Christiansen.1996) vilket författarna tror kan bli tillgodosedd 

då personen har en praktikplats där mycket tid spenderas och här kan finnas möjligheter 

till utmaningar vilket märks i skattningen av denna aktivitet (skattades från bra till 

mycket bra). 
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Något som kan hjälpa individ B till en god aktivitetsbalans var att denne hade fasta 

rutiner och ett aktivitetsengagemang på sin praktikplats. Detta kan kopplas till Chugg och 

Craiks (2002) studie som visade att de deltagare som hade veckorutiner innehållande 

daglig verksamhet svarade att detta var något positivt. Detta minskade oron och främjade 

en mer aktiv vardag. 

 

Utifrån frågan ”var utfördes aktiviteten” responderade Individ C att hela det undersökta 

dygnet spenderades i hemmet. Ändå hittas aktiviteten åkte och handlade samt tog en 

promenad varpå författarna ställer sig frågande till det korrekta i svaret. Enkäten kan vara 

fel ifylld eller kanske individ C definierar hela sitt närområde som hemma och dessa 

aktiviteter utfördes där. 

 

Individ C tillbringade två timmar tillsammans med annan person men beskrev i enkäten 

att det inte spelade någon roll om denne hade sällskap av annan person eller inte i 

aktiviteter. Författarna anser att det var ett märkligt svar men kan bero på att personen 

upplevde behovet av social kontakt olika i olika aktiviteter och tyckte det var svårt att ge 

ett generellt svar på frågan. 

 

Individ C spenderade ingen tid inom aktivitetskategorin arbete medan resten av tiden var 

ganska jämt fördelad över sömn, lek och adl med ganska många aktiviteter. Trots detta 

ställer sig författarna frågande till individ C´s aktivitetsbalans då man för att uppnå en 

god balans mellan olika aktiviteter bör spendera tid inom alla de fyra 

aktivitetskategorierna (Hagedorn, 2000).  

 

Författarna kan inte heller se någon självklar utmaningsfaktor (Christiansen,1996) under 

dygnet för individ C som skulle kunna ge en förbättrad aktivitetsbalans. Det som 

motsäger detta var att individ C tyckte mycket bra eller bra om de flesta aktiviteter som 

utfördes under dagen vilket gör det svårt att säga att individ C skulle ha en dålig 

aktivitetsbalans. Det fanns alltså en positiv upplevelse av de flesta aktiviteterna. Detta 

syntes även tydligt i svaren på frågan varför denne utförde sina aktiviteter.  
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Hela 92 % av dagens aktiviteter gjordes för att hon tyckte om att göra dem och bara 4 % 

av dagens aktiviteter gjordes för att denne måste och slutligen 4% av dagens aktiviteter 

för att det känns skönt efteråt. Detta tycker författarna pekar på en ganska behaglig 

tillvaro med många aktiviteter som upplevdes positivt. 

 

Individ D spenderande i det stora hela ungefär lika mycket tid inom alla de fyra olika 

aktivitetskategorierna vilket indikerar att en balans fanns mellan olika aktiviteter.  

 

Vidare uppgav Individ D att det inte spelade någon roll om en aktivitet genomfördes 

ensam eller tillsammans med annan person, dock spenderade denne 6 timmar av sin 

vakna tid tillsammans med annan/andra personer vilket pekar på att ett visst socialt behov 

fanns. Denna bild blir ännu tydligare då Individ D spenderade 10 timmar utanför hemmet 

och dessa aktiviteter skattades högt ifråga om hur de upplevdes. 

 

Fyra av de aktiviteter som Individ D genomförde under den aktuella dagen upplevdes 

som mycket bra. Av dessa aktiviteter tillhörde 3 stycken kategorin lek. Individ D hade 

endast en aktivitet som denne ogillade och denna tillhörde kategorin adl (aktiviteter i det 

dagliga livet ). Överlag upplevde alltså Individ D sina aktiviteter på ett positivt sätt vilket 

ger författarna en bild av att en god aktivitetsbalans fanns. 

  

Dock förändras denna bild till viss del av att individ D uppgav att hela 83 % av alla  

aktiviteterna utfördes därför att denne måste, endast 17 % av aktiviteterna utfördes för att 

denne helt enkelt tyckte om dem. Det ger en indikation på Individ D hade en ambivalent 

syn på sina aktiviteter vilket kan kopplas till schizofreni symptom där ambivalens är ett 

mycket vanligt förekommande symptom.  

 

Individ E spenderade tid inom alla de olika aktivitetskategorierna, mest tid spenderades 

inom kategorin adl (aktiviteter i det dagliga livet). Minst tid spenderas inom de båda 

kategorierna lek och arbete. Dock var skillnaden i tid mellan de olika 

aktivitetskategorierna högst marginell vilket ger författarna en indikation på att en god 

aktivitetsbalans föreligger.  
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Enligt Hagedorn (2000) skall man för att uppnå en god aktivitetsbalans spendera tid inom 

alla de fyra olika aktivitetskategorierna under ett dygn. Av de aktiviteter som individ E 

skattade högst och alltså tyckte mest om tillhörde 5 stycken kategorin ADL.  

 

På frågan om Individ E föredrog att göra saker ensam eller tillsammans med andra 

svarade denne att det inte spelade någon roll, dock tillbringades hela 16 timmar 

tillsammans med annan/andra personer. Detta kan dock bero på att Individ E bor 

tillsamans med familj/sambo. 

 

Vidare visade Individ E´s tidsdagbok att det fanns lika många aktiviteter som utfördes för 

att denne faktiskt tyckte om att utföra och som gjordes för att denne måste. Författarna 

tror att anledning till detta kan vara att vissa av aktiviteterna hade en högst rutinmässig 

karaktär medan ungefär lika många har ett mer spontant och utmaningsmässigt utseende.       

 

 

6. Slutsatser 

 
Författarna upplever att undersökningspersonerna var mer aktiva och tillbringade mer tid 

på sociala aktiviteter än vad tidigare studier visat. Författarna menar att inaktivitet och 

utanförskap inom denna grupp kan påskynda symptomens utveckling i negativ riktning 

och göra en redan inåtvänd person ännu mindre intresserad av omvärlden. Kontakten med 

öppen psykiatrin anser författarna kunna stödja och hjälpa denna grupp eftersom man 

därifrån får hjälp och stöd i struktureringen av sin vardag vilket kan göra att detta 

problem med bristande aktivitetsbalans lindras. Författarna anser att det kan behövas fler 

arbetsterapeuter då denna profession är en av de mest lämpade och har mest kunskap 

inom detta område. Personer med fasta rutiner/vanor och arbete upplever bättre hälsa. 
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I arbetet med studien upplevdes att kunskap inom området finns. Författarna tror inte att 

problemet med inaktivitet och social isolering (som visats i flera andra studier) beror på 

bristande kunskap utan kanske snarare är en fråga om brist på resurser och tid eftersom 

denna grupp kräver mycket tid då det är en svårbehandlad sjukdom som den drabbade får 

leva med hela livet. Författarna tror dock att eftersom kunskapen fortfarande är relativt ny 

så har den kanske inte nått ut överallt. 
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