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Sammanfattning 
 

Personer med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning kan ha olika svårigheter som påverkar 

de dagliga aktiviteterna i vardagen. Aktivitetsbalans är ett begrepp som ofta används inom ar-

betsterapi och beskriver en individs uppfattning av att ha en tillfredsställande mängd av akti-

viteter och rätt variation mellan olika aktiviteter. Det förekommer inga studier om aktivitets-

balans kopplat till personer med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning vad författarna har 

noterat. Syftet med examensarbetet var att beskriva den självskattade aktivitetsbalansen hos 

vuxna personer med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Den metod som användes var 

en kvantitativ icke – experimentell tvärsnittsstudie. Totalt deltog 55 personer i åldrarna 18-65 

år. Rekryteringen skedde via bekvämlighetsurval. Data insamlades med hjälp av en enkät som 

innehöll instrumentet Occupational Balance Questionnarie (OBQ) samt några bakgrundsvari-

abler. För sammanställning av insamlad data har deskriptiv och använts. Resultatet visade att 

respondenterna skattade sin aktivitetsbalans lågt. Det förekom ingen signifikant skillnad i ak-

tivitetsbalansen i förhållande till bakgrundsvariablerna kön, ålder,  

boendesituation, hemmaboende barn eller lönearbete. Resultatet visar att det finns ett ökat be-

hov av arbetsterapi för att hjälpa personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar att 

strukturera sin vardag. Då resultaten inte kan generaliseras till en större population, rekom-

menderar författarna ytterligare forskning kring aktivitetsbalans hos vuxna personer med en 

neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. 

 

Nyckelord: Arbetsterapi, dagliga aktiviteter, livsbalans, neuropsykiatrisk diagnos, Occupat-

ional Balance Questionnarie 
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Summary 

 
Self-rated occupational balance in adults with neuropsychiatric disabili-

ties 

 
Persons with neuropsychiatric disabilities can experience difficulties that can have significant 

impact on the activities of daily life. Occupational balance is a frequently used concept in oc-

cupational therapy, describing an individual’s perception of having the satisfactory amount of 

occupation and the right variation between occupations. There are currently no studies ad-

dressing the occupational balance rates in adults with neuropsychiatric disabilities. The aim of 

this study was to describe the self-reported occupational balance in adults with neuropsychiat-

ric disabilities. This quantitative non- experimental cross-sectional study comprised a conven-

ience sampling of 55 participants (age range 18-65 years). Data were collected from a self-

rating questionnaire that contained the instrument Occupational Balance Questionnaire (OBQ) 

and some background variables. Descriptive statistics were used to compile the results. The 

results show that the participants rated their activity balance as low. Moreover no significant 

difference was found in the occupational balance when normalized to: gender, age, housing, 

child dependency and employment. These results imply that an increased utilization of occu-

pational therapy might be beneficial for people with neuropsychiatric disabilities. The authors 

conclude that further research is required to more fully evaluate the rate of occupational bal-

ance in adults with a neuropsychiatric disability. 

 

Keyword: Occupational therapy, daily activities, neuropsychiatric diagnosis, life balance, Oc-

cupational Balance Questionnaire 
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Inledning 
 

Personer med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning kan ha svårigheter som påverkar de-

ras vardag, såsom att organisera vardagen på ett fungerande sätt eller att utföra de aktiviteter 

som önskas (Bejerot, 2010; Gillberg, 2010). När det uttrycks hur individer organiserar sina 

dagliga aktiviteter på ett varierat och tillfredsställande sätt brukar begreppet aktivitetsbalans 

användas (Wagman, Håkansson & Björklund, 2012). Begreppet aktivitetsbalans är ett relativt 

nytt begrepp inom forskning relaterat till hälsa och välbefinnande (Förbundet Sveriges arbets-

terapeuter, 2012a). Författarna har inte lyckats finna studier som enbart fokuserar på aktivi-

tetsbalans kopplat till neuropsykiatri. Det ryms många olika funktionsnedsättningar inom neu-

ropsykiatrin, exempelvis: Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD), Attention-Defi-

cit Disorder (ADD), autismspektrumtillstånd, inlärningssvårigheter, tvångssyndrom och Tour-

ettes syndrom (Attention, u.åa; Nyman, 2009; Rowland et al. 2002). Författarna valde att fo-

kusera på alla dessa funktionsnedsättningar i detta examensarbete. 

 

Allmänheten har begränsad kunskap om vad det innebär för en individ att leva med en neu-

ropsykiatrisk funktionsnedsättning, vilket kan resultera i att dessa individer ofta blir missför-

stådda (Hellberg & Edström, 2007). Personer med dessa funktionsnedsättningar kan även bli 

utsatta för stigmatisering, vilket kan leda till utsatthet och utanförskap i samhället (Andersson 

Höglund & Hedman Ahlström, 2012).  

 

Det är viktigt att forska om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar då det finns ett behov 

ökad kunskap Hellberg & Kjellberg, 2012). Det föreligger en klyfta mellan den kunskap som 

redan finns om de svårigheter som kan förekomma hos personer med ADHD och dessa perso-

ners egna upplevelser av vardagliga aktiviteter (Ek & Isaksson, 2013). Regeringen har satsat 

på ett centrum för evidensbaserade psykosociala insatser som är tänkt att vara en plattform för 

att sprida kunskap som är relevant för vård, stöd, rehabilitering och service för individer med 

en psykisk funktionsnedsättning (Rundgren, 2014). Författarna tror att om behandlande vård-

personal får en ökad kunskap och förståelse för hur dessa personer upplever sin aktivitetsba-

lans, kan det leda till fler åtgärder som gynnar individen. Fler åtgärder kan bidra till att utan-

förskapet kan minska och att delaktigheten i samhället blir större. Det gynnar både individen 

och samhället på sikt. Författarna tror även att de professioner som jobbar med dessa personer 

skulle ha nytta av att få en bättre insikt i dessa individers aktivitetsbalans. Ökad insikt kan 

leda till en bättre förståelse för individens vardag och öka utvecklingen av fler behandlings-

metoder som kan hjälpa dessa individer med aktivitetsrelaterade svårigheter i vardagen. 

 

Bakgrund 
 

Arbetsterapi 

Arbetsterapi syftar till att möjliggöra för människor att engagera sig i meningsfulla aktiviteter 

som i sin tur ska bidra till hälsa och välbefinnande (Kielhofner, 2012). Människan kan genom 

aktivitet och delaktighet påverka sin hälsa (Förbundet Sveriges arbetsterapeuter, 2012b). Det 
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är viktigt att dagen innehåller meningsfulla aktiviteter och en god struktur (Mee & Sumison, 

2001). Arbetsterapeuten arbetar utifrån människans egna resurser vid genomförande av för-

ändringar för att skapa en välfungerande vardag efter individens önskemål och behov 

(Kielhofner, 2012). Arbetsterapeuten kan finna lämpliga åtgärder som exempelvis skapar 

struktur i vardagen (Holmqvist, Ivarsson, Olstam, Pettersson, & Yilmaz, 2010).  

Aktivitetsbalans 

Aktivitetsbalans uppstår när samverkan mellan olika aktiviteter är harmoniskt, sammanhäng-

ande och under kontroll. Om aktivitetsbalans finns hos individen, bidrar det till att olika situ-

ationer upplevs som meningsfulla och en känsla av välbefinnande kan uppstå (Wagman, Hå-

kansson & Björklund, 2012). Kontrollen över balansen kan försvinna då individen har svårt 

att sätta gränser eller har svårt att säga nej till olika aktiviteter (Håkansson, Dahlin-Ivanoff & 

Sonn, 2006). Vidare kan aktivitetsbalans ses som ett subjektivt tillstånd, där personens intres-

sen och värderingar förändras över tid. Aktivitetsbalans kan också påverkas om individen är 

under- eller översysselsatt eller om individen spenderar för mycket tid i vissa aktiviteter, vil-

ket då kan ske på bekostnad av andra (Backman, 2010).  

 

Det som påverkar hur en individs aktivitetsmönster ser ut är den sociala och fysiska miljön 

som individen befinner sig i, samt hur mycket tid det finns för att utföra olika aktiviteter i in-

dividens liv. Det finns aktiviteter som görs av intresse och andra aktiviteter som måste göras 

(Harvey & Pentland, 2010). När individen har rutiner behövs oftast mindre energi och tid till 

att fundera över vad som ska göras. Kielhofner (2012) belyser tre begrepp. Dessa är viljekraft, 

som består av intressen, värderingar samt individens uppfattning av den egna förmågan. Va-

nebildning, som belyser individens vanor och roller, samt utförandekapacitet som innefattar 

objektiva komponenter och subjektiv upplevelse. Samverkan mellan komponenterna sker i 

förhållande till vad individen gör och hur individen upplever det som görs. Om det inte finns 

en balans mellan vad individen har för aktivitetsmönster i förhållande till intressen och värde-

ringar kan de ha en negativ effekt på hälsan (Backman, 2010). 

 

Personer med en funktionsnedsättning använder ibland mycket tid till varje aktivitet de utför. 

Det kan leda till att de inte har tid till att utföra många aktiviteter och har då ofta färre aktivi-

teter än personer utan en funktionsnedsättning (Kielhofner, 2012). Det behöver inte betyda att 

individen upplever en aktivitetsobalans, då det är den subjektiva upplevelsen som har bety-

delse men det kan vara så (Wagman, Håkansson & Björklund, 2012). När en ny aktivitet ska 

bli till en vana krävs det mycket ansträngning och energi. I början tar det tid att lära sig nya 

rutiner, men över tid kan ett aktivitetsmönster uppträda. Många personer med en funktions-

nedsättning har också färre roller och upplever brist på identitet, syfte och struktur 

(Kielhofner, 2012). 

 

Inom forskning är det vanligt att undersöka tidsaspekten inom begreppet aktivitetsbalans. 

Tidsaspekten syftar till att studera hur individen spenderar sin tid och energi på olika aktivite-

ter och om individen känner sig nöjd med hur det förhåller sig, eller vill att en förändring ska 

ske. Om en individ utsätts för en låg eller hög tidspress under en längre tid, kan detta ha ett 

samband med en försämrad psykisk hälsa. Även andra studier har visat att hälsan kan kopplas 
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samman med hur individen strukturerar sin tid (Backman, 2004; Håkansson, Dahlin-Ivanoff 

& Sonn, 2006; Matuska & Christiansen, 2008; Wagman Håkansson, & Björklund, 2012; 

Westhorp, 2003). 

 

Utökad kunskap kring aktivitetsbalans kan främja arbetsterapiyrket enligt Backman (2004). 

Vidare beskriver även Wagman, Håkansson och Björklund (2012) att det är viktigt att arbets-

terapeuter får en större kunskap om hur aktivitetsbalans kan påverka hälsan hos den allmänna 

populationen. Arbetsterapeutens mål är att ha en god kunskap om hur det kan göras möjligt 

för individer att skapa en balans i tillvaron. Inom forskningen har det visat sig finnas ett sam-

band mellan en balanserad repertoar av vardagliga aktiviteter och en god hälsa (Leufstadius & 

Eklund, 2008). Utifrån den aspekten blir det relevant för en arbetsterapeut att arbeta med akti-

vitetsbalans hos personer med olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (Förbundet 

Sveriges arbetsterapeuter, 2013). 

 

Då författarna ville undersöka aktivitetsbalans, var det viktigt att definiera begreppet. En litte-

raturgenomgång av Wagman, Håkansson och Björklund (2012) har visat att aktivitetsbalans 

kan ha varierande perspektiv utifrån olika modeller och teorier. Författarna har valt att foku-

sera på hur aktivitetsbalans definieras i ovanstående litteraturgenomgång. Definitionen är 

“Aktivitetsbalans innebär att uppfatta livet som innehållande rätt mängd och rätt variation 

mellan olika aktiviteter i relation till: aktivitetskategorier, aktiviteter med olika karaktärist-

iska samt tidsanvändning”. Wagman och Håkansson (2014b) tar också upp att detta perspek-

tiv på aktivitetsbalans har fått stöd i resultat från studier bland populationer med hälsoproblem 

såsom: personer med allvarlig psykisk sjukdom, systemisk skleros och reumatoid artrit. 

Arbetsterapeutisk teori 

Wilcocks (2006) begrepp doing, being och becoming, som är viktiga faktorer för att uppnå 

hälsa och välbefinnande. Doing innebär de vardagliga aktiviteterna som utförs som kan på-

verka hälsan på ett eller annat sätt. Det behövs även being som är meningen och syftet med 

det som utförs. Becoming syftar till självförverkligande för att uppnå sin potential. Att inte 

uppnå sitt becoming är en ohälsofaktor. Wilcock (2006) belyser också att aktivitetsbalans är 

en förutsättning för att uppnå becoming. Många personer kämpar med att klara vardagen som 

den är och kan inte då ta itu med sin becoming utan att först klara av det mest basala i varda-

gen. Exempelvis kan personer med ADHD ha problem med struktur och rutiner i sina vardag-

liga aktiviteter (Toner, O’Donoghue & Houghton, 2006). Om de blir passiva kan det leda till 

ett förändrat doing. De kan uppleva att det blir en obalans i deras doing som kan påverka häl-

san. I sin tur påverkas också deras being, vilket gör att de kan få svårt att finna meningsfulla 

aktiviteter eller avsaknad av mening i tillvaron. 

 

Wilcock (2006) beskriver också tre olika riskfaktorer som påverkar individens aktivitetsba-

lans och individens förmåga att uppnå sin becoming. Faktorerna är: occupational balance, 

occupational alienation och occupational deprivation. Occupational balance innebär att indivi-

den ska uppleva att det finns en balans mellan de olika aktiviteter som utförs. Om detta inte 

upplevs av individen kan en aktivitetsobalans uppstå. Occupational alienation innebär en 



 

 

7 

 

långvarig isolering samt en känsla av meningslöshet, vilket kan påverka aktivitetsbalan-

sen.  Människan är en social varelse och har ett behov att vara i samspel med andra. För vissa 

personer kan det bli en obalans om detta samspel inte tillgodoses under dagen. Om en individ 

upplever avsaknad av aktivitet eller blivit berövad på en aktivitet benämns det som occupat-

ional deprivation. Om individen upplever missnöje över detta kan det påverka hur individen 

upplever sin aktivitetsbalans (Wilcock, 2006). 

 

Wilcocks teori valdes av författarna då aktivitetsbalans diskuteras på ett sådant sätt som kan 

härledas till den definition som Wagman, Håkansson och Björklund (2012) beskriver, vilken i 

sin tur var starkt kopplat till att kunna besvara författarnas syfte.  

Neuropsykiatri och arbetsterapeutiska åtgärder 

Det finns många vuxna med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som inte fått någon dia-

gnos då kriterierna för diagnoserna främst är utarbetade för barn. Detta gör det svårare att 

ställa en diagnos, då symptomen i vuxen ålder inte är lika uttalade. Många behöver dock fort-

farande stöd i vardagen (Nyman, 2009). Intresset och kunskapen för neuropsykiatrisk proble-

matik har ökat på senare år, vilket har lett till att fler vuxna har kunnat få en diagnos (Bejerot, 

2010). I samhället ställs det också allt fler krav på att individer ska kunna bemästra olika exe-

kutiva funktioner, som att kunna planera, strukturera och organisera. Detta har gjort att allt 

fler personer söker hjälp för sina problem, samt att kunskap om de olika funktionsnedsättning-

arna sprids i samhället (Bejerot, 2010; Thernlund, Guldberg-Kjär & Ginsberg, 2013). Då allt 

fler personer får en diagnos, anser författarna att det behövs mer forskning och kunskap om 

hur dessa svårigheter påverkar det dagliga livet hos dessa personer. Även om kunskapen om 

de olika funktionsnedsättningarna har ökat på senare tid, behövs det fortfarande mer utveckl-

ing och mer kunskap om förbättrande åtgärder (Brar & Flyckt, 2006; Goodman, 2007). Detta 

stöds även av Thor (2012), som nämner att vården hela tiden behöver anpassa sig till de för-

ändringar som sker i samhället, för att kunna möta de nya behov som uppstår. Annars finns 

det en risk att vården inte kan uppfylla sitt syfte. 

 

Personer med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning kan ha olika svårigheter men också 

många styrkor och begåvningar (Attention, u.åb; Levander & Rasmussen, 2009). Författarna 

har i denna studie endast fokuserat på de svårigheter som kan finnas eftersom detta varit mest 

relevant för syftet med studien.  

Planering och struktur 

Personer med ADHD kan ha svårigheter med att planera och organisera sin dag i förhållande 

till den tid som finns och svårt att komma igång med arbete eller olika nödvändiga sysslor i 

hemmet (Carelli & Viberg, 2011; Gutman & Szczepanski, 2005; Socialstyrelsen, 2004). Det 

är vanligt att de skjuter upp aktiviteter, vilket gör att det blir obalans i aktiviteterna (Socialsty-

relsen, 2004). Om en individ får diagnosen ADHD i vuxen ålder har tidigare forskning visat 

att dessa personer lever i ett kaos och har svårt att strukturera upp sitt liv (Toner, O’Donoghue 

& Houghton, 2006). Ett meningsfullt innehåll i vardagen har visat sig vara mycket viktigt för 

personer med ADHD, då de behöver struktur och något att sysselsätta sig med. Annars kan de 
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ofta känna sig överflödiga och odugliga. Om individen engagerar sig i meningsfulla aktivite-

ter, som ingår i begreppet being, är möjligheten att kunna uppnå aktivitetsbalans och hälsa 

större (Backman, 2010; Wilcock, 2006). 

 

Personer med autismspektrumtillstånd har svårigheter att tolka tid, att veta hur länge en akti-

vitet ska pågå, avsluta en aktivitet i tid eller planera sin tid utifrån det som krävs av situat-

ionen (Bejerot, 2010). De behöver struktur för att klara av att organisera sig tidsmässigt i för-

hållande till sina aktiviteter som de utför i vardagen och kan bli störda och stressade då oför-

utsägbara situationer uppstår (Gillberg, 2010; Bejerot, 2010). Genom att få aktiviteter att gå 

på rutin kan det minska risk för kaos hos individen (Gillberg, 2011). För att utföra aktiviteter 

krävs det oftast en viss planering och en tidsaspekt, vilket oftast är lättare att hantera när en 

individ har fått aktiviteter till en vana (Kielhofner, 2012). Om en individ använder mycket tid 

i en aktivitet kan det påverka andra aktiviteter. Om personen inte upplever tillfredsställelse i 

detta kan det uppstå en aktivitetsobalans som kan kopplas till Wilcocks (2006) riskfaktor 

occupational imbalance. 

Impulskontroll och aktivitetsnivå 

Om en aktivitet inte är tillräckligt intressant eller om det är aktivitetsbrist för tillfället, kan 

många uppleva en känsla av rastlöshet, särskilt personer med ADHD (Bejerot, 2010; Gillberg, 

2010; Hertz, 2008). Personer med Aspergers syndrom och autism har ofta ett intensivt intresse 

för ett specifikt område och kan ha brister i mer vardagliga aktiviteter (Kaland, 2004). Deras 

intressen och rutiner kan upprepas oföränderligt och även utesluta andra aktiviteter, vilket kan 

påverka hela tillvaron och ett förändrat doing för personen (Gillberg, 2010; Wilcock, 2006). 

Genom att ägna mycket tid åt enbart det som intresserar individen, kan en obalans uppstå 

bland aktiviteterna och nödvändiga aktiviteter kan påverkas (Bejerot, 2010). Om individen är 

över- eller underaktiverad kan det också skapa aktivitetsobalans och påverka hälsan 

(Kielhofner, 2012; Backman, 2010). 

Motoriska svårigheter 

Vuxna personer med ADHD eller inlärningssvårigheter kan ha svårt att kontrollera sin moto-

rik och att koordinera sina rörelser. Detta är oftast mest uppenbart i barndomen (Bejerot, 

2010; Gillberg, 2010; Hertz, 2008). Personer med Tourettes syndrom brukar också ha moto-

riska svårigheter i form av olika motoriska tics. De har sin identitet väl förankrad i sina tics, 

tvångshandlingar och impulsivitet. Av den anledningen kan det vara svårt för dem att förlora 

sina personliga kännetecken, trots att detta kan göra att de lättare kan passa in i omgivningen 

som inte alltid accepterar avvikande beteenden (Gillberg, 2010). De motoriska svårigheterna 

kan göra det svårare att utföra önskade aktiviteter och på så sätt skapa en obalans i aktivite-

terna. Om en individ är begränsad och inte känner tillfredsställelse med sina aktiviteter kan 

det bli brist på rätt mängd av aktiviteter och variationen mellan dessa (Kielhofner, 2012; Wag-

man, Håkansson & Björklund, 2014b). 
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Sociala relationer och miljöns betydelse  

Personer med exempelvis Aspergers eller autism kan ha svårigheter med det sociala samspelet 

då de ofta har bristande empati. De har svårt att veta hur ett samtal generellt ska vara upp-

byggt, exempelvis genom att gå utan att säga adjö eller enbart samtala om deras specialintres-

sen. Personer med Aspergers kan ha svårt med kroppsliga maner, ögonkontakt, ansiktsuttryck 

eller kroppshållningar vid social integration med andra (Gillberg, 2011). Det kan göra att en 

del blir missförstådda då allmänheten ibland kan ha svårt att förstå eller väljer själva att dra 

sig undan (Hellberg & Edström, 2007). Det skulle kunna påverka deras aktivitetsbalans om de 

inte är tillfreds med det (Wilcock, 2006).   

 

Många personer med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning saknar arbete eller annan 

sysselsättning. Målgruppen kan ha problem med att få en anställning då de kan ha svårt för att 

samarbeta med andra, vara tålmodiga, koncentrera sig, vara flexibla eller saknar intresse för 

att vara på samma arbetsplats under en längre tidsperiod (Dahlgren, 2007; Kielhofner, 2012; 

Socialstyrelsen, 2002). Att inte ha en sysselsättning gör att personen kan ha en sämre eko-

nomi. Det kan leda till att personen upplever sin problematik tydligare, på grund av minskade 

möjligheter till att utföra de aktiviteter som kan bidra till en meningsfull vardag (Andersson 

Höglund, & Hedman Ahlström, 2012). Enligt Kielhofner (2012) ska det vara en balans mellan 

fritid och arbete. Om det uppstår en obalans kan individen påverkas på ett negativt sätt.  

Många personer med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning saknar körkort då de inte alltid 

lever upp till de krav som ställs på bilförare (Johansson et al., 2008; Townsend & Polatajko, 

2007). Bilkörning är starkt kopplat till livsroller. Om individen inte har möjlighet att köra bil, 

kan det påverka möjligheterna att utföra önskade aktiviteter (Fricke & Unsworth, 2001). Oft-

ast behövs bilen för att kunna vara självständig och inom många arbeten krävs det att indivi-

den har körkort (Forward, Aretun, Engström, Nolén, & Börjesson, 2010; Korsu & Wenglen-

ski, 2010).  

 

Alla människor har roller som identifierar oss. En del personer har fler roller och andra har 

färre. Antalet i sig spelar ingen roll utan det är hur individen själv upplever tillvaron som är 

det viktiga. De roller som skapas kan antingen vara självvalda eller skapas utifrån vad sam-

hället förväntar sig att individen ska ha för roll. Att ha svårigheter med den sociala faktorn 

kan påverka olika roller och en rollförlust kan uppstå. Det kan i sin tur skapa en aktivitetsoba-

lans och påverka den subjektiva hälsan (Kielhofner, 2012; Wilcock, 2006). 

 

Reglering av uppmärksamhet 

Vuxna personer med Tourettes syndrom, ADHD eller inlärningssvårigheter kan ha svårigheter 

med uppmärksamheten (Gillberg, 2010; Socialstyrelsen, 2014b). Det kan påverka olika aktivi-

teter där det krävs en viss uppmärksamhet för att utföra dessa (Socialstyrelsen, 2004). Detta 

kan kopplas till både Wilcocks (2006) teori om aktivitetsbalans samt Wagman, Håkansson 

och Björklunds (2012) definition av aktivitetsbalans.  
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Tvångssyndrom  

Tvångssyndrom är vanligt både inom Tourettes syndrom och autismspektrumtillstånden (Be-

jerot, 2010; Öhman & Rück, 2010). Syndromet innebär att individen lider av tvångshand-

lingar, tvångstankar, eller att båda förekommer. För att få bukt med tvångstankarna agerar in-

dividen genom att göra tankarna till handlingar (Abramowitz, 2006). Tvångstankarna kan på-

verka de dagliga aktiviteterna på ett sådant sätt att personen kan få svårt att exempelvis passa 

tider, då de kan fastna i någon ritual som de upplever att de måste utföra. Deras doing kan på-

verka hälsan då det kan skapa en aktivitetsobalans (Wilcock, 2006). En del personer drar sig 

undan då de skäms för sina tvångstankar, vilket gör att tvångssyndromet även kan påverka so-

ciala faktorer (Öhman & Rück, 2010). Allt detta skulle i sin tur kunna påverka deras aktivi-

tetsbalans då det kan bli svårare att organisera sig i vardagen när de hela tiden måste anpassa 

sig efter sina tvångstankar. 

Sömnen 

Många personer med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning kan ha sömnsvårigheter 

(Gillberg, 2010). En studie av Yoon, Jain och Schapiros (2012) visade att 60-80 % av vuxna 

med ADHD har sömnproblem. Personer med autismspektrumstörningar har ofta problem med 

motorisk orolighet under sömnen, mardrömmar, sömngång, onormal sömnighet samt and-

ningsproblem (Richdale & Schreck, 2009). Människan behöver sömn för att klara av efterföl-

jande dag och de dagliga aktiviteter som förekommer. Om individen inte får tillräckligt med 

sömn kan det bli svårt att bibehålla koncentration och uppmärksamhet som kan påverka de 

aktiviteter som görs. På längre sikt skulle det kunna leda till en aktivitetsobalans (Boonstra et 

al, 2006; Wilcock, 2006).  

 

Wagman, Håkansson och Jonsson (2014) poängterar behov av fler kvantitativa studier som 

mäter aktivitetsbalans. I en litteraturgenomgång fann de att de flesta studier som tidigare 

gjorts är av en kvalitativ design. Vidare forskning om skillnader mellan olika grupper är också 

tydligt motiverat, vilket gör att författarna ville studera denna målgrupp och jämföra med tidi-

gare studier där OBQ har använts. 

 

En studie av Wagman och Håkansson (2014a) visar att det finns en viss skillnad i hur perso-

ner med hemmaboende barn under 18 år skattar sin aktivitetsbalans jämfört med de som inte 

har det. Utifrån det ville författarna undersöka om det fanns någon skillnad även i denna stu-

die.  

 

I en studie av Johansson (2002) tillfrågades arbetstagare om de upplevde balans eller obalans 

mellan arbetet och det övriga livet, mer än hälften uppgav att de upplevde att arbetslivet 

gjorde intrång i privatlivet. I en annan studie visade det sig att cirka 40 procent av kvinnorna 

och nästan 30 procent av männen tyckte att det var svårt att kombinera arbete med hem och 

familj (Härenstam et al., 2000). Författarna ville därför jämföra aktivitetsbalansen mellan de 

som lönearbetar och de som inte gör det för att se om det fanns några eventuella skillnader 

även inom denna målgrupp. 
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Wagman och Håkansson (2014a) har i en studie använt instrumentet Occupational balance 

questionnaire (OBQ) för att undersöka om det fanns en relation mellan en god aktivitetsbalans 

mätt med instrumentet OBQ och en god självskattad hälsa och livstillfredsställelse. Ingen sig-

nifikant korrelation mellan ålder och en god aktivitetsbalans var identifierad, men några skill-

nader fanns i aktivitetsbalansen som var relaterad till om deltagaren bodde med eller utan 

barn. Resultaten ska tolkas med försiktighet men Wagman och Håkansson (2014a) påpekar att 

resultaten kan fungera som en utgångspunkt för vidare studier och hypoteser beträffande akti-

vitetsbalans i olika populationer.  

 

Författarna trodde även att det kan finnas skillnader i aktivitetsbalansen beroende på boende-

situationen. Enligt Ek & Isaksson (2013) är personer med en neuropsykiatrisk funktionsned-

sättning i behov av stöd för att klara av sin vardag. De som bor med sambo eller hos föräldrar 

kan få hjälp med aktiviteterna i vardagen och kan därför ha en bättre aktivitetsbalans än de 

som bor ensamma. 

 

Syfte 
Syftet var att beskriva den självskattade aktivitetsbalansen hos vuxna personer med en neu-

ropsykiatrisk funktionsnedsättning. 

Frågeställningar 

 

 Hur ser aktivitetsbalansen ut hos vuxna personer med en neuropsykiatrisk funktions-

nedsättning vid självskattning? 

 Finns skillnader i den självskattade aktivitetsbalansen i förhållande till boendesituat-

ion?  

 Finns skillnader i den självskattade aktivitetsbalansen mellan de som har hemmabo-

ende barn och de som har inte har hemmaboende barn.  

 Finns skillnader i den självskattade aktivitetsbalansen i förhållande till arbetssituation? 

 

Material och metod 
 

Författarna valde att göra en kvantitativ icke – experimentell tvärsnittsstudie (Kristensson, 

2014). För insamling av data har instrumentet Occupational balance questionnaire [OBQ] an-

vänts som har utvecklats av Wagman och Håkansson (2014b). 

Urval 

Totalt tillfrågades ca 90 personer om att delta i studien. Cirka 30 av dessa tackade nej och er-

höll därför aldrig mätinstrumentet. 58 enkäter återkom till författarna varav 55 enkäter kunde 

användas i studien. Det var en enkät räknades bort, då den var ofullständigt ifylld och två kom 

tillbaka för sent. Undersökningsgruppen omfattade 55 personer med en neuropsykiatrisk 
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funktionsnedsättning. Samtliga var bosatta i Jönköpings län med omnejd. Undersöknings-

gruppen kom att bestå av 25 kvinnor och 28 män. Av de besvarade enkäterna noterades sju 

interna bortfall i bakgrundsvariablerna. Det interna bortfallet redovisas i resultatredovisningen 

under respektive område.  

 

Inklusionskriterierna var att respondenterna skulle vara mellan 18 och 65 år och ha någon 

form av en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Åldersspannet valdes för att responden-

terna skulle vara i arbetsför ålder. Exklusionskriterierna var att de inte fick ha en sådan svår 

språkproblematik att enkäten inte kunde besvaras på egen hand. För att rekrytera respondenter 

användes bekvämlighetsurval. Författarna tog hjälp av Region Jönköpings län, Jönköpings 

kommun samt ett fåtal privata verksamheter och intresseföreningar i närområdet. 

Datainsamlingsinstrument 

OBQ användes för att studera aktivitetsbalansen hos respondenterna i denna studie. Instru-

mentet valdes då det beskriver en individs självskattade aktivitetsbalans i förhållande till de 

aktiviteter som förekommer i individens vardag. OBQ fokuserar på upplevelsen av att ha rätt 

mängd aktiviteter, rätt variation av aktiviteter, samt tiden spenderad på olika aktiviteter, oav-

sett vilka aktiviteter det är eller hur lång tid varje aktivitet tar. Instrumentet har testats för att 

se huruvida det mätte det som var avsett att mäta, vilket det gjorde (Wagman & Håkansson, 

2014b). Instrumentet hade tillräckligt god test-retest reliabilitet med Spermans korrelation, 

gällande totalsumman för OBQ. Frågorna hade också god intern konsistens, kontrollerat med 

Chronbach´s Alfa och floor ceiling effekter är också undersökt. Instrumentet kunde även an-

vändas inom olika målgrupper (Wagman & Håkansson, 2014b). Författarna ansåg därmed att 

instrumentet var relevant att använda för att kunna besvara syftet med examensarbetet. 

 

OBQ innehåller 13 olika påståenden om aktivitetsbalans, där respondenterna självskattar det 

alternativ som bäst stämde in på deras upplevelse just nu. Varje fråga har sex olika svarsalter-

nativ som gav olika poäng. En högre skattning indikerar en högre aktivitetsbalans. Svarsalter-

nativen är: ”tar helt avstånd” (0 poäng), “tar mycket avstånd“ (1 poäng),”tar delvis avstånd” 

(2 poäng), “instämmer delvis” (3 poäng), “instämmer mycket“ (4 poäng) och ”instämmer 

helt” (5 poäng). Poängen adderas och används som en totalsumma (min 0, max 65). 

 

Författarna lade till fem bakgrundsvariabler såsom kön, ålder, boendesituation, hemmaboende 

barn samt lönearbete. Syftet med variablerna var att kunna beskriva urvalsgruppen och för att 

studera skillnader i aktivitetsbalansen mellan olika grupper (bilaga 1). 

Datainsamling 

Rekrytering av respondenter  

Författarna letade upp verksamheter där möjliga respondenter inom målgruppen skulle kunna 

finnas genom att ringa runt till lämpliga verksamheter inom Region Jönköpings län och Jön-

köpings kommun. Författarna sökte även på internet samt fick förslag på lämpliga verksam-

heter på annat sätt. Insamlande av data skedde under cirka fyra veckor. 
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I det första steget gjorde författarna ett första bekvämlighetsurval genom att ta kontakt med 

ansvarig chef inom öppenvård och kommun via telefon eller e-post för att fråga om tillstånd 

att dela ut enkäten på deras verksamhet. Det diskuterades även huruvida det var möjligt att ge-

nomföra datainsamlingen på deras verksamhet. Cheferna fick även ta del av ett informations-

brev via e-post (bilaga 2). Brevet innehöll all nödvändig information om examensarbetets 

syfte, vilka inklutions- och exklusionkriterier som gällde, tillvägagångsättet, samt vilka förfat-

tarna och handledaren var. Den innehöll även frivillighetsaspekten samt de etiska aspekterna. 

Enkäten bifogades också till de verksamheter som önskade detta. Personalen kunde då ta ställ-

ning till huruvida de trodde att deras patienter skulle kunna fylla i enkäten på egen hand, vil-

ket var en av inklutionskriterierna. Författarna gjorde även ett andra bekvämlighetsurval ge-

nom att kontakta olika intresseföreningar och privata verksamheter i närområdet. Processen 

försiggick på samma sätt som i det första bekvämlighetsurvalet. 

 

Totalt kontaktades 27 olika verksamheteter för att rekrytera respondenter: nio inom öppenvår-

den, 11 inom Jönköpings kommun, fyra intresseföreningar samt tre privata verksamheter. Av 

dessa svarade 17 verksamheter att de kunde hjälpa till med datainsamlingen. Följande verk-

samheter valde att hjälpa till med datainsamlingen: 

 Sju öppenvårdsmottagningar och en daglig verksamhet inom Region Jönköpings län. 

 Tre boendestödteam och två kommunala intresseföreningar inom Jönköpings kom-

mun. 

 Fyra stycken intresseföreningar. 

Cheferna inom Region Jönköpings län och Jönköpings kommun fick skriva under ett sam-

tyckesdokument där de gav sitt medgivande till att enkäten fick delas ut. 

 

I det andra steget i rekryteringen utsågs någon kontaktperson ur personalen, en arbetsterapeut 

om detta fanns, för att tillfråga potentiella respondenter om de kunde tänka sig att svara på en-

käten efter att de hade fått ta del av examensarbetets syfte och följebrev. Samma information 

som överläts till cheferna, gavs även till personalen på verksamheterna. Det var viktigt att per-

sonalen fick relevant information för att förutsättningarna skulle bli så lika som möjligt för de 

som fyllde i enkäten. Metoden rekommenderas även av Kristensson (2014). Ett datum be-

stämdes sedan med verksamheten då författarna skulle komma dit och lämna ett skriftligt in-

formationsbrev tillsammans med enkäten. 

 

I det tredje steget av rekryteringen besökte författarna de olika verksamheterna. Författarna 

presenterade sig själva och gav ytterligare påminnelser om tillvägagångssättet för studien. In-

formationsbrevet lämnades även ut i skriftlig form till kontaktpersonen på verksamheten  

tillsammans med enkäterna, ett följebrev (bilaga 3 och 4) samt kuvert för respondenterna att 

lägga den besvarade enkäten i. Ett datum bestämdes sedan med verksamheten, då författarna 

skulle återkomma och hämta upp de besvarade enkäterna. Efter överenskommelse med verk-

samheterna rekommenderades respondenterna att fylla i enkäten på plats, för att inte glömma 

att fylla i den. Inom en av intresseföreningarna informerade författarna om examensarbetet in-

för potentiella respondenter när de var samlade vid en gruppträff. De personer som valde att 

delta i studien, erhöll materialet av ansvarig person på verksamheten. Enkäten fylldes i på 

plats eller hemma. Innan det fjärde steget ringde författarna och skickade e-post till de olika 
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verksamheterna för att fråga hur det gick med datainsamlingen. De fick då en påminnelse ifall 

de hade glömt bort enkäterna samt att författarna fick vetskap om verksamheten behövde mer 

tid för att samla in enkäter. 

 

I det fjärde steget av rekryteringen besökte författarna verksamheterna igen, efter cirka 2 

veckor, för att hämta upp de besvarade enkäterna som låg i slutna kuvert. Respondenterna var 

informerade om att de hade gett sitt samtycke att delta i samband med att de lämnade in enkä-

ten till verksamheten. En av verksamheterna skickade enkäterna via post till en av författarnas 

hemadress. Författarna frågade även verksamheterna hur många personer som tillfrågats att 

svara på enkäten, för att kunna beräkna externt bortfall. 

Databearbetning 

Författarna har bearbetat och analyserat data i IBM SPSS Statistics, version 21 och samman-

ställningen beskrivs som deskriptiv statistik. Enkäten innehöll bakgrundsvariabler såsom kön, 

ålder, boende, familjesituation och lönearbete, vilka redovisades i frekvenstabeller och stapel-

diagram (Kristensson, 2014; Eljertsson, 2012). Bakgrundsvariablerna användes också för att 

beskriva vilka skillnader som fanns i aktivitetsbalansen mellan olika grupper. För detta använ-

des Mann-Whitney U-test, vilket stöds av Kristensson (2014). 

 

För att kunna bearbeta data i SPSS, har författarna enligt Wahlgren (2012) kodat svarsalterna-

tiven till bakgrundsvariablerna (tabell 1). Författarna har använt sig av signifikansnivån 0,05 

som är en vanlig nivå enligt Eljertsson (2012). 

 

Tabell 1. Kodning av bakgrundsvariablerna  

Kön Ålder Boende Hemmabo-

ende barn 

Lönearbete 

Man= 0 

Kvinna=1 

18-35 år = 0 

36-50 år = 1 

51-65 år = 2 

Ensam = 0            

Med partner = 1 

Med föräldrar = 2 

Annat = 3 

Ja = 0      

Nej = 1 

Inget = 0   

1-20 tim/veckan = 1  

21-40 tim/veckan = 2 

 

 

OBQ med sina 13 påståenden bestod av kvalitativa variabler och befann sig på en ordinal-

skala, vilket gjorde att författarnas arbete hamnade inom den icke-parametriska statistiken. 

För att statistik på ordinalskalan skulle kunna räknas ut, gjordes svarsalternativen i OBQ om 

till koder (tabell 2). Kodningen är gjord enligt Wagman och Håkanssons (2014b) metod för 

att kunna jämföra resultatet i denna studie med tidigare studier gjorda med OBQ. Kodningen 

motsvarade även poängen för varje fråga. Poängen lades sedan ihop till en totalsumma för 

varje respondent för att kunna jämföra total OBQ mellan olika grupper. Den summerade to-

tala poängen i OBQ är (0–65). Centralmåttet median (md) och spridningsmåttet kvartilavstånd 

(q) räknades ut samt variationsvidden (range). 
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Tabell 2. Kodning av de sex svarsalternativen i enkäten 

Tar helt avstånd = 0           Tar mycket avstånd = 1          Tar delvis avstånd = 2 

 

Instämmer delvis = 3          Instämmer mycket = 4            Instämmer helt = 5 

 

 

Enligt uppgifter från verksamheterna tillfrågades cirka 88 personer om att delta i studien, 

varav 55 personer slutligen deltog. 51 personer tillfrågades inom den psykiatriska öppenvår-

den och 30 personer deltog. 23 personer tillfrågades inom Jönköpings kommun och 18 perso-

ner deltog. 11 personer tillfrågades inom intresseföreningarna och sex personer deltog.  

 

Etiska överväganden 

Författarna valde att belysa de etiska aspekterna, samtyckeskravet, nyttjandekravet, konfiden-

tialitetskravet samt informationskravet (Vetenskapsrådet, 2002). Innan studien påbörjades 

gjorde författarna en etisk egengranskning enligt Hälsohögskolans mall. De risker som har 

diskuterats av författarna och handledaren var att deltagandet kunde innebära att respondenten 

blev medveten om sin aktivitetsbalans och kunde uppleva oro. Vid behov av samtal om sin 

aktivitetsbalans med en arbetsterapeut fanns tillvägagångsätt i följebrevet. Verksamheterna 

och respondenter fick information om vad som förväntades av respondenterna, vad som skulle 

ske efter att studien var sammanställd samt om eventuella risker. Författarna förklarade även 

för ansvarig personal på verksamheterna att det var viktigt att inte tvinga någon eller på annat 

sätt påverka respondenterna. De kunde avbryta att besvara enkäten utan att uppge anledning 

och utan att det skulle innebära några konsekvenser. Information gavs om att inlämnad enkät 

innebar samtycke att delta. Allt datamaterial hanterades konfidentiellt då det sammanställdes 

på gruppnivå, vilket skulle göra det omöjligt att härleda resultatet tillbaka till respondenten. 

Under databearbetningen har endast författarna haft tillgång till materialet då det har förvarats 

inlåst (Kristensson, 2014). 

 

 

Resultat 

Urvalsgrupp 

28 män och 25 kvinnor deltar i studien. I åldersspannet om ålder 18-35 år förekommer det 

flest personer. Det är två personer som inte besvarat frågan (tabell 3). 
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Tabell 3. Urvalsgruppens fördelning av ålder 

Ålder Antal  

18-35 år 26 personer 

36-50 år 19 personer 

51-65 år 8 personer 

Totalt 53 personer 

 

 

Gällande boendesituationen bor 28 personer ensamma och 19 personer bor tillsammans med 

en partner. Det var 8 personer som bodde tillsammans med sina föräldrar. Fördelningen av 

boendesituation redovisas i figur 1. 

 

 

  

Figur1. Fördelningen av antalet respondenter gällande boendesituation. (n =55). 

 

 

Angående hemmaboende barn svarar nio personer att de har hemmaboende barn. Två perso-

ner besvarar inte frågan (figur.2.) 

 

Antal personer 
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Figur2. Antalet respondenter med hemmaboende barn. (N=53). 

 

 

När det gäller lönearbete framgår det av figuren 3 att majoriteten (36) inte lönearbetar. Det är 

två personer som inte besvarar frågan om lönearbete. På frågan om balans mellan arbete, hem 

och familjesysslor, fritidsaktiviteter, vila och sömn i OBQ framgår inga större skillnader bero-

ende på kön. Det är nästan lika många män som kvinnor som uppger antingen instämmande 

eller tar avstånd till påståendet. Genom den datainsamling som författarna har gjort framgår 

det att det förekommer lönearbete lika mycket inom båda könen. 

 

 

 
Figur 3. Fördelningen av antalet respondenter med lönearbete. (n=54). 

 

Självskattad aktivitetsbalans 

Den totala självskattade aktivitetsbalansen är uträknad på gruppnivå för att få fram ett genom-

snittligt resultat för alla individer i studien. Variationsvidden för den totala summan av själv-

skattad OBQ är 13 -57. Medianen är 32 och kvartilavstånden (Q) visar (25 - 40). För att se re-

sultatet för varje fråga (tabell 2). Medianen på svarsalternativen i OBQ på gruppnivå är två, 

vilket innebär att individerna “tar delvis avstånd” från påståendena. . Respondenterna skattar 

därmed sin aktivitetsbalans lägre än vad tidigare undersökningsgrupper gjort i studier med 

OBQ (Wagman & Håkansson, 2014a; Wagman & Håkansson, 2014b). 

Antal personer 

Antal 

tim/vecka

  

Antal personer 
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Tabell 4. Den totala självskattade aktivitetsbalansen (n=55) 

Påstå-

enden 

  Områden (range 

0-5) 

Me-

dian 

(md) 

Q1-Q3 

1 Balans mellan att göra aktiviteter för sig själv/för andra 0-5 2 2-3 

2 Uppskattar att vardagsaktiviteterna är meningsfulla och viktiga att göra 0-5 3 2-4 

3 Tid för aktiviteter som man verkligen vill göra 0-5 3 2.25-4 

4 Balans mellan arbete, hem, familjesysslor, fritid, vila och sömn 0-5 2 1-3 

5 Balans mellan att göra aktiviteter ensam/ tillsammans med andra 0-5 2 2-3 

6 Har lagom mycket att göra på en vecka 0-5 3 2-3 

7 Har tid att göra sådant som är måsten 0-5 3 2-4 

8 Balans mellan fysiska, sociala, mentala och vilsamma aktiviteter 0-5 2 1-3 

9 Nöjd med den tid som spenderas på olika saker i vardagen 0-5 2 1-3 

10 Nöjd med antalet aktiviteter som spenderas under en vecka 0-5 3 1,25-3 

11 Balans mellan sådant man måste/sådant man vill 0-5 2 1-3 

12 Balans mellan aktiviteter som ger energi och tar energi 0-5 2 1-3 

13 Nöjd med den tid som läggs på vila, återhämtning och sömn. 0-5 2 1-4 

 

Aktivitetsbalansen i förhållande till boendesituation  

Författarna jämför endast de som bor ensamma med de som bor med en partner, då det var för 

få respondenter i de andra grupperna. Medianen för de som bor ensamma är 34 och för de 

som bor med partner 30. Mann-Whitney U-test visar att det inte finns någon signifikant skill-

nad i total OBQ mellan dessa grupper, då p-värdet visar 0.066. 

Aktivitetsbalansen i förhållande till de som har hemmaboende barn och de som 

har inte har hemmaboende barn 

Författarna gör ingen jämförelse mellan grupperna. Detta eftersom endast nio personer har 

barn, vilket är för få personer för att kunna få fram ett signifikant resultat (Kristensson, 2014). 

Aktivitetsbalansen i förhållande till arbetssituation 

Resultatet visar att det inte finns någon signifikant skillnad mellan de som lönearbetar och de 

som inte lönearbetar. Då endast två personer arbetar 1-20 tim./vecka, jämför författarna alla 

de som lönearbetar med de som inte gör det. På frågan om de upplever att de har balans mel-

lan arbete, hem och familjesysslor, vila och sömn fanns inga större skillnader i hur de skattade 

beroende på kön. Medianen i OBQ för de 18 personer som lönearbetar hamnar på 34,5 och 
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medianen för de 36 personer som inte lönearbetar hamnar på 32. Mann-Whitney U-test visar 

att p-värdet är 0,350, vilket inte är någon signifikant skillnad i total OBQ mellan de som löne-

arbetar och de som inte gör det. 

Aktivitetsbalans i förhållande till kön och ålder 

Eftersom författarna inte hittar några skillnader i aktivitetsbalansen efter att ha besvarat sina 

frågeställningar så testas även vilka skillnader som finns i den självskattade aktivitetsbalansen 

mellan män och kvinnor samt mellan olika åldersgrupper med hjälp av Mann-Whitney U-test. 

Testresultatet visar inga skillnader i aktivitetsbalansen, mellan män och kvinnor, p-värde 

0,781. Då det gäller skillnader mellan åldersgrupperna, så befinner sig endast åtta personer i 

åldersgruppen 51-65 år. Författarna slår därför ihop gruppen 51-65 år, med gruppen 35-50 år. 

Mann-Whitney U-test visar att det inte finns någon signifikant skillnad i aktivitetsbalansen 

mellan gruppen 18-35 år och 36-65 år, då p-värdet visar 0,444. 

 

Diskussion 

Metoddiskussion  

Urval 

Efter att ha gjort en litteraturgenomgång och samtalat med de verksamheter som kommer i 

kontakt med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, är författarna medvetna om att det är 

en svår målgrupp att nå ut till. Eftersom det inte har gjorts många studier på personer med en 

neuropsykiatrisk funktionsnedsättning i samband med aktivitetsbalans, anser författarna att 

det ändå är viktigt att försöka. 

 

Samtliga funktionsnedsättningar valdes inom neuropsykiatrin, eftersom det förekommer en 

viss samsjuklighet mellan dessa funktionsnedsättningar (Bejerot, 2010; Gillberg, 2010). För-

fattarna ville även säkerställa att antalet respondenter i studien blev tillräckligt. Antalet re-

spondenter blev för lågt för att kunna anses vara reliabelt, men hamnade ändå inom ramen för 

att göra en statistisk bearbetning enligt Billhult och Gunnarsson (2012). Författarna använde 

sig utav en tvärsnittsstudie som är lämplig vid uppsatsskrivande och anser att urvalsgruppen 

var representativ när enkäten fylldes i. Författarna valde två bekvämlighetsurval för att rekry-

tera respondenter. Nackdelar med detta kan vara att bekvämlighetsurval ökar risken för skev-

het, vilket är ett hot mot reliabiliteten. Författarna har därför rekryterat från många olika en-

heter för att minska risken, vilket även Kristensson (2014) tar upp. Författarna anser därför att 

studiens design är relevant för att besvara syftet och har beaktat de designfel och de urvalsfel 

som kan uppstå. 

 

Ansvarig personal på verksamheterna styrde vilka som tillfrågades att delta, vilket kan ge ett 

skevt resultat. Personalen kan ha låtit bli att fråga vissa personer eller valt personer som ex-

empelvis är mer positivt lagda, då de kan vara mer benägna att tacka ja till att delta. Aktivi-

tetsbalansen hos dessa respondenter kan då ha blivit bättre i jämförelse med andra inom mål-

gruppen, vilket kan ge ett missvisande resultat och är ett hot mot reliabiliteten. Författarna är 
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också medvetna om att vissa personer kan ha känt sig tvingade att delta, då det inte gick att 

kontrollera vad personalen på verksamheterna förmedlade till respondenterna. I missivet 

framgick det dock att deltagande var frivilligt. 

 

Det kan ha betydelse för resultatet vilken tid på dygnet respondenten fyllde i enkäten. Om det 

är tidigt på morgonen eller sent på eftermiddagen kan tidpunkten ha påverkat respondentens 

koncentration och uppmärksamhet. Respondenternas sinnesstämning kan också variera mellan 

olika tidpunkter, vilket kan påverka hur de svarar. Författarna har i litteraturgenomgången 

funnit att många personer med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning kan ha problem med 

sömnen som kan påverka efterföljande dag (Gillberg, 2010). Personer med ADHD kan ha en 

viss problematik med att förhålla sig till tid som i sin tur påverkar de dagliga aktiviteterna 

samt planering och struktur över dessa (Carelli & Viberg, 2011; Ek & Isaksson, 2013; Gut-

man & Szczepanski, 2005; Socialstyrelsen, 2004) Utifrån dessa aspekter kan reliabiliteten an-

ses vara påverkad och det är svårt att säga om det skulle bli likande resultat om testet gjordes 

om.  

 

Internt bortfall förekom enbart i bakgrundsvariablerna och har därför inte haft någon påverkan 

på resultatet. Faktorer till externt bortfall kan vara orostankar över huruvida andra personer 

ändå kommer att veta vem som har svarat på enkäten. Någon verksamhet som nämnde dessa 

orostankar hos respondenterna valde att inte medverka vilket minskade antalet potentiella re-

spondenter. Enligt ett par verksamheter som författarna kontaktat, kan en del personer upp-

leva enkäten som papper som ska till olika myndigheter, eller är misstänksamma mot vad en-

käten ska användas till. Enligt Lindgren, Söderberg och Skär (2013) är många personer med 

exempelvis ADHD misstänksamma mot behandlare eller personer de inte känner. Detta kan 

ytterligare varit en anledning till det externa bortfallet som förekom. Författarna kunde ha 

kommit ut till verksamheterna och presenterat studien eftersom detta gav en god svarsfre-

kvens på den verksamhet där detta tillämpades. Många av deltagarna i studien besöker dock 

verksamheterna på egen hand, samt vid olika tidpunkter, vilket gjorde att detta var svårt att 

genomföra.  

 

Datasamlingsinstrument 

En enkät är en bra metod för att nå ut till många personer på kort tid enligt Billhult och Gun-

narsson (2012). När en enkät används kan respondenterna också ha lättare för att svara ärli-

gare, eftersom det inte går att urskilja vem som har svarat på vilken enkät. OBQ besvarade 

syftet och författarna har övervägt alla metodens delar för att säkerställa att instrumentet hål-

ler en fortsatt reliabilitet. Instrumentet består av 13 frågor, vilket skulle kunna bli för många 

påståenden och svarsalternativ för en person ur målgruppen, då det krävs koncentration och 

uppmärksamhet på enkäten (Gillberg, 2010; Socialstyrelsen, 2014b). Vissa personer kan dess-

utom ha lässvårigheter då detta förekommer bland inlärningssvårigheterna (Samuelsson, 

2009). Författarna valde ett instrument som var testat och som mätte det som var avsett, för att 

inga mätfel skulle uppstå. Därav ansågs instrumentet vara relevant för att besvara syftet. 

 

Jonsson (citerad/refererad i Wagman & Håkansson, 2014b) skriver att aktiviteter kan vara 

olika värda för olika personer. Erlandsson, Eklund och Iwarsson (citerad/refererad i Wagman 
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& Håkansson, 2014b) skriver också att olika faktorer, exempelvis arbete, kan upplevas på 

olika sätt av olika personer. Wagman och Håkansson (2014b) menar att OBQ övervinner båda 

dessa aspekter. Eftersom OBQ inte är baserad på specifika aktiviteter kan instrumentet även 

övervinna olika kulturella skillnader där vissa aktiviteter kan prioriteras högre än andra eller 

vilken tid som brukar läggas på en viss aktivitet (Wagman & Håkansson, 2014b). Dessa 

aspekter gör att författarna anser att OBQ är ett bra instrument att använda på målgruppen, då 

deras aktivitetsmönster kan se ut på många olika sätt och kan skilja sig från andra människors. 

Detta då de exempelvis kan lägga mycket tid på olika specialintressen men kan ha problem 

med vardagliga aktiviteter (Kaland, 2004). Då författarna endast vill beskriva hur responden-

terna upplever sin aktivitetsbalans, oavsett vilka aktiviteter som prioriteras eller hur aktivitets-

mönstret ser ut, är OBQ ett relevant instrument. Instrumentet tycks ha bidragit till en viss in-

nehållsvaliditet då instrumentet lyckas fånga alla de teoretiska begrepp som är tänkt att mätas. 

Enligt Wagman och Håkansson (2014b) behövs det dock fler tester som kan stärka validiteten 

ytterligare. 

 

Någon verksamhetschef nämnde att det kan vara vanligt att personer med en neuropsykiatrisk 

problematik exempelvis besvarar varannan fråga instämmande och varannan tar avstånd. För-

fattarna har inte upptäckt att detta har förekommit. Författarna bad en person ur personalen på 

en verksamhet att fråga hur respondenterna upplevde enkäten. Det som framkom var att be-

greppen aktivitet och balans var svåra att förstå och att enkäten och bakgrundsvariablerna var 

lite otydligt formulerade. Författarna tror ändå inte att OBQ var alltför svår för responden-

terna att fylla i på ett tillräckligt adekvat sätt. De har ändå fyllt i enkäten korrekt, då det inte 

förekom några dubbla svar eller missade frågor i OBQ. Dock förekom sju bortfall i bakgrund-

variablerna. Det kan påverka reliabiliteten då de kan ha fyllt i enkäten utan att egentligen ha 

förstått vad de har fyllt i, men detta går inte att veta då enbart några av respondenterna 

nämnde den faktorn. 

 

En egentillverkad enkät skulle kunna ha utformats för att göra enkäten mer förenklad och an-

passad för just denna målgrupp, då någon verksamhet fick avböja att medverka då de tyckte 

att enkäten skulle bli för svår att besvara. En egentillverkad enkät måste dessutom testas först 

beträffande validitet och reliabilitet innan den används i en studie, vilket hade tagit tid. Det 

hade också varit svårt att veta om svarsfrekvensen skulle ökat (Kristensson, 2014). 

 

En djupare insikt i hur respondenterna upplever sin aktivitetsbalans kan göras genom en inter-

vju. En verksamhet frågade några av respondenterna i studien hur de skulle uppleva att bli in-

tervjuade istället. Det framkom att många inte tycker om att träffa nya människor eller kan 

uppleva det som obehagligt att bli inspelad. Litteraturgenomgång visar att personer inom mål-

gruppen kan ha svårt med ögonkontakt och att samtala med nya människor, vilket stödjer för-

fattarnas teori om att en enkät är det bästa valet (Attwood, 2008; Dahlström, 2005; Norrö & 

Swing Åström, 2004). Enkäten ger även ett större antal respondenter som medverkar i stu-

dien, vilket gör det lättare att få en bra bild av hur de skattar sin aktivitetsbalans. Det kan 

också vara en fördel för respondenten att kunna sitta i lugn och ro och fylla i enkäten. 
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Datainsamling  

 

Rekrytering av respondenter 

För att undvika systematiska fel under datainsamlingen hade författarna beaktat begreppet 

forskarfel. Författarna höll sig så objektiva som möjligt, genom att inte påverka urvalet och 

tillvägagångssättet mer än nödvändigt. Verksamheterna fick sköta informationen på egen 

hand utifrån instruktioner som behandlade inklutionskriterier och yttre påverkan. Responden-

terna fick därför ta del av ett informationsbrev för att de skulle få korrekt information. 

 

Enbart Jönköpings län som område för datainsamling används, vilket är fördelaktigt då förfat-

tarna själva kan åka ut till verksamheterna och presentera studien och snabbare inhämta enkä-

terna. På den verksamhet där författarna presenterade studien inför potentiella respondenter 

var svarsfrekvensen som högst, vilket bör vara en användbar metod i framtiden. Att vända sig 

till olika psykiatriska enheter kan ha påverkat resultatet då dessa personer kan ha mer uttalade 

problem eller kanske tar mediciner som kan påverka dagsformen eller sinnesstämningen hos 

respondenten. Då författarna tog hjälp från olika verksamheter och då även använde deras tid, 

kan detta ha påverkat svarsfrekvensen på grund av att tiden kanske inte fanns inom verksam-

heten till att hinna fråga tillräckligt med personer om de ville delta i examensarbetet. Det tog 

längre tid än beräknat att få in enkäterna, då vissa verksamheter bad om att få lite längre tid på 

sig för att kunna få in fler enkäter. Det var viktigt att få in så många enkäter som möjligt för 

att kunna dra slutsatser och för att det ska anses vara god reliabilitet. Därför fick verksamhet-

erna önskad tid för att kunna få in det antal enkäter som de trodde var möjligt.  

Resultatdiskussion 

Examensarbetets syfte är att beskriva den självskattade aktivitetsbalansen hos vuxna personer 

med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Den totalt självskattade aktivitetsbalansen i 

OBQ av respondenterna är låg. Detta kan kopplas till Wilcocks (2006) begrepp occupational 

balance som innebär att individen ska uppleva tillfredsställelse med de aktiviteter som görs. 

Enligt Wilcock, 2006) är aktivitetsbalans att det ska finnas en balans mellan mentala, fysiska, 

ansträngande och vilsamma aktiviteter. Det ska också vara balans mellan sådant som görs 

utav intresse och sådant som är nödvändigt. OBQ har en annan definition på aktivitetsbalans, 

men tar också upp frågor som berör dessa faktorer (Wagman & Håkansson, 2014b). 

 

Respondenterna i den här studien skulle istället anses ha occupational imbalance som är mot-

satsen. Målgruppen hade en sämre total OBQ än de respondenter som tidigare testats med in-

strumentet (Wagman & Håkansson, 2014a; Wagman & Håkansson, 2014b). Då målgruppen 

kan ha svårigheter med många faktorer som kan påverka aktivitetsbalansen så visade resulta-

tet vad författarna hade förväntat sig. Att dessa individer skattar sin aktivitetsbalans lågt, kan 

påverka deras möjligheter till att uppnå becoming. Att inte nå sitt becoming är en ohälsofaktor 

och hindrar individen från att uppleva tillfredsställelse i vardagen. Därför är aktivitetsbalans 

en viktig omständighet för att kunna uppnå hälsa och välbefinnande (Wilcock, 2006). Även 

Håkansson, Dahlin-Ivanoff och Sonn's (2006) menar att individen erfar en känsla av välbefin-

nande när den upplever balans i det dagliga livet. 
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Boende 

Författarna misstänkte att de som bor ensamma har en sämre aktivitetsbalans än de som har en 

samborelation. Resultatet visade att det inte finns någon skillnad. Författarna tror att de som 

har samborelation kan få hjälp med vardagssysslorna i hemmet och på så sätt bli avlastade. 

Enligt Ek och Isaksson (2013) upplever många personer det som positivt att få påminnelser 

och stöd från omgivningen. Att bo ensam ställer också krav på de exekutiva funktionerna ex-

empelvis att påbörja aktiviteter, bibehålla uppmärksamheten och motivation. Det kan vara en 

anledning till varför dessa personer över huvud taget skattar sin aktivitetsbalans lågt. Om de 

upplever isolering från andra och upplever meningslöshet kan de kopplas till Wilcocks (2006) 

begrepp occupational alienation.  

 

Personer med ADHD behöver struktur i vardagen (Toner, O’Donoghue & Houghton, 2006). 

Om en eventuell sambo inte anpassar sig till den strukturen kan det ställa till det för någon 

med ADHD. En annan aspekt till varför de som bor ensamma skulle kunna ha en bättre aktivi-

tetsbalans, kan vara att de kanske känner att de slipper anpassa sig till någon annan, vilket kan 

vara svårt för målgruppen, då de har svårt för förändringar och svårt att anpassa sig till andra 

(Hellberg Edström, 2007.)  Då struktur är viktigt för dessa personer så behöver de kanske sina 

egna rutiner att förhålla sig till för att kunna uppleva god balans i vardagen. Får de inte god 

struktur finns risken att det blir en obalans i aktiviteterna (Wilcock, 2006). Detta kan vara en 

anledning till varför resultatet inte visade på några skillnader i aktivitetsbalansen då det kan 

finnas både fördelar och nackdelar med att leva ensam. 

 

Lönearbete 

I litteraturgenomgången framgick det inom en generell population, att de som lönearbetade 

upplevde en obalans mellan arbetet och övrig tid (Johansson, 2002). Resultatet visade inga 

skillnader i författarnas målgrupp. Författarna tror dock att de som lönearbetar skulle ha en 

bättre aktivitetsbalans då ett arbete skapar struktur (Bejerot, 2010). Matuska, Bass och Sch-

mitt (2013) studerade den självskattade livsbalansen hos en generell vuxen population. Livs-

balansen mäts med instrumentet Life Balance Inventory (LBI) som har en definition på livs-

balans som överensstämmer bra med den definition av aktivitetsbalans som OBQ är baserat 

på och som författarna har använt sig av. LBI är därför ett instrument som går bra att jämföra 

med OBQ, då författarna har märkt att det är svårt att hitta studier som mäter aktivitetsbalans.  

I studien jämfördes livsbalansen mellan personer som arbetar eller studerar med personer som 

inte gör det. Deltagarna utan arbete hade en högre livsbalans än de som arbetade eller stude-

rade. Detta motsäger författarnas resultat som visar att det inte finns några skillnader i den 

självskattade aktivitetsbalansen i förhållande till arbetssituationen. Bejerot (2010) skriver att 

det är viktigt att ha ett arbete som kan bidra med struktur i vardagen för personer med ADHD 

och autismspektrumtillstånd. Om individen har fasta tider att förhålla sig till, så finns det en 

struktur som kan vara till hjälp för personen. De som inte har ett arbete skulle därför kunna ha 

en sämre aktivitetsbalans än de som har ett arbete, då de kan uppleva mindre struktur i livet på 

grund av att de har mindre tider att anpassa sig till. Detta kan vara en bidragande anledning 

till varför resultatet i denna studie skiljer sig från Matuska, Bass och Schmitts studie. 
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Av resultatet framgår det att det är färre som har lönearbete än de som inte har arbete. Om in-

dividen inte har ett arbete kan det påverka personens doing som i sin tur kan påverka hälsan. 

Generellt sett brukar många personer värdera ett arbete högt och även där uppnå sin becoming 

(Wilcock, 2006). Resultaten överensstämmer med det som kommit fram i den litteraturge-

nomgång som författarna har gjort om att det kan vara svårt för dessa personer att komma in 

på arbetsmarknaden (Dahlgren, 2007; Kielhofner, 2012; Socialstyrelsen, 2002). En grupp in-

divider med ADHD jämfördes med en kontrollgrupp med samma fördelning gällande ålder, 

kön och lokalisation. Det visade sig att personer med ADHD har generellt lägre utbildnings-

nivå, färre som arbetar heltid och att den årliga inkomsten är betydligt lägre (Biederman & 

Faraone, 2006). 

 

Kön 

Resultatet visade att det inte fanns någon skillnad i total OBQ mellan män och kvinnor. Wag-

man och Håkansson (2014a) har visat i en studie på en generell population, att det finns skill-

nader i mäns och kvinnors aktivitetsmönster. Wada (2012) utforskade aktivitetsbalans hos 15 

par med yngre barn där det också visade sig att aktivitetsmönstren mellan män och kvinnor 

skiljde sig åt. I en tidigare studie med OBQ visade att männen hade en mindre variationsvidd i 

total OBQ (26-56) än kvinnor (17–59) och ett lägre medianvärde (män 38, kvinnor 44). Dessa 

resultat motsägs av det som författarna kom fram till i den här studien, där det inte fanns nå-

gon skillnad mellan könen. Dock är det här en annan målgrupp och ingen generell population, 

vilket gör att det inte går att jämställa dessa grupper, då de flesta inom en generell population 

inte har någon av dessa funktionsnedsättningar. 

Ålder 

Enligt Erlandsson, Björkelund, Lissner och Håkansson (2010) fanns det skillnader mellan 

kvinnor i två ålders grupper (38 år och 50 år) angående störande avbrott i deras aktiviteter. De 

yngre kvinnorna upplevde mer frekventa avbrott än de äldre. Wagman och Håkansson 

(2014a) skriver att detta kan vara ett exempel på något som kan påverka aktivitetsbalansen 

och eventuellt att åldersskillnader i aktivitetsbalans finns och borde utforskas. Författarna hit-

tade dock inga skillnader i aktivitetsbalansen mellan olika åldersgrupper i den här studien. 

Matuska, Bass och Schmitt (2013) mätte livsbalans med LBI hos över 1000 amerikaner i en 

generell population. De fann att livsbalansen ökade med stigande ålder. Detta motsäger vad 

författarna funnit. Dock är urvalet i Matuska, Bass och Schmitts studie mycket större än i 

denna studie och kan därför lättare visa på skillnader som författarna inte kunnat hitta. Detta 

är även en annan målgrupp och ingen generell population, vilket gör att det inte går att jäm-

föra dessa, då de flesta inom en generell population inte har någon av dessa funktionsnedsätt-

ningar. 

Övriga resultat 

För att testa den interna konsistensen gjorde en analys med Cronbach´s Alfa test, för att se hur 

enkätfrågorna förhåller sig till varandra. Cronbach´s Alfa test visar ett värde på 0,877, vilket 

tyder på god intern konsistens och innebär att frågorna i OBQ relaterar väl till varandra (Kris-

tensson, 2014). I studier av Wagman och Håkansson (2014b) har det instrumentet också visat 

god intern konsistens. Tidigare studier med OBQ visade 0.936 (Wagman & Håkansson, 
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2014a) och 0.918 (Wagman & Håkansson, 2014b). Dessa siffror tyder att resultaten skulle 

kunna bli liknande om studien gjordes om på samma målgrupp.  

                                                               

Författarna har granskat alla enkäter mycket noggrant för att försöka upptäcka om det fanns 

någon specifik fråga där svaren skiljde sig från de övriga eller något annat som kunde studeras 

närmare. Inget sådant har hittats och författarna redovisar eller diskuterar därför inga resultat 

gällande specifika frågor i OBQ. 

Betydelse för arbetsterapi  

Arbetsterapeuter kommer i kontakt med personer inom neuropsykiatrin genom olika instanser 

såsom sjukvården, skolan, arbetsförmedlingen och inom försäkringskassan (Förbundet Sveri-

ges arbetsterapeuter, 2014).  Forskning om Aspergers syndrom har visat att den diagnostiska 

etiketten Aspergers inte talar till individens unika styrkor och svagheter. Därför är det viktigt 

att vårdgivarna individualiserar interventioner för att kunna möta individens komplexa behov 

(Lawrence, Alleckson & Björklund, 2009). Författarna har också i denna studie funnit att 

vuxna personer med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning skattar sin aktivitetsbalans 

lägre jämfört med andra studier vilket ökar behov av arbetsterapeutiska åtgärder. 

 

Personer med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning är i behov av stöd för att klara av sin 

vardag (Ek & Isaksson, 2013). Arbetsterapeuten arbetar mycket med aktivitetsbalans kopplat 

till dessa funktionsnedsättningar. Fler arbetsterapeutiska insatser riktade mot målgruppen kan 

hjälpa den enskilde individen att skapa balans och struktur i sina dagliga aktiviteter och göra 

personen uppmärksam på vad som tar energi i vardagen (Holmfridsson & Rudolfsson, 2013). 

Även om resultatet inte kan generaliseras till en större population, så kan det ändå ge en anty-

dan om att det behövs fler studier som behandlar aktivitetsbalans inom målgruppen. De pro-

fessioner som behandlar målgruppen kan då få en större insikt i målgruppens behov och ut-

veckla fler åtgärder riktade mot målgruppen relaterat till aktivitetsbalans. Genom ökad kun-

skap kan arbetsterapeuten och andra inom vården påtala hur viktigt det är med stöd för dessa 

personer och att fler resurser behövs. Om en individ inte upplever meningsfullhet i vardagen 

och vill ändra på sin situation för att skapa aktivitetsbalans är det viktigt med motivat-

ion.  Många personer med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning kan ha svårt att finna mo-

tivation till förändringar (Bejerot, 2010; Kielhofner, 2012). I en studie av Holmfridsson och 

Rudolfsson (2013) framgick det att motivation och omgivning har betydelse för aktivitetsba-

lansen och framförallt för personer med autismspektrumtillstånd. Därför är det viktigt att ar-

betsterapeuten med sin kunskap kan stödja personen och medvetandegöra vikten av att enga-

gera sig i aktiviteter och även hitta en tillfredsställande balans i aktiviteterna. Verksamheterna 

som författarna varit i kontakt med har även uttryckt att ett instrument som mäter aktivitetsba-

lans verkar vara mycket intressant. Det är ett verktyg som de skulle kunna använda sig utav 

för att öka patientens förståelse samt en ökad förståelse hos vårdpersonalen angående aktivi-

tetsbalansen. 

Förslag på kommande studier 

OBQ är ett nytt instrument och kan användas på generella målgrupper (Wagman & Håkans-

son, 2014a). Även om instrumentet verkar fungera på den här målgruppen tyckte vissa att det 

http://www.sciencedirect.com.bibl.proxy.hj.se/science/article/pii/S0883941709001009
http://www.sciencedirect.com.bibl.proxy.hj.se/science/article/pii/S0883941709001009
http://www.sciencedirect.com.bibl.proxy.hj.se/science/article/pii/S0883941709001009
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var lite svår att förstå. Författarna rekommenderar därför att instrumentet skulle kunna anpas-

sas mer till personer inom neuropsykiatrin genom att ha en ytterligare, förtydligad version av 

samma instrument. Det har framkommit i litteraturgenomgången att många personer har svårt 

med koncentration, tolkar mycket ordagrant och att mycket text kan vara svårt att läsa då även 

många kan ha dyslexi. Genom att ha mindre text, förklaringar på ord eller mer lättläst text kan 

det bli mer anpassat för målgruppen (Gillberg, 2010; Socialstyrelsen, 2014b). 

  

OBQ tar inte hänsyn till hur lång tid som spenderas på specifika aktiviteter eller hur indivi-

dens aktivitetsmönster ser ut, så länge som individen är nöjd med det (Wagman & Håkansson, 

2014b). Därför skulle det vara intressant göra fler studier där OBQ kombineras med ett annat 

instrument, som fokuserar mer på vilka specifika aktiviteter som individen spenderar tid på 

samt hur länge de utför en viss aktivitet, för att kunna hitta nya fynd som kan ge större förstå-

else för aktivitetsbalansen hos hela målgruppen eller hos en specifik funktionsnedsättning 

inom neuropsykiatrin. LBI är ett exempel på ett instrument som skulle kunna kombineras med 

OBQ. Att kombinera två instrument som mäter aktivitetsbalans på olika sätt skulle också 

kunna ge en mer heltäckande bild över hur målgruppens aktivitetsbalans ser ut. Detta för att 

eventuellt kunna hitta orsaken till varför individen skattar sin aktivitetsbalans som låg. LBI är 

ett instrument som skulle kunna  

 

Resultatet som framkommit i denna studie överensstämmer inte med tidigare studier gjorda 

med hjälp av OBQ, vilket kan vara en anledning till fortsatta studier. Respondenterna skattar 

även sin aktivitetsbalans lågt, vilket också är en anledning till varför detta område bör stude-

ras vidare, då dessa personer kan ha problem med sin aktivitetsbalans 

 

Slutsatser 
Syftet är att beskriva den självskattade aktivitetsbalansen hos vuxna personer med en neu-

ropsykiatrisk funktionsnedsättning. Litteraturgenomgången belyser de svårigheter som mål-

gruppen har, som även kan påverka aktivitetsbalansen negativt. I resultatet framgår det att re-

spondenterna hade en lägre aktivitetsbalans än de som tidigare testats med instrumentet. Re-

sultatet kan ge en antydan om att det kan finnas ett ökat behov av fler arbetsterapeutiska insat-

ser, för att hjälpa den enskilde individen att strukturera sin vardag. Resultaten kan inte genera-

liseras, men kan användas som en utgångspunkt för vidare studier gällande aktivitetsbalans 

hos målgruppen. 
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