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Enligt den senaste folkhälsorapporten ökar den psykiska ohälsan i Sverige. Psykisk sjukdom 
kan försvåra personens delaktighet i vardagen, framförallt diagnoserna inom WHO:s ICD-
klassifikation F20.0-24.9. Somatiska sjukdomar som kommer utav osunda vanor är vanligt 
hos den här gruppen.  
 
Hälsoprogram har utvecklats men man vet lite om hur den sortens undervisning har påverkat 
personerna som deltagit och om den har bidragit till någon förändring. Syftet var att beskriva 
just detta i en kvalitativ semistrukturerade intervjustudie där sex personer deltog. 
 
Materialet analyserades enligt innehållsanalys och det framkom ett övergripande tema ”Att 
delta i hälsoutbildning” samt tre kategorier och åtta underkategorier. 
 
Personer med psykisk sjukdom skiljer sig inte mycket åt från den övriga befolkningen. Gamla 
och nya vanor är svåra att ändra på och fysiska och psykiska faktorer påverkar personens 
aktivitetsutförande och delaktighet i vardagen. För att klara en livsstilsförändring behöver 
personer med psykisk sjukdom kontinuerliga och långsiktiga insatser. 
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1. INLEDNING  
 
I Sverige publicerar Socialstyrelsen vart fjärde år en nationell folkhälsorapport över hälsoläget 
bland befolkningen. Vidare utkommer också årligen en lägesrapport om hälsoläget för att det 
fortlöpande folkhälsoarbetet ska ha rätt fokus på sina insatser (Socialstyrelsen, 2008).  
      
Enligt den senaste folkhälsorapporten från 2005 (Socialstyrelsen) är de vanligaste 
folksjukdomarna i Sverige hjärt- och kärlsjukdomar tillsammans med rygg- och ledvärk. 
Cancer, diabetes och övervikt/fetma drabbar också stor del av befolkningen liksom den 
stigande psykiska ohälsan som uppges drabba mellan 20-40 % av befolkningen. Den psykiska 
ohälsan uppges i folkhälsorapporten (Socialstyrelsen, 2005) variera från lindrigare till svårare 
och där 10-15% av de drabbade är i behov av medicinering för sin psykiska sjukdom. 
      
Forskning som Chue & Cheung (2004) har utfört visar att de läkemedel som personer med 
svårare psykiska problem använder kan ge negativa biverkningar som inte är fördelaktiga för 
personens hälsa. Viktökning och dyslipidemi (fetthöjning) är vanliga biverkningar av den 
antipsykotiska medicinen och som i sin tur kan ge en ökad risk att drabbas av somatisk ohälsa. 
      
Läkemedelsföretaget Eli Lilly AB har uppmärksammat biverkningarnas påverkan på denna 
patientgrupp och har börjat arbeta aktivt för att få ner ohälsotalet. Företaget har utvecklat ett 
kost- och motionsprogram, Ett Sundare Liv, för patienter inom psykiatrin som syftar till att 
hjälpa patienterna att leva ett sundare liv och öka deras välbefinnande. Programmet finns 
tillgängligt för alla psykiatriska kliniker i landet (Eli Lilly AB).  På en psykiatrisk klinik har 
två arbetsterapeuter arbetat med kost- och motionsprogrammet i tre omgångar för att öka 
välbefinnandet hos de patienterna som deltog i undervisningen. Värdet av undervisningen och 
följden av insatsen har dock inte tidigare utvärderats. 
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2. BAKGRUND 
 
2.1 Hälsobegrepp och definitioner 
 
Hälso- och sjukvårdens huvuduppgifter är att bota och lindra sjukdom, samt att arbeta med 
hälsofrämjande och förebyggande vård (Arvidsson & Skärsäter, 2006). Hälsobegreppets 
mångdimensionella komplexitet och individuella betydelse har lett till många olika 
definitioner genom åren (Rydén & Stenström, 2000).  
      
Världshälsoorganisationen har sammanställt ett flertal definitioner av hälsa. Hälsodefinitionen 
som fastställdes år 1946 (World Health Organization, 2006) lyder: 
 

Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt  
välbefinnande, och inte enbart frånvaro av sjukdom eller handikapp. 
 

Definitionen fick en viktig genomslagskraft eftersom den visar på hälsa som ett 
flerdimensionellt begrepp, som innefattar biologiska, psykologiska och sociala faktorer 
(Rydén & Stenström, 2000; Creek, 2005). Definitionen har även fått kritik av Pender (1996) 
för att den framställer hälsa som ett ouppnåeligt idealtillstånd (Arvidsson & Skärsäter, 2006).  
      
I denna uppsats har vi valt att utgå från Lennart Nordenfelts (2001) definition av hälsa 
eftersom vi anser att denna definition överensstämmer med ett arbetsterapeutiskt 
förhållningssätt: 
 

Hälsa är det fysiska och psykiska tillståndet som gör att en person har  
förmågan att under givna omständigheter kunna realisera sina vitala mål. 

 
Med vitala mål menar Nordenfelt de mål som är särskilt viktiga för personen att nå och 
bibehålla, t.ex. sitt arbete, fullfölja sin utbildning eller att kunna bo kvar i sin bostad. 
Nordenfelt anser att ohälsan kännetecknas av någon slags oförmåga, antingen direkt orsakad 
t.ex. av en förlamning eller indirekt orsakad av smärta eller annat lidande (Nordenfelt, 1996).  
 
Folkhälsa handlar om att förebygga sjukdom och att främja hälsotillståndet bland 
befolkningen. Vår livsstil påverkar Sveriges folkhälsa genom vilka val vi gör gällande våra 
levnadsvanor och vårt hälsobeteende. Var vi väljer att bosätta oss, vilka sociala vanor vi väljer 
samt hur vi nyttjar bl.a. mat, alkohol och tobak påverkar alltså den svenska folkhälsan 
(Socialstyrelsen, 2005). För att främja den svenska folkhälsan arbetar olika myndigheter 
aktivt med att skapa bra förutsättningar för befolkningen genom hälsofrämjande insatser 
(Pellmer & Wramner, 2007). Sveriges Riksdag beslutade år 2003 om elva folkhälsomål som 
myndigheterna ska arbeta mot och har ansvar för. Enligt Ågren (2003) beskrivs 
Folkhälsoinstitutets mål som följande: 
 

• Mål 1. Delaktighet och inflytande i samhället – Att befolkningen ska kunna påverka  
sitt liv och känna sig delaktiga i samhället t.ex. genom att rösta i val och påverka 
beslutsfattarna via medverkan i frivilligorganisationer. 

• Mål 2. Ekonomisk och social trygghet – Att det ska finnas ett trygghetssystem för 
personer som hamnar i svåra situationer, tex. a-kassa och socialbidrag. 

• Mål 3. Trygga och goda uppväxtvillkor – Att barnen ska ha goda förutsättningar under 
uppväxten och ge dem en trygg skolgång och uppväxtförhållanden. 
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• Mål 4. Ökad hälsa i arbetslivet – Det ska vara en god arbetsmiljö på svenska 
arbetsplatser. 

• Mål 5. Sunda och säkra miljöer och produkter – Vår miljö (inomhus, utomhus) och 
omgivning (närmiljön) ska vara säker liksom kvalitetstestade produkter. 

• Mål 6. En mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård – Sjukvården ska arbeta 
hälsofrämjande i patientarbetet. 

• Mål 7. Gott skydd mot smittspridning – Att arbeta för att minska smittosamma 
sjukdomar och spridningen. 

• Mål 8. Trygg och säker sexualitet och en god reproduktiv hälsa – Arbeta för att få leva 
med sin sexualitet utan diskriminering samt arbeta för säker reproduktion. 

• Mål 9. Ökad fysisk aktivitet – Arbeta mot ökad fysisk aktivitet i skola, på fritid och för 
utsatta grupper. 

• Mål 10. Goda matvanor och säkra livsmedel – Arbeta för bra produkter med 
ekonomisk hållbarhet. 

• Mål 11. Minskat bruk av tobak och alkohol, ett samhälle fritt från narkotika och 
dopning samt minskade skadeverkningar av överdrivet spelande – Minska antalet 
brukare av ohälsosamma vanor. 

 
För att kunna uppfylla de svenska folkhälsomålen behövs aktiva hälsofrämjande 
interventioner. Ett exempel på intervention finns inom skolan. På regeringens uppdrag har 
insatsen resulterat i en rapport Skolan förebygger. I rapporten går att läsa om det arbete man 
utfört för att minska alkohol- och droganvändningen bland ungdomar. Man har arbetat med 
stödjande insatser till föräldrarna för att de gemensamt ska kunna stå emot ungdomarnas 
påtryckningar gällande alkohol och tobak (Sundbaum, 2008). Inom ramen för det nionde 
folkhälsomålet har hälso- och sjukvården tillsammans med Idrotts- och friluftslivet utformat 
Fysisk Aktivitet på Recept (FAR) som ska vara ett motivationshöjande verktyg i ett försök att 
minska stillasittandet bland befolkningen (Faskunger et. al, 2007). Hälso- och sjukvården gör 
även insatser kopplade till det tionde målet. För att främja goda kost- och motionsvanor utför 
hälso- och sjukvården motiverande samtal där de informerar om goda levnadsvanor, något 
som visat sig öka patienternas förmåga att hålla i de nya vanorna (Statens Folkhälsoinstitut, 
2008). Hälso- och sjukvården är också en aktör i det hälsofrämjande arbetet att få ner bruket 
av tobak fram till 2014, en insats för det elfte folkhälsomålet (Statens Folkhälsoinstitut, 2007).  
      
De folkhälsopolitiska insatserna som görs i Sverige är riktade mot hela befolkningen men har 
ett särskilt fokus på de grupper av befolkningen som löper störst risk för av att drabbas av 
ohälsa eller är mer utsatta. Arbetet fokuseras på de områden som har betydelse för folkhälsan, 
dvs. levnadsvillkor, miljöer, produkter och levnadsvanor. Personer med psykisk sjukdom är 
en av de utsatta grupperna (Ågren, 2003). 
 
 
2.2 Psykisk sjukdom 
 
En psykisk sjukdom kan medföra stora konsekvenser för den som insjuknat. Graden av 
funktionsnedsättning varierar från person till person (Lundin & Ohlsson, 2002). Personer som 
klassificerats inom spannet av F20.0-24.9 enligt International Classification of Diseases 
(ICD) drabbas ofta av svåra nedsättningar. Enligt den svenska Nationella 
Psykiatrisamordningens rapport (Statens offentliga utredningar, 2006) definieras psykisk 
funktionsnedsättning enligt följande: 
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En person har ett psykiskt funktionshinder om han eller hon har väsentliga 
svårigheter med att utföra aktiviteter på viktiga livsområden och dessa 
begränsningar har funnits eller kan antas komma att bestå under en längre tid. 

 
ICD är en internationell standardiserad klassifikation utformad av WHO över olika diagnoser. 
Cullberg (2000) beskriver diagnoserna inom klassificeringen F20.0-24.9 som psykotiska och 
schizofrena syndrom med hallucinationer, vanföreställningar och/eller beteendestörningar. 
Lundin & Ohlsson (2002) beskriver en psykos som att människans inre värld får övertaget 
och att jagidentiteten blir rubbad. Personens verklighetsuppfattning blir förvriden och 
personen tolkar intryck och händelser på ett annorlunda sätt, ofta paralyserande eller 
skrämmande. Vanföreställningar är en vanlig efterverkan på psykos där personen tror sig vara 
förföljd eller att personen förlorar förmågan att uppfatta vem de egentligen är. Vid schizofreni 
har personen en mer allvarlig påverkan på sitt vardagliga liv i och med de stora 
funktionsnedsättningarna och bristande förmågor så som kognitiva nedsättningar.  
 
2.2.1 Kognitiva nedsättningar 
Lundin & Ohlsson (2002) beskriver de olika kognitiva nedsättningarna som kan påverka 
människan och det dagliga livet. Personer med en kognitiv störning inom det s.k central 
coherence och theory of mind kan få problem att upprätthålla sociala kontakter. En störning 
av central coherence leder till att personen får svårt att tyda signaler mellan människor genom 
att tolka kroppsspråk och ansiktsuttryck. Theory of mind innebär tankestörningar som ger 
svårigheter att förstå andra människors tankar och känslor samt svårigheter med 
inlevelseförmågan hos personen. De kognitiva nedsättningarna av det s.k. exekutiva 
funktionerna kan orsaka problem att förstå orsak/verkan eller med att skapa struktur i 
vardagen. Personen kan även få problem att motivera sig själv eller att ta initiativ. Problem 
med att se helheten eller fantisera om en situation som inte upplevts tyder på en störning i det 
abstrakta tänkandet. En person med kognitiv nedsättning kan även bli mycket stresskänslig 
och där sömnsvårigheter, kroppsuppfattning och sinnesstörningar kan uppstå. Det är inte 
heller ovanligt att personen får minnesstörningar som ger svårigheter att komma ihåg, 
generalisera sin kunskap eller lära sig nya saker.  
 
En nedsättning av de somatiska och kognitiva funktionerna ger personen en aktivitets- 
och/eller funktionsnedsättning när det gäller viktiga dagliga aktiviteter vilket också begränsar 
personens delaktighet. För en person som har en nedsättning går det inte längre att uträtta 
moment som man tidigare kunnat eller så har man aldrig kunnat lära sig att utföra momentet 
eftersom funktionsnedsättningen hindrat utförandet. För att få vardagen att fungera kan det 
behövas rehabiliterande eller habiliterande insatser från sjukvården (Caplan & Sparre, 2007).  
 
2.2.2 Hälsa och funktionsnedsättning vid psykisk sjukdom 
Forskning som är gjord av Osborn et al (2007) samt Leas & McCabe (2007) visar på ett behov 
av hälsofrämjande interventioner för personer med psykiska funktionshinder. En ohälsosam 
livsstil med osunda matvanor, fysisk inaktivitet och rökning är vanligare bland personer med 
psykiskt funktionshinder än bland övriga befolkningen. Det finns bristande kunskap hos 
denna grupp. Behovet av information om hur riskfaktorer, som t.ex. högt blodtryck och 
rökning, kan påverkas genom en förändrad livsstil är stor. Det krävs att de hälsofrämjande 
interventionerna inriktar sig mot att förbättra det sociala stödet och att beakta psykiska 
funktionsnedsättningar (Osborn et al., 2007; Leas & McCabe, 2007). 
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2.2.3 Läkemedel 
Förutom att kost-, motions- och tobaksvanor påverkar hälsan negativt så visar forskning gjord 
av Chue & Cheung (2004) att det finns ytterligare en faktor som har en negativ inverkan på 
personer med psykisk sjukdom och det är läkemedel. Nystrup (Cullberg, 2003) beskriver 
läkemedelsbehandlingen inom psykiatrin som nödvändig för personer som drabbats av 
psykisk sjukdom, för att de ska kunna hantera sina psykiska och sociala problem. En nackdel 
med framför allt antipsykotiska läkemedel är dock biverkningar som kan kännas obehagliga 
och betungande för många personer. 
      
Enligt Nystrup (Cullberg, 2003) finns det två typer av antipsykotiska läkemedel, typiska och 
atypiska läkemedel. De antipsykotiska läkemedlen kan ge s.k. extrapyramidala symtom med 
biverkningar som parkinsonism (muskelstelhet och darrningar), dystoni 
(muskelsammandragningar) och akatisi (rastlöshet och oro). Atypiska antipsykotiska 
läkemedel kännetecknas av att de har få extrapyramidala biverkningar (Cullberg, 2003) men 
att de istället kan ge viktökning, dyslipidemi (fetthöjning) och att det finns en ökad risk att 
utveckla typ 2 diabetes (Chue & Cheung, 2004). Biverkningarna som läkemedlen ger ökar 
risken för att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar (Grefberg & Johansson, 2003). 
 
 
2.3 Hälsoutbildning 
 
Efter att ha uppmärksammat läkemedelsbiverkningarna utformade läkemedelsföretaget Eli 
Lilly AB Ett Sundare Liv som är ett hälsoutbildningsprogram med syfte att motverka den 
ohälsa som orsakas av medicinen. Programmet är utvecklat för patienter inom psykiatrin för 
att öka välbefinnandet och för att hjälpa personer med psykisk sjukdom att leva ett sundare 
liv. Läkare, psykologer, sjuksköterskor och dietister i Danmark har utvecklat materialet som 
sedan har granskat av samma yrkesgrupper i Sverige och anpassats efter svenska 
förhållanden. Programmet erbjuds till alla psykiatriska kliniker i landet och kan utföras enskilt 
eller som gruppverksamhet (Eli Lilly AB). 
      
Programmet Ett Sundare Liv genomfördes på en psykiatrisk klinik av två arbetsterapeuter. 
Undervisningen hölls som gruppverksamhet. Fördelen med att arbeta med materialet i grupp 
var att deltagarna kunde få stöd och inspiration av varandra. Kursmaterialet bestod av två 
häften, ett som handlar om mat och ett om motion. De båda häftena innehöll ett flertal teman 
som syftade till att göra deltagaren uppmärksammade på sin nuvarande livsstil och 
beteendemönster samt att inspirera deltagaren till att förändra livsstilen. Vid 
sammankomsterna diskuterades de teman som kursmaterialet bestod av (bilaga 1) bl.a. vad 
som är bra/dålig hälsa, kroppens uppbyggnad och funktion samt varför motion är bra och 
vilka kostvanor som är bra. Deltagarna promenerade och tillagade enklare rätter tillsammans, 
undervisningen var således både teoretisk och praktisk. Undervisningsmaterial delades ut som 
deltagarna fick behålla, för att kunna gå tillbaka och friska upp kunskapen (Eli Lilly AB).  
 
Downie et al (1993) beskriver hälsoutbildning som en insats för att förbättra hälsa och 
förebygga samt reducera ohälsa genom att influera uppfattningar, attityder och beteenden 
(Creek, 2005). Enligt Ewles & Simnett (2005) är det viktigt att respektera varje människas val 
och åsikter när det gäller en livsstilsförändring och inse att förändringen inte sker automatiskt 
bara för att personen har rätt tankesätt. Det krävs ofta stora ansträngningar hos personen för 
att klara av att genom gå en livsstilsförändring. Insatserna bör inte bara vara informativa utan 
även hjälpa den enskilda människan med sin självbild för att öka personens självförtroende 
och motivation. Det är också viktigt att anpassa miljön för att den ska underlätta 
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livsstilsförändringen och inte hindra den. Kielhofner (2002) menar att den fysiska och sociala 
miljön påverkar vårt utförande av en aktivitet och att den ställer krav på människan. Miljön 
kan antingen vara en resurs, ge möjligheter eller begränsa utförandet. Mosey (1986) tar även 
upp miljöns betydelse för inlärningsprocessen. Inlärningen eller träningen bör i största 
möjliga mån utföras i naturliga och varierande miljöer för att personen skall kunna tillämpa 
kunskapen i olika situationer.  
 
 
2.4 Arbetsterapeutisk grundsyn 
 
En arbetsterapeut arbetar utifrån antagandet om att människan är aktiv och kan förändras samt 
att aktivitet också främjar hälsan. Det bör därför finnas en bra balans mellan aktivitet och vila 
för att det ska bli en hälsosam livsstil (Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, 2005). Enligt 
Kielhofner (2002) finns en inneboende drivkraft hos oss människor att vilja vara aktiv. Han 
skriver om att lek/fritid, dagliga aktiviteter och arbete är något som vi alla behöver och som 
finns med oss genom hela livet (Kielhofner, 2002).  
 
Kielhofner (2004) har utformat en teori The Model of Human Occupation (MOHO) som bl.a. 
bygger på att människan består av tre komponenter: vilja, vanor och utförande. Han anser att 
människan är ett dynamiskt system där aktivitet, miljö och det mänskliga systemets inre 
förmågor formar vårt aktivitetsutförande (Kielhofner, 2002). Han anser att människan väljer 
aktiviteter, bildar aktivitetsmönster samt utför aktivitet genom tre subsystem. De tre 
subsystemen är viljesystemet, vanesystemet och utförandesystemet (Kielhofner, 2002).  
 
Valet av aktivitet sker med viljesystemet som handlar om motivation och drivkraft där 
tidigare erfarenheter, tankar och känslor styr vårt utförande liksom våra framtida planer. 
Viljan berör människans värderingar och vad som känns meningsfullt, det berör våra intressen 
och vad vi blir tillfredställda av samt tilltron till vår egen förmåga. Det är viljan som styr hur 
engagerade vi blir i ett aktivitetsutförande (Kielhofner, 2002). 
      
Bildandet av aktivitetsmönster sker med vanesystemet. Det styrs av våra vanor och roller. 
Vanorna ger oss regelbundenhet, karaktär och ordning på vårt utförande. Genom att upprepa 
ett aktivitetsmönster känner vi igen oss och då utvecklar vi vanor. Rollerna utvecklas vid 
interaktion med andra människor där vi antingen blir tilldelade en roll eller att vi själva väljer 
den. Rollen skapar inte bara en attityd utan påverkar också vem personen är, t.ex. student, 
arbetare eller kvinna. Genom våra vanor och roller skapar vi rutiner som gör att ett utförande 
kan bli automatiserat. I och med detta behöver vi inte fundera över utförandet utan det sker 
automatiskt och vi kan koncentrera oss på flera saker samtidigt (Kielhofner, 2004).  
      
Aktiviteter utför vi enligt Kielhofner (2004) genom utförandesystemet där våra fysiska och 
psykiska förmågor tillsammans med erfarenheter och ett konsekvent utförande är avgörande 
för hur aktivitetsutförandet blir. Den grundläggande faktorn för att lära sig en aktivitet är att 
utförandet går att känna i kroppen och att den erfarenheten ger oss erfarenhet om hur 
aktiviteten ska utföras. 
      
Kielhofner (2004) ser på aktivitet som en dynamisk process som styrs av människans kropp 
och tanke och där aktiviteter hjälper människan till struktur. Han anser också att aktivitet sker 
genom delaktighet, utförande och med hjälp av färdigheter. Delaktigheten innebär att 
individen engagerar sig i aktiviteter som har betydelse och som är nödvändiga för välmåendet. 
En aktivitet består av flera utförandemoment där våra tidigare färdigheter och funktioner gör 
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utförandet möjligt. Färdigheter vi använder vid utförandet är våra motoriska-, process-, 
kommunikations- och interaktionsfärdigheter. 
 
Miljöns påverkan enligt Kielhofner (2004) sker utifrån våra erfarenheter och kunskaper inom 
vilje-, vane- och utförandesystemet. Den fysiska miljön som t.ex. utomhusmiljön, en 
kontorsmiljö eller offentlig miljö kan vara till för- eller nackdel för människans 
aktivitetsutförande liksom den sociala miljön med social interaktion. I det sociala 
sammanhanget kan det finnas värderingar, regler och en ambitionsnivå att hantera och ta 
hänsyn till. Mosey (1986) beskriver att gruppverksamhet används som en intervention inom 
arbetsterapi bl.a. för att öva på att vara en del av ett socialt sammanhang. Gruppverksamhet 
kan erbjuda de faktorer som behövs för att åstadkomma förändringar hos den enskilda 
personen inom olika områden bl.a. genom att erbjuda feedback på beteenden och ge nya 
erfarenheter som kan leda till nya kunskaper och färdigheter.  
 
Syftet med gruppverksamheter är oftast komplexa, t.ex. en aktivitetsgrupp kan ha som mål att 
lära gruppmedlemmarna en specifik färdighet, förstärka deras självförtroenden eller att 
förbättra den sociala interaktionen (Creek, 2005). Mosey (1986) skriver att det är viktigt att 
arbetsterapeuten beaktar hur personen lär sig bäst, d.v.s. om undervisningen skall ske 
individuellt eller i grupp. 
 
2.4.1 Inlärningsprocesser 
De arbetsterapeutiska interventionerna handlar många gånger om att hjälpa personen att lära 
sig färdigheter som möjliggör aktivitetsutförandet. Att arbeta tillsammans med patienten i en 
lärprocess är således en väsentlig del i arbetsterapeutens yrkesroll. Kunskaper om 
inlärningsprocesser och metoder för att möjliggöra inlärning är därmed en nödvändighet 
(Hagedorn, 2000). 
      
Mosey (1986) beskriver flera inlärningsprinciper som är relevanta att beakta inom 
arbetsterapin. Arbetsterapeuten bör ta hänsyn till personens medfödda kapaciteter, resurser, 
begränsningar, ålder, kön, intressen och kulturell grupptillhörighet. Personens motivation 
samt förståelse för det som skall läras och anledningen till inlärningen är en väsentlig del av 
undervisningen. Engagemanget blir större om träningen är vald av patienten själv och känns 
meningsfull för den personen. För att underlätta inlärning är det viktigt med ett aktivt 
deltagande, dvs. att inlärningen sker genom att utforska och utföra. Konsekvenserna av 
personens beteende påverkar personens vilja att upprepa beteende, samt att inlärningen kan 
förstärkas genom försök och misstag. Det är sällan en person lär sig komplexa färdigheter 
genom några få träningstillfällen, inlärning kräver ofta upprepade repetitioner.  
 
De arbetsterapeutiska interventionerna enligt MOHO innefattar att göra förändringar. Var 
förändringarna bör ske beror på inom vilket område nedsättningen finns hos patienten, vilket 
system som hindrar aktivitetsutförandet. Det centrala inför förändringsarbetet är att 
arbetsterapeuten förstår hur förändringen påverkar alla faktorer. (Kielhofner, 2004).  
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3. PROBLEMOMRÅDE  
 
De personer som lever med en psykisk sjukdom inom spannet av ICD-klassificeringen F20.0-
24.9 lever med en sjukdom som ofta förekommer i skov och som ger svåra efterverkningar. 
Paranoida tankar, vanföreställningar och kognitiva nedsättningar är exempel på några följder 
av sjukdomen. Personen får i och med detta en nedsättning av funktions- och 
aktivitetsförmågan som påverkar det dagliga livet. Enligt SBU (1999) finns det endast ett fåtal 
forskningsrapporter som visar på hur utbildningsprogram påverkar samt uppfattas av personer 
med en psykisk diagnos enligt ICD-klassifikationen F20.0 – F24.9. Det här är en utsatt grupp 
som ofta drabbas av ohälsa och är i behov av hälsofrämjande insatser. Hälsoutbildningen Ett 
Sundare Liv är en hälsofrämjande intervention som har genomförts på en psykiatrisk klinik 
men någon strukturerad utvärdering har inte gjorts. Därmed saknas det kunskap om hur 
undervisningen påverkat deltagarna och deras livsstil. 
 
 
4. SYFTE 
 
Syftet med uppsatsen är att beskriva deltagarnas uppfattning av att ha deltagit i kost- och 
motionsprogrammet Ett Sundare Liv samt hur detta påverkat deras livsstil. 
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5. METOD 
 
Vi har utfört en kvalitativ studie i form av en semistrukturerad intervju för att ta reda på 
uppfattningen av kost- och motionsprogrammet Ett Sundare Liv bland de personer som 
deltagit i undervisningen. 
 
5.1 Urval 
 
Kursen Ett Sundare Liv har genomförts i tre omgångar på en psykiatrisk klinik: våren 2006, 
hösten 2006 samt våren 2007. Totalt har 14 personer deltagit i undervisningarna, fem kvinnor 
och nio män. Inklusionskriterier för att delta i vår studie var att personen hade slutfört 
utbildningen. I samråd med patientansvarig arbetsterapeut på den psykiatriska kliniken togs 
beslutet att exkludera tre deltagare p.g.a. deras rådande psykiska hälsotillstånd. Av de 14 som 
deltog i kursen tillfrågades 11 personer om att medverka i studien. Fem personer tackade nej 
och sex personer tackade ja. Deltagargruppen bestod av en kvinna och fem män i åldrarna  
35–51 år. Fyra personer deltog vid det första kurstillfället under våren 2006 och två personer 
under hösten 2006. 
 
Deltagarna kontaktades via telefon av psykiatrins patientansvariga arbetsterapeuter. Under 
samtalet fick deltagaren ett muntligt erbjudande om att delta i studien, en kortare information 
om studien samt presentation av oss studenter. I samband med att deltagarna tackade ja till 
medverkan så bokade arbetsterapeuterna in tid för intervju på kliniken. 
 
5.2 Datainsamling 
 
I de semistrukturerade intervjuerna användes öppna frågor där grund för frågeområden var 
syftet med kursupplägget av Ett Sundare Liv. Den semistrukturerade intervjun innebar att en 
frågeguide (bilaga 2) användes innehållande tre frågeområden. De frågeområden som valdes 
handlade om deltagarnas uppfattning om kursinnehållet, den sociala interaktionen mellan 
deltagarna samt hur de uppfattade sin livsstil, före och efter kursen. Frågeguiden användes 
utifrån hur Kvale (1997) beskriver funktionen av den semistrukturerade frågeguiden. Kvale 
skriver att frågeguiden konstrueras för att se till att alla frågeområden täcks under intervjun 
och att den även är en hjälp för att ge förslag på frågor under intervjun. 
      
Vid varje intervju informerades deltagaren om studiens syfte och hur materialet skulle 
hanteras samt att det inspelade materialet förstörs efter godkännande av uppsatsen och att alla 
uppgifter behandlas konfidentiellt. Vi förtydligade också att deltagandet var frivilligt samt att 
deltagarens vård på kliniken inte påverkades av deltagandet eller om deltagaren hoppade av 
studien. I samband med detta lämnades ett skriftligt informationsblad ut (bilaga 3) med denna 
information nedskriven samt med våra namn och kontaktuppgifter ifall deltagarna kom på 
frågor om studien i efterhand. 
 
Under intervjun ställdes öppna frågorna, i den ordning som var mest naturligt utifrån hur 
samtalet utvecklades. En av oss ställde frågorna medan den andre under samtalets gång 
antecknade följdfrågor och kroppsspråk. Vi valde att göra anteckningar eftersom 
kroppshållning, gester och ansiktsuttryck kan ge ytterligare information till det som berättas 
samt det kan påverka den underliggande meningen (Graneheim & Lundman, 2004) 
Följdfrågor användes för att utveckla samtalet eller deltagarens svar och ställdes utifrån 
rådande ämne (Polit & Beck, 2008). Intervjuerna spelades in på band och tog mellan 10-25 
minuter.  



 13 

5.3 Analys 
 
Efter det att intervjuerna var genomförda utsågs en av oss att göra transkriberingen. Enligt 
Kvale (1997) finns det inte någon direkt mall för hur transkriberingen bör gå till men han 
föreslår att riktlinjer sätts upp före utskrivning. Valet gjordes att skriva ut all dialog ordagrant 
och i och med det ta med även skratt och pauser. 
 
Modellen för analysprocessen blev innehållsanalys (Graneheim & Lundman, 2004). 
Innehållsanalys valdes för att låta det insamlade materialet styra dataanalysen och för att vi 
inte ville begränsa oss till en färdig struktur. Analysen gjordes enskilt fram till kodningen. 
Riktlinjer sattes upp innan den enskilda analyseringen började. Vi diskuterade och gick 
igenom alla steg i dataanalysen för att kontrollera att vi uppfattade meningsbärande enheter, 
kondenserade meningar och koder på ett likartat sätt. 
 
I början av analysarbetet lästes intervjuerna noggrant igenom för att ge en helhet av intervjun 
och tillbakablick om vad som sades. Innehållet i intervjuerna som berörde de tre 
intervjuområdena markerades för att fånga det som var relevant för studien. Det som inte var 
relevant för studien exkluderades. Därefter markerades meningar och ord som hade samma 
innebörd. De ord och meningar som kan relateras till samma centrala innebörd benämns av 
Graneheim & Lundman (2004) som en meningsbärande enhet. De meningsbärande enheterna 
förkortades samtidigt som kärnan i texten kvarhölls, d.v.s. kondenserade meningar togs fram. 
Därefter namngavs de kondenserade meningarna med koder (se figur 1 och 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 1 – meningsbärande enhet, kondenserad mening och kod. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figur 2 – meningsbärande enhet, kondenserad mening och kod. 
 

Meningsbärande 
enhet 

”Allas mål var liksom att försöka äta hälsosamt 
och leva hälsosamt, så alla hade samma mål” 

Kondenserad 
mening 

Alla hade samma mål att äta och leva hälsosamt 

Kod Gemensamma mål 

 

Meningsbärande 
enhet 

 

”Jag tänker väl både en och två gånger efter 
kursen – skall jag verkligen ha den här 

hamburgaren, skall jag inte gå och 
köpa lite frukt istället” 

 

Kondenserad 
mening 

Tänker på att välja sundare kost. 

Kod Sundare tänk 
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Efter att ha analyserat materialet enskilt sammanställdes koderna till ett gemensamt material, 
först varje intervju för sig och senare sammanställdes alla intervjuer. Koderna jämfördes och 
diskuterades utifrån likheter och skillnader. Då kodningen skilde sig från varandra fördes en 
diskussion kring detta och vi gick tillbaka till det ursprungliga materialet för att se vilken kod 
som bäst stämde överens med texten och därmed valdes koden som bäst överensstämde med 
textens innebörd. 
 
Koderna sorterades och sammanställdes till tre kategorier och åtta underkategorier (se figur 
3), underkategorier användes för att tydliggöra kategoriernas innehåll. Graneheim & 
Lundman (2004) skriver att kategorier uttrycker det manifesta i texten, vilket betyder att 
kategorier beskriver textens innehåll och besvarar frågan ”vad?”. Utifrån kategorierna 
utvecklades ett tema. Teman uttrycker det latenta i texten, dvs. ett tema beskriver textens 
underliggande betydelse och svara på frågan ”hur?” (Graneheim & Lundman, 2004). 
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6. RESULTAT 
 
I analysprocessen framkom det övergripande temat ”Att delta i hälsoutbildning” med ett antal 
kategorier och underkategorier (se figur 3). 
 

Figur 3 – Översikt över tema, kategorier och underkategorier som framkom i 
analysprocessen. 

 
 
 
Deltagarnas uppfattning om kursen 
 
Vad innehållet gav deltagarna 
Deltagarna tackade ja till kursen med anledning av att de hade viljan att lära sig mer om hälsa, 
må bättre psykiskt och de ville komma igång med sundare vanor. För några fanns det ingen 
specifik anledning förutom att de blev tillfrågade.  
 
Samtliga deltagare tyckte att helhetsintrycket av kursen var mycket bra och att det var en 
inspirerande och komplett kurs som tog upp det mesta om hälsa. Deltagarna berättade under 
intervjuerna om kursens innehåll där de lärde sig teorin om vad som var god och dålig hälsa, 
vilken betydelse sömnen hade samt om kost- och motionsvanor. Kursinnehållet ansågs 
passande och att det var livsnödvändig information. Deltagarna tyckte att de lärde sig mycket 
av kostundervisningen och att de lärde sig att äta rätt. Under kursen lagade de sund, enkel och 
snabblagad mat. Motionsavsnittet tyckte deltagarna var bra. Det var roligt att promenera 
tillsammans och prova på stavgång. Deltagarna tyckte det var bra att dela upp gruppen som 
man gjorde vid två tillfällen.  

TEMA Att delta i hälsoutbildning 

KATEGORIER 
Deltagarnas 

uppfattning om 
kursen 

Deltagarnas 
uppfattning om sin 

livsstil 

Förändring hos 
deltagarna efter 

kursen 

 
Vad innehållet gav 

deltagarna 
 

Tidigare vanor 

 
Försök till att 

förändra vanor 
 

Sammanhållningen i 
gruppen 

 
Faktorer som 
försvårade 
utförandet 

 

Förändring av 
tankesätt 

 
Arbetsterapeutens 

roll 
 

  

UNDER-
KATEGORIER 

 
Förslag på 
förändring 
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Deltagarna fick olika tips under kursen. De behöll även kursmaterialet som delades ut, vilket 
var mycket uppskattat. Matlagningstipsen var även det mycket uppskattat liksom de 
internetadresser som rekommenderades där de kunde hitta bra information. 
 

Jag fick reda på en sak. Man kan titta på innehållsförteckningen. Och hur 
mycket man kan få ut av den visste jag inte tidigare. 

 
Sammanhållningen i gruppen 
Gruppverksamheten tyckte deltagarna var positiv. Gruppen var inte alltför stor, vilket var 
uppskattat, och det gjorde att det var lättare för deltagarna att vara aktiva i undervisningen. 
Det var också positivt att deltagarna hade mycket gemensamt och att de stöttade varandra 
samt uppmuntrade varandras framsteg. 
 

Det fungerade bra. Alla hade samma mål och ville så gärna gå ner i vikt.  
Alla var väldigt motiverade. 

 
Åsikterna gick isär då det gällde vad deltagarna gav och lärde varandra inom gruppen. De 
flesta tyckte att de hade ett utbyte av varandra i form av erfarenheter, åsikter och stöttning 
medan det även var någon som inte lärde sig något nytt av de andra deltagarna. 
 
Arbetsterapeutens roll 
Deltagarna tyckte att arbetsterapeuterna som ledde undervisningen var trevliga, engagerade 
och pedagogiska. Den nya kunskapen som deltagarna fick lärde de sig av arbetsterapeuterna 
och de tyckte att undervisningsmiljön var lugn och trygg. 
 

Kursledarna var väldigt engagerade och väldigt pedagogiska. De använde 
mycket det här med svarta tavlan och så fick vi fylla i då. 

 
Förslag på förändring 
Samtliga deltagare saknade uppföljning av kursen. Deltagarna tyckte att en sammanfattning 
av kursen eller ett utvärderingsformulär vore bra uppföljning för att utveckla kursen.  
 

Jag tycker det skulle vara bättre uppföljning efter kurstidens slut. Jag har puffat 
på hela tiden men det har inte hänt någonting. 
 

Deltagarna tyckte att de saknade stöttning efter kursen och de tyckte att det var synd att 
deltagarna skingrades. Flertalet deltagare var mycket positivt inställd till att gå kursen igen 
alternativt gå en påbyggnadskurs och då skulle de vilja ha mer matlagning, gärna en enskild 
matlagningskurs, och mer promenader. Fler förslag för att utveckla kursen var att lägga ut 
kursprogrammet på vårdcentralerna och att rekommendera mat med billigare ingredienser. 
 
 
Deltagarnas uppfattning om sin livsstil 
 
Tidigare vanor 
Deltagarna från kost- och motionsprogrammet Ett Sundare Liv berättade att de tyckte deras 
livsstil var dålig med osunda kost- och motionsvanor som resulterat i jojo-bantning, förlorad 
kondition samt stor konsumtion av skräpmat. Deltagarna försökte gå ner i vikt och hade 
provat olika bantningsmetoder. Flertalet av deltagarna beskrev att de tidigare varit aktiva och 
hade ett stort idrottsintresse, framförallt i ungdomen. De har provat på styrketräning, Friskis 
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& Svettis och tränat på klinikens fysioterapi men med åren har de blivit mindre aktiva. De 
tröttnade på att träna ensamma och hade svårt att upprätthålla konditionen. I och med den 
tilltagande inaktiviteten hade de ökat i vikt och de trodde att det var på grund av att de inte 
hade energi till det. 
 
Faktorer som försvårade utförandet 
Det fanns både fysiska och psykiska faktorer som försvårade aktivitetsutförandet för 
deltagarna, bl.a. problem med knän, ork, ensamhet samt psykiska skov. Medicinering, deras 
psykiska status och sömnsvårigheter påverkade deras vilja att leva sunt. En person förklarade 
att det var svårt att laga mat eftersom kunskap saknades och någon annan tyckte att det var 
tråkigt att laga mat till en person, vilket i sin tur resulterade i osundare matvanor. 
  
Medias inflytande och ekonomin var faktorer som påverkade livsstilen för deltagarna. 
Bantningstips i tidningar, tv-program om hälsa och annonser om hälsoprodukter var sådant 
som deltagarna trodde påverkade dem. De hade också en viss insikt i att tidningarnas 
bantningstips inte alltid var så hälsosamt eftersom de trodde det kunde resultera i jojo-
bantning.  
 

Man läser i veckotidningar ”- jag gick ner fem kilo på en vecka”, liksom men 
vad är det? Bara för att de ska sälja lösnummer? Knappt ett kilo i veckan säger 
de ska vara bra takt. 

  
Under intervjun framkom det att det fanns deltagare som tyckte att matpriserna påverkade 
deras möjlighet att förändra livsstilen. Det fanns inget ekonomiskt utrymme för deltagaren att 
välja nyttigare mat eftersom det ofta var högre priser på de matvarorna. Priset var även en 
faktor som påverkade var deltagarna valde att träna. Flera deltagare hade fått Fysisk Aktivitet 
på Recept (FAR) och i och med detta var priset på träningskort reducerat på några ställen. De 
valde att träna där det var billigast. 
 

Det enda som jag störde mig lite på det var att ingredienserna var för dyra för 
min situation. 

 
På Friskis & Svettis är det rätt så billigt att träna. 

 
 
Förändring hos deltagarna efter kursen 
 
Försök till att förändra vanor 
Deltagarna uppfattade den nya kunskapen som positiv och de tyckte inte att någonting var 
direkt negativt utan att kursen satte igång ett hälsotänk. De tyckte att kursen hade bidragit till 
att de mådde psykiskt bättre, de såg en viss förändring av vikten och någon av deltagarna 
uttryckte att kursen var en hjälp att strukturera vardagen. De försökte få till en förändring men 
efteråt användes inte den nya kunskapen kontinuerligt. De föll tillbaka till gamla vanor. De 
tyckte det var svårt att leva efter vad kursen förespråkade. De sa dock att de insåg att den 
hemlagade maten var hälsosammare och att den inte behövde vara så dyr. 

 
Det går att leva utan skräpmat. 

 
Det fanns de som berättade att de fortfarande valde skräpmat trots att flertalet av deltagarna 
försökte lägga om kosten och välja nyttigare alternativ. De försökte också laga mer hemlagad 
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mat samt valde mer fiberrika produkter och produkter med mindre socker i. Deltagarna 
berättade att den hemlagade maten måste vara enkel och att den inte får ta lång tid att tillaga. 
 

Jag äter nyttigare mat, t.ex. kycklingkorv istället för vanlig korv. Det lärde jag 
mig på kursen, jag visste inte ens att det fanns kycklingkorv. Jag tycker att det 
smakar gott. 

 
Det fanns några deltagare som ibland unnade sig godsaker och berättade att det valet gjordes 
eftersom det var tråkigt att laga mat till en person. Någon annan unnade sig godsaker eftersom 
det var helg och det fanns även de som berättade att de försökte välja andra alternativ. 
 

Jag har lagt om kosten lite, för jag har varit en sån där som har haft suget på 
kvällen. Men det har jag nästan helt fått bort. Blir jag sugen, då tar jag en 
kålrot eller en morot eller frukt. 

 
Deltagarna berättade att de cyklade och promenerade och att de försökte motionera varje dag. 
De sa att det ofta skedde i samband med deras dagliga aktiviteter. De nämnde att det kändes 
bra att träna.  
 
Förändring av tankesätt 
Kursen bidrog till att deltagarna förändrade sitt tankesätt och att de tänkte mer på kost och 
motion. De tänkte på att förändra sin livsstil och försökte men menade att det var svårt.  

 
Själva grundidén använder jag ju, liksom att äta på bestämda tider och  
att inte småäta. 

 
Deltagarna insåg att en förändring av vanor inte sker på en dag utan att tid, arbete och 
upprepning är nödvändigt. De insåg också att alla hade olika förutsättningar när det gällde att 
klara viktminskningen. Medicinering, fel kostvanor, tröstätning och flera års inaktivitet var 
faktorer som deltagarna trodde hade orsakat deras viktproblem och det fanns en viss insikt till 
att detta i sin tur ledde till somatiska sjukdomar. När deltagarna mådde psykiskt dåligt tyckte 
de att det var svårare att sköta kost och motion.  

 
Det handlar mycket om hur man mår. Mår man sämre så faller det. 

 
En deltagare berättade att det var tråkigt att motionera ensam och hade tankar på att försöka 
hitta någon som kunde följa med och träna. Det skulle vara någon som befann sig i samma 
situation. De flesta av deltagarna tyckte att det var svårt att klara en viktminskning på egen 
hand men åsikterna gick isär. Det fanns också de som trodde sig klara viktminskningen själv.  
 
Stavgång och att styrketräna med hantlar är träningsformer som de funderade på att börja 
med. De tyckte det var svårt att vara aktiv på egen hand och önskade sällskap när de 
motionerade. De berättade att de inte hade någon kontakt med de andra deltagarna från 
kursen. Deltagarna ansåg att de i stort sett var nöjda med sin livsstil. De kände att de bestämt 
sig och hade en vilja att förändra sitt liv. 
 

Jag har börjat tänka på de små bitarna. Man förändrar ju inte livet på en dag. 
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7. DISKUSSION 
 
7.1 Metoddiskussion  
 
Utifrån vårt syfte att beskriva deltagarnas uppfattning valdes en kvalitativ metod där intervju 
med deltagarna utfördes. Enligt Kvale (1997) är en kvalitativ metod ett bra val för att kunna 
beskriva deltagarens ”livsvärld” och sedan tolka den information som framkommer. En 
semistrukturerad intervju valdes för att åstadkomma en viss struktur under intervjuerna och 
för att få med all information som krävdes till studien. Den semistrukturerade intervjun gav 
likaså deltagarna möjlighet att berätta fritt om ämnet i fråga utan att de begränsades till en allt 
för strukturerad intervju (Polit & Beck, 2008). En annan fördel med intervju som 
datainsamlingsmetod är att svarsfrekvensen oftast är högre än vid enkäter (Polit & Beck, 
2008). Med tanke på att det inte finns så mycket forskning kring den här patientgruppen och 
att deras funktionshinder kan vara en försvårande faktor ansåg vi att intervju var ett bra val för 
att samla in data och få svar på syftet. 
 
Intervjuer gjordes med sex personer, vilket kan uppfattas som ett litet urval. Urvalets storlek i 
en kvalitativ studie har dock en liten betydelse, eftersom det väsentligaste är informationsrika 
deltagare (Polit & Beck, 2008). Några deltagare gav otydlig information och det var svårt att 
få beskrivande svar, vilket kan ha begränsat det insamlade materialet. Problemet med att få 
beskrivande svar försökte vi hantera genom att ställa följdfrågor där deltagaren fick möjlighet 
att utveckla svaren. Anteckningar gjordes utifrån ändamålet att utöka den muntliga 
informationen och för att ge större förståelse för det som berättades. I efterhand kunde vi inte 
se att anteckningarna uppfyllde sitt ändamål. Däremot var anteckningarna till hjälp för att 
känna av stämningen under intervjuerna och de bidrog till en ökad medvetenhet om hur 
deltagarna påverkades under intervjuerna, t.ex. tydliggjordes stressreaktioner. Att träffa 
deltagarna flera gånger och därmed utöka det insamlade materialet hade varit ett alternativ 
men p.g.a. den bristande tiden fanns inte den möjligheten. 
 
Polit & Beck (2008) skriver om uppriktighet och att deltagarna medvetet eller omedvetet kan 
bidrag till brister i resultatet. Som tidigare nämnts framkom otydlig information från några 
deltagare samt att det var svårt att få beskrivande svar. Även om vi försökte hantera dessa 
problem så kan detta ha bidragit till vissa felaktigheter i resultatet. Den bristande öppenheten 
som vi upplevde kan ha berott på att deltagarna vill uppfylla våra och/eller kursledarnas 
förväntningar på kursen, dvs. att kursen bidrog till ett sundare liv. Den bristande öppenheten 
kan även bero på att man vill ge en bra bild av sig själv eller att personen saknade insikt om 
sin livsstil och sina vanor.  
      
Valet att låta arbetsterapeuterna ta den första kontakten baseras utifrån kunskaper om 
deltagargruppens funktionshinder och diagnos. Att deltagarna skulle kunna uppfatta förfrågan 
om sitt deltagande som ett tvång togs med i beräkningen. Risken fanns att deltagaren kunde 
uppfattas befinna sig i en beroendeställning till arbetsterapeuten och därför tackade ja till 
medverkan (Polit & Beck, 2008). Det är svårare att tacka nej till personer man känner. För att 
få ett underlag att arbeta utifrån ansågs det nödvändigt att välja denna metod. 
 
Vid studier där människor är involverade är det viktigt att beakta de etiska aspekterna. 
Forskaren som utför studien har skyldighet att undvika, förhindra samt minska riskerna för att 
deltagarna skall skadas eller uppleva obehag pga. studien (Polit & Beck, 2008). Vi tog 
särskild hänsyn till de etiska aspekterna och därmed gavs både muntlig och skriftlig 
information ut till deltagarna vid intervjuerna för att förbättra möjligheten för deltagarna ta till 
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sig informationen. Enligt Kvale (1997) är det god etik att ge detaljerad information till 
deltagaren före intervjun. 
 
Inför intervjuerna ställdes vi inför det etiska ställningstagandet att riskera att stressa upp 
deltagarna och att det skulle påverka deras psykiska mående. Lundin & Ohlsson (2002) 
skriver att stresskänsligheten är individuell, men att personer med psykiska 
funktionsnedsättningar är en grupp personer som är mera stresskänsliga än andra. Stress kan 
även bidra till ökade kognitiva nedsättningar. Detta försökte elimineras genom att låta 
arbetsterapeuterna vid den klinik där de behandlas ta den första kontakten och informera om 
studien. För att skapa en så stressfri miljö som möjligt valdes att utföra intervjuerna på 
kliniken eftersom det var en bekant och lugn miljö för deltagarna. Under intervjutillfället 
tänkte vi på vårt agerande och vi försökte få en stressfri situation.   
           
Begränsningar i den semistrukturerade intervjun var bl.a. vår ovana intervjuteknik som 
emellanåt ledde till ledande frågor och till att följdfrågor glömdes bort. En annan begränsning 
som är svår att se men som är oundviklig i en intervjusituation är vår påverkan på deltagarna 
och deras svar (Polit & Beck, 2008). Fördelen med att utföra intervjuer var att vi kunde 
tydliggöra våra frågor och därmed minska missförståndet med hjälp av frågeguidens 
huvudfrågor och följdfrågor. Möjlighet att ställa följdfrågor utifrån frågeguiden gav större 
förståelse och djupare information till studien (Polit & Beck, 2008). En av följdfrågorna ”Med 
de kunskaper du nu har från kursen. Vad tänker du på om jag säger ordet hälsa?” valdes att 
exkluderas vid alla intervjuer, eftersom frågan ansågs för abstrakt och skulle kunna 
missförstås med tanke på att hälsa är ett komplext begrepp. Vi kan uppleva att det var lite 
svårt att följa med i frågeguiden när samtalet växlade mellan de olika frågeområdena men för 
att få ett samtal att flyta på så var det nödvändigt att låta samtalet utvecklas fritt. 
 
Dataanalysen ska inte påverkas av forskarens egen förförståelse, för att undvika detta kan det 
vara bra med två forskare som analyserar enskilt. Trovärdigheten ökar ifall forskarna 
analyserar fram samma resultat (Polit & Beck, 2008). Därmed valde vi att börja 
innehållsanalysen med att analysera enskilt. Det visade sig att koderna från de enskilda 
analyserna i stort sett överensstämde med varandra, d.v.s. vi hade benämnt meningsbärande 
enheter med liknande koder, vilket tyder på en neutral och likvärdig tolkning av det insamlade 
materialet. Under analysprocessen gick vi även tillbaka till de transkriberade intervjuerna för 
att kontrollera att relevant data inte uteslutits eller att irrelevant data hade inkluderats. Det är 
viktigt att gå tillbaka till det ursprungliga materialet för att se om uttalanden som kan vara 
relevanta för studien har uteslutits eller om irrelevant information har inkluderats, eftersom 
detta påverkar studiens trovärdighet (Graneheim & Lundman, 2004).  
 
Det förekommer alltid en viss grad av tolkning vid läsning av texter samt att en text kan 
innehålla flera innebörder (Graneheim & Lundman, 2004). Därmed kan trovärdigheten i vår 
kvalitativa studie diskuteras. Men genom citat och argument har vi försökt visa på att vår 
tolkning av intervjuerna är den mest sannolika. 
 
 
7.2 Resultatdiskussion 
 
I det insamlade materialet har slutsats kunnat dras att deltagarna har tagit till sig 
undervisningsmaterialet till viss del och att de har fått ny kunskap om kost- och motion. Det 
är framförallt de praktiska momenten som deltagarna tagit till sig mest utav och kommer ihåg. 
Det kan vara svårt att överföra och tillämpa sina förvärvade kunskaper i sin vardag och klara 
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en förändring. Med tanke på deras psykiska sjukdom, inom ramen för ICD-klassificeringen 
F20.0-F24.9, anser vi dock att kursen gett deltagarna en positiv förutsättning för att kunna 
klara en förändring av deras livsstil. De kognitiva svårigheter som personer med deras 
diagnos kan drabbas av kan vara en av anledningarna till att undervisningen kan vara svår att 
ta till sig fullt ut. Förmågan att tänka abstrakt, problem att generalisera eller minnesstörningar 
är faktorer som hindrar inlärning av ny kunskap och att kunna överföra den nya kunskapen till 
nya miljöer. Även svårigheter att strukturera dagen påverkar förändringsprocessen för 
deltagarna. Enligt Mosey’s tankar om inlärningsprocessen (1986) är det viktigt att 
arbetsterapeuterna som håller i undervisningen på den psykiatriska kliniken ser till varje 
individ och anpassar undervisningen efter deras resurser och förmågor. Enligt både Mosey 
(1986) och Kielhofner (2004) påverkar miljön inlärningen och kanske hade kursen gett ett 
annat resultat om undervisningen skett i personens egen hemmiljö. Enligt SBU (1999) 
underlättar hemmiljön för personer som har svårt att generalisera och tänka abstrakt. Vid 
undervisning och funktionsträning är det viktigt att ta hänsyn till detta genom att ge konkret 
stöd samt att interventionerna sker i den naturliga miljön. I intervjuerna framkommer det även 
att deltagarnas psykiska funktionsnedsättning varierar utifrån hur de mår. Detta ställer krav på 
kontinuitet och långsiktighet när det gäller undervisning och stödinsatser för personer med 
psykiska sjukdomar (Lundin & Ohlsson, 2002; SBU, 1999).  
 
Deltagarna beskriver i intervjuerna att kursen gett dem motivation och inspiration. De berättar 
också att de kommit till olika insikter. I enlighet med Kielhofners tankar (2004) behövs viljan 
och motivationen för att vi ska kunna utföra och välja en aktivitet. Om aktiviteten känns 
meningsfull och intressant är chansen större att vi klarar av en förändring. Även här kan 
kognitiva nedsättningar hindra utförandet genom att personen med kognitiv nedsättning kan få 
svårt att motivera sig själv och ta initiativ. Kursen har ändå varit den inspirerande insatsen för 
deltagarna som påverkat viljan och därmed är positivt för deras livsstilsförändring. Kursen har 
förändrat deltagarnas tankesätt om kost och motion men för att nya vanor ska etableras måste 
de upprepas. Vanor som inte har blivit automatiserade kräver mental kraft och därför är det 
inte underligt att deltagarna har saknat energi och ork för att uppehålla en sundare livsstil 
(Lundin & Ohlsson, 2002). 
 
Deltagarna har berättat om sina tidiga och nuvarande motionsvanor. Det framkommer då att 
deltagarna inte räknar in vardagsmotionen som en motionsform. Flertalet deltagare beskriver 
att de tar långa promenader eller cyklar istället för att åka bil, men vi upplever att de inte 
räknar det till välgörande motion utan anser att det krävs ett gym för att det ska göra nytta. 
Här kan vi se att det behövs mer information om vardagsmotionens betydelse. Enligt 
Kielhofner (2004) är det flera faktorer som påverkar utförandet. Under intervjuerna framkom 
både fysiska och psykiska faktorer som hindrade deltagarna, t.ex. problem med knän och 
psykiska skov. Hälsoundervisningen är en bra insats för att hjälpa personerna förbättra sitt 
utförande där de fysiska förmågorna påverkas av förbättrad kondition och att en aktivitet 
lättare kan utföras i och med att den upprepas. Det är troligt att den psykiska hälsan påverkas 
av förbättrad fysisk hälsa eftersom fysisk hälsa möjliggör ett mer aktivt liv. 
 
Samtliga deltagare har beskrivit gruppverksamheten som positiv. Här var alla jämställda och 
man stöttade varandra och hade utbyte av varandra. Ett fåtal deltagare tyckte under intervjun 
att de andra i gruppen inte bidragit med något lärorikt. Detta kan bero på att deltagarna har 
kognitiva nedsättningar som gör det svårt för dem att tolka den sociala interaktionen, som 
kroppsspråk och ansiktsuttryck, och att förstå andra människors tankar och känslor (Lundin & 
Ohlsson, 2002). 
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De flesta av deltagarna genomgick kursen för två år sedan vilket kan ha påverkat resultatet. 
Under intervjuerna hade flertalet deltagare svårigheter att komma ihåg kursen och dess 
innehåll, eftersom det var ett tag sedan de gick kursen. Svårigheterna att minnas kan även 
bero på kognitiva nedsättningar som följd av den psykiska sjukdomen (Lundins & Ohlsson, 
2002). Deltagarna kan också ha blivit påverkade av andra yttre faktorer (mediala och 
ekonomiska) under den här tvåårsperioden, som deltagarna också berättar om i intervjun men 
det framkommer inte hur mycket och på vilket sätt de har påverkats av yttre faktorer. En 
längre tidsperiod mellan medverkan i kursen och i studien kan också ses som en fördel för vår 
intervju och vårt resultat. Tidsperioden kan tydliggöra vilken påverkan undervisningen har 
haft på deltagarna och deras livsstil eftersom en livsstilsförändring kräver tid och arbete.  
      
Den slutsats som vi kan dra av våra intervjuer och vårt resultat är främst att deltagargruppen 
inte skiljer sig nämnvärt från övriga befolkningen. Deltagarna pratar om jojo-bantning, om att 
det är tråkigt att träna ensam och att det är lätt att falla tillbaka till gamla vanor. Men så tycker 
väl många? De är också medvetna om att skräpmat inte är nyttigt men fortsätter att välja den 
maten ändå. Ewles & Simnett (2005) skriver om att det är svårt att förändra sitt beteende, vare 
sig man har en psykisk sjukdom eller inte, och att det kräver mycket tid och kraft. 
Förändringen kan även vara ansträngande för ekonomin. Ewles & Simnett (2005) betonar 
också vikten av kontinuerligt stöd för att klara av att gå från tanke till handling och att de mål 
som personen sätter upp bör vara individuellt anpassade och realistiska. En förändring kräver 
att personen skapar nya strategier för att klara sin vardag. Att ta stöd av andra, anpassa miljön 
och försöka ta en dag i taget är strategier som Ewles & Simnett (2005) förespråkar. 
 
En faktor som deltagarna tog upp under intervjuerna var de psykiska skoven som i viss mån 
går att överföra på viss del av den övriga befolkningen med tanke på att den psykiska ohälsan 
med ångest och depression ökar i Sverige. Sänkt motivation och initiativförmåga drabbar 
vanligtvis personer med ångest och depression (Cullberg, 2003). 
 
Vi anser att hälsoundervisning för personer med psykisk sjukdom är mycket viktig eftersom 
de ofta har svåra efterverkningar av sjukdomen och även av medicinen. Fortsatt hälsoarbete är 
viktigt för att förbättra personernas livskvalitet. Vi tycker att läkemedelsföretagen har ansvar 
för de patienter som brukar deras läkemedel. De bör se till att produkterna utvecklas och inte 
bidrar till ohälsa för den här patientgruppen. Det kan även ses som ett etiskt dilemma att de 
tillverkar läkemedel som påverkar viktuppgången samtidigt som de utvecklar hälsoprogram. 
 
Vi kan se att personer med psykisk sjukdom påverkas av de hälsofrämjande insatserna inom 
flera folkhälsomål, framförallt mål nummer sex, nio, tio och elva men att det kan krävas viss 
anpassning för att den gruppen ska kunna ta till sig insatserna till fullo. I vårt framtida yrke 
kommer vi att komma i kontakt med det hälsofrämjande arbetet inom ramen för det sjätte 
folkhälsomålet i och med en hälsofrämjande hälso- och sjukvård. I enlighet med Kielhofners 
tankar om arbetsterapeutens roll i förändringsarbetet och vår kunskap om de olika delarna 
som påverkar förändringen anser vi att arbetsterapeuten kan ha en viktig roll i det 
hälsofrämjande arbetet för utsatta grupper i samhället. Nordenfelts (2001) definition av hälsa 
är värt att sträva efter d.v.s. att alla ska ha förmågan till att bemästra det som är betydelsefullt 
för just den enskilda personen.  
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BILAGA 1 
 

 
Kurstillfälle Tema 

1 

 

• Presentation om kursen upplägg och syfte, kursledarna samt att 
gruppmedlemmarna berättar lite om sig själv (frivilligt). 

• Vad är bra/dålig hälsa?  
• Gruppmedlemmarnas ingångsvärden mättes - BMI, skattning av 

sin nuvarande hälsa (frivilligt). 
 

2 

 

• Prata om personlig mål. 
• Lista med punkter om vikt, mat och motion. 

 

3 

 

• Hur fungerar kroppen och hur påverkas kroppen av mat och 
motion? 

• Kroppens uppbyggnad, anatomiskt. 
• Fett, kolhydrater och protein. 
• Sug efter mat/godis. 
 

4 

 

• Motion – hur, var och varför? 
• Utbudet i Örebro – lista med förslag på egenmotion. 
 

5 

 

• Tallriksmodellen. 
• Olika sorters hunger. 
• Att tänka på när man handlar. 
 

6 

 

• Ett besök på ICA – titta på produkter och innehållsförteckning. 
• Frysta grönsaker. 
• Billiga och goda grönsaker 

. 

7 
 

• Halva gruppen lagar mat, andra halvan motionerar. 
 

8 
 

• Halva gruppen lagar mat, andra halvan motionerar. 
 

9 

 

• Vila, avkoppling och sömn. 
• Regelbunden sömn. 
• Avslappning. 
 

10 
 

• Avslutning – hur går man vidare? 
 

 
11 

 

• Uppföljning efter tre månader – hur har det gått? 
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     BILAGA 2 
 
FRÅGEGUIDE 
 
 
 
 
Kursinnehåll: 

• Kan du berätta om hur du uppfattade kursen? 
• Berätta, vad du tycker om kursens innehåll?  

� Vad var bra/dåligt? 
� Vilket ämne var roligast/bäst? 

• Är det något som du särskilt kommer ihåg från kursen?  
� Någon föreläsning eller något ni gjorde? 
� Varför tror du att du kommer ihåg just den föreläsningen? 

 
Social interaktion: 

• Kan du berätta om hur du uppfattade gruppverksamheten? 
• Berätta, vad du tycker om sättet att undervisa i grupp? 

� Vad var bra/dåligt? 
� Hur uppfattar du att er grupp fungerade? 

• Ett syfte med kursen var att ni skulle ta stöd av varandra i gruppen, hur uppfattade du 
stödet från de andra deltagarna? 

� Vad har du lärt av de andra? 
� På vilket sätt var du ett stöd för de andra deltagarna? 
� Om du inte uppfattning något stöd, hur tyckte du att det var? 

 
Livsstil: 

• Har din livsstil förändrats efter kursen?  
� Kan du se någon förändring? Vad? 
� Är du nöjd med den livsstil du har idag?  

• Berätta, vad tycker du om din nuvarande livsstil? 
� Hur ser dina kostvanor ut? 
� Hur ser dina motionsvanor ut? 
� Vad har förändrats? 

• Hur ser du på din hälsa idag? 
� Med de kunskaper du nu har från kursen. Vad tänker du på om jag 

säger ordet hälsa?  
� Annan förändring som skett efter kursen? 
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BILAGA 3 
 

 
 
 
 

Örebro 2007-02-25 
 
 
 
 

Information om intervjun  
 
Vi vill börja med att tacka dig för att du vill ställa upp på en intervju och svara på frågor om 
ditt deltagande i kursen Ett Sundare Liv. 
 
Syftet med denna intervju är att ta reda på hur du uppfattat kursen Ett Sundare Liv. 
 
Ditt deltagande är frivilligt och du bestämmer själv om eller när du vill avbryta. Om du väljer 
att avbryta behöver du inte ange någon orsak. Det påverkar inte heller din kontakt med 
kliniken. 
 
Vi studerar till Arbetsterapeuter på Örebro universitet och läser nu sista terminen på 
utbildningen. Under den här terminen ska vi skriva vår C-uppsats och vi har fått uppdraget av 
X att ta reda på hur deltagarna uppfattat kursen Ett Sundare Liv. Vår handledare är Jörgen 
Klingborg, enhetschef på X. 
 
Vi kommer att spela in det vi pratar om under intervjun på band. Vi lyssnar sedan av bandet 
och sammanställer intervjun på datorn. Bandet förstörs så fort uppsatsen har blivit godkänd 
och vi kommer inte använda ditt namn i något sammanhang. 
 
Om du har några frågor som gäller intervjun är du välkommen att ringa oss. 
 
 
 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
 
 
 
Eva-Lena Edström Natalie Öhman Jörgen Klingborg, handledare  
Tfn.  Tfn. Tfn. 
Hälsoakademin Hälsoakademin  
Örebro universitet Örebro universitet  
 
 
 
 


