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Inledning 

 

Vila har blivit en bristvara 

Att vila sig ger inte status i vår kultur (1). Det kan förknippas med att vara lat eller bekväm. 

Vila är en belöning som ska förtjänas genom prestation (2, s.133). Något vi ägnar oss åt när 

alla plikter är avklarade. Om vi får tid. 

Vi lever i en tillvaro som aldrig tar paus: tv-program rullar oavbrutet, butiker tar aldrig 

helg, arbete pågår dygnets alla timmar, året om. Många människor väljer bort vila för att 

hinna med allt de måste, och vill göra. Till exempel drar nattjobbande sjuksköterskor ned på 

sömnen för att kunna sköta hem och familj, visar en studie (3, s.50).  

Hälsoproblem och sjukskrivningar som kan relateras till stress har ökat. Det är bristen på 

vila och återhämtning som är boven (2, s.4, 4, s.197). Och de unga är allra tröttast (5, s.70). 

Hälften av de svenska 15-16-åringarna närmar sig gränsen för sjuklig trötthet. 

Har vi glömt bort hur man vilar?  

Det hävdar flera forskare (6, s.59, 2, s.4-5) som anser att vila är något som vi måste ägna mer 

tid, och öva oss i för att kunna må bra. 

 

Arbetsterapi visar vägen till hälsa genom aktivitet 

Målet för arbetsterapi är att hjälpa människor att fungera i sin vardag och kunna leva 

värdefulla liv efter egna önskemål och behov (7, s.9). Arbetsterapeuternas yrkesetiska kod är 

grunden för professionens verksamhet. Här görs bland annat följande antaganden om 

människan: 

 

 ”Människan kan påverka sin hälsa genom aktivitet och handling.” 

 ”Människans hälsa kräver en balans mellan aktivitet och vila. 

 

Att människan kan nå hälsa genom aktivitet är en gammal idé. Den finns beskriven redan av 

de gamla egyptierna (8, s.202). På 1600-talet började aktivitet som terapi användas av Thomas 

Willis för att behandla människor med mentala sjukdomar (8, s.203-204). Något som fick större 

spridning under 1800-talet genom ”moral treatment” och tillkomsten av mentalsjukhus.  

Ur denna övertygelse om den meningsfulla aktivitetens välgörande verkan spirade vid 

1900-talets början professionen arbetsterapi. Grundarna ansåg att hälsa kunde nås genom det 

vardagliga livets göromål (9, s.17). Balansen mellan olika aktiviteter var viktig (9, s.18). Livet 

skulle inte bara vara arbete och plikter, det måste också finnas rum för rekreation. 
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Syfte 

 

Mycket av ohälsan i samhället idag skulle gå att förebygga genom goda livsstilsval (10, s.25). 

Kost och motion har länge varit fokus för myndigheternas hälsoråd. Men när de psykiska 

påfrestningarna i arbetslivet ökat är det viktigt att också uppmärksamma behovet av vila (2, 

s.184). 

Syftet för undersökningen är att undersöka begreppet vila, dess olika former och vad vila 

betyder för hälsan: har vila hälsovinster och finns det hälsorisker med brist på vila? Inom 

ramen för studien ryms frågan om vila kan betraktas som en aktivitet och aktiv handling. 

Frågan om hur vila i övermått påverkar människan har lämnats därhän då rapporten har ett 

begränsat omfång till förfogande. 

 

 

Metod 

 

Undersökningen är baserad på arbetsterapiprogrammets kurslitteratur för första terminen och 

faktaböcker om olika former av vila från bibliotek. Till detta har fogats information från 

Internet och från vetenskapliga artiklar som hämtats ur databaser som Cinahl, Ahmed. 

Sökord på svenska: sömn, vila, aktiv+vila, avslappning, hälsa, yoga, qigong, taichi (taiji), 

meditation. 

Sökord på engelska: sleep, rest, relaxation, health, occupational balance. 

 

 

Resultat 

 

Definition av hälsa 

Svårigheterna att ringa in begreppet hälsa kan spåras så långt tillbaka som det finns skrivna 

ord (11). Hälsa – bildat av det fornnordiska ordet ”hel” som betyder lycka – beskrivs i 

Nationalencyklopedin som ett tillstånd då människan upplever att hon mår bra fysiskt, 

psykiskt och socialt.  

För ”läkekonstens fader” Hippokrates (cirka 460–370 före Kristus) var hälsa ett helhets-

perspektiv där både kropp och själ ingick (11). Från honom stammar den klassiska balans-

teorin (humoralpatologin) om sjukdom som en obalans mellan fyra kroppsvätskor. Genom 

förändringar i diet och livsföring kunde balansen återställas och sjukdom botas – man återgick 

till att ”vara vid sunda vätskor”. Denna teori hängde med in på 1800-talet. 

Medicinens syn på hälsa är att det är frihet från sjukdom. Men det visar sig att många 

människor med svåra sjukdomar och funktionshinder ändå anser sig ha hälsa (3, s.46). Och 

andra blir friskförklarade av sin doktor men mår dåligt ändå. 

Upplevelsen av hälsa påverkas av vilka krav vi själva ställer på hälsa och vilka 

referensramar vi har. Till exempel har äldre personer ofta lägre krav än yngre på vad som är 

”god hälsa” (4, s.150). 
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Människan subjektiva upplevelse av hälsa kallas välbefinnande (3, s.48). Det uppstår när vi 

gör saker som skänker tillfredsställelse, mening, känsla av vitalitet. 

Världshälsoorganisationen definierar hälsa som: ”tillstånd av fysiskt, psykiskt och socialt 

välbefinnande och inte bara frånvaro av sjukdom och handikapp” (11).  

Denna definition tar med fler aspekter av just välbefinnande (12): 

För fullgod hälsa krävs att alla delar finns med. Med fysisk hälsa menas kroppens 

mekaniska funktioner. Förmågan att tänka klart och sammanhängande hör till psykisk hälsa.  

Man skiljer mellan psykisk, emotionell, och social hälsa även om de ligger nära varandra.  

Emotionell hälsa är att kunna uppleva känslor som rädsla, glädje, sorg, vrede och att 

kunna uttrycka dem. Emotionell (även kallad affektiv) hälsa är också förmågan att hantera 

stress, spänning, depression och ångest.  

Social hälsa definieras som förmåga att skapa och upprätthålla relationer till andra 

människor.  

Andliga hälsa förknippas ofta med religion, men även med livsfilosofi, principer för 

beteende eller olika sätt att nå ro i själen.  

En persons hälsa beror också av omgivningen vilket hör till samhällsbetingad hälsa. Det 

är omöjligt att vara frisk i ett ”sjukt” samhälle som inte har resurser att tillgodose  fysiska och 

emotionella behov.  

Lennart Nordenfelt, professor vid Linköpings universitet, Tema Hälsa och Samhälle, har 

formulerat ett holistiskt hälsobegrepp som fokuserar på människans handlingsförmåga (13). 

Denna definition ingår i arbetsterapeuterna etiska kod: ”En människa har hälsa när hon som 

helhet fungerar väl och i sitt  sociala och kulturella sammanhang och kan realisera sina 

vitala livsmål.”  

Det är av stor betydelse för hälsan att vi lär oss hur vår kropp fungerar och reagerar, och att 

vi lyssnar när den säger ifrån. Viktigast är att inse vad hälsa betyder för just mig.  

 

Aktivitet  

Följande innebörder stämmer väl med undersökningens fokus för frågan om vila är en 

aktivitet (”occupation”): 

Clare Hocking beskriver aktivitet som ett grundläggande mänskligt behov för egenvård 

och överlevnad (3, s.46).  

Aktivitet är mer än bara att göra saker: där ingår även varför, var, hur, när och med/för vem 

man gör den, enligt Jennifer Jarman (14, s.85).  

Kristina Törnquists definition innebär att aktivitet har mål och avsikt (15, s.155). 

I arbetsterapeuternas etiska kod är aktivitet definierad som ” människans utförande av 

meningsfulla och betydelsefulla uppgifter i interaktion/samspel med omgivningen” (7, s.14).  

 

Aktivitetsförmåga 

Aktivitetsförmåga är att veta hur man gör, ha kapacitet för att göra, och faktiskt utföra det 

man vill/måste göra, i en viss miljö (15, s.155). 

 

Balans  

Hur vi spenderar vår tid mellan olika aktiviteter är viktigt för välbefinnande (3, s.49). Balans 

(”occupational balance”) är inte enbart hur tiden fördelar sig mellan olika aktiviteter utan 

också att de formar en fungerande enhet i harmoni (17, s.233-234). Att personen är tillfreds med 

alla delar av sitt liv på alla plan, och att de skänker välbefinnande. 

Aktiviteter kan delas in i fyra områden (16, s.104-105): 
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Nödvändiga aktiviteter/basbehov (”necessary occupations”). Hit räknas äta, sova, vila, 

sex, egenvård som hör till hälsa och hygien.  

Avtalade aktiviteter – arbete/skola (”contracted occupations”). 

Åtaganden – sköta familj, hushåll, inköp (”committed occupations”). 

Den tid som återstår (”free time occupations”).  

 

Avslappning-avspänning-avkoppling 

Avslappning (relaxation) är ett tillstånd av muskelavslappning och ro som sänker 

produktionen av stresshormoner och ökar produktionen av vilohormoner (2, s.23). 

Avspänning är att aktivt reducera spänning i olika muskelgrupper, till exempel genom 

vissa övningar (18, s.52). 

Avkoppling är rekreation, till exempel att gå i skogen, lyssna på musik (18, s.52). 

 

Det måste vara lagom 

Livsstilen påverkar hur vi mår både till kropp och själ (10, s.25). En sund balans 

(”occupational balance”) mellan livets måsten, fritid och vila är en viktig faktor för 

upplevelsen av hälsa (3, s.49-50, 17, s.234).  

Det som är bra balans för en människa fungerar inte för en annan. Alla människor måste 

finna sin egen rytm. En australisk studie (19) visar att upplevelsen av hälsa kan kopplas till hur 

människor uppnår sin ideala balans. Nära 90 procent av deltagarna i studien var inte nöjda 

med balansen i sitt liv. 

Vår tid ställer stora krav på prestationsförmåga. Klimatet på arbetsmarknaden har hårdnat 

under de senaste decennierna (4, s.134) och vardagslivet har högt tempo med många aktiviteter. 

Många människor mår dåligt när de inte klarar att möta egna och omgivningens krav på 

prestation. Psykisk ohälsa och värk är i dag det vanligaste skälet till sjukskrivning (4, s.197). 

En orsak är vår oförmåga att hantera stressen i våra liv.  

 

Stress är en reaktion på omgivningens krav 

För att styra kroppen använder hjärnan ett sinnrikt system där bland annat stressystemet ingår 

(6, s.31). Stress är det vi upplever som svar på omgivningens påverkan och krav på oss. 

Känslor och tankar från  hjärnan översätts via nerver och hormoner så att kroppen kan svara 

med rätt reaktion i rätt ögonblick. 

Stressystemet gör oss redo för kamp eller flykt: en fysisk ansträngning, en prestation, en 

plötslig fara (6, s.31). Om vår förmåga harmonierar med kraven blir stressen en positiv 

utmaning (11). Är kraven för för låga eller för höga kan stressen upplevas negativt. 

För att vi ska må bra och inte bli sjuka får stressystemet bara vara igång korta stunder (6, 

s.31). Vi måste kunna se till att stressystemet stänger av med jämna mellanrum.  

En annan del av hjärnans styrsystem är vilosystemet (6, s.32-33). Det går igång när vi 

slappnar av, känner oss trygga och upplever lugn och ro. Vilosystemet ”laddar batterierna” 

och är en viktig motvikt till stressystemet. Det ger oss nödvändig återhämtning och ny energi 

genom att bygga upp och reparera.  

Stressystemet fungerade bra för stenåldersmänniskan, när faran var kortvarig, yttre och av 

fysisk art. Men mycket av den stress vi upplever i dag är psykisk och psykosocial – oro, jäkt, 

höga krav – som pågår under lång tid (4, s.181).  

När stressystemet är igång stänger det av kroppens signaler till hjärnan (6, s.57). Vi känner 

inte att muskler är spända och trötta och att det är dags att ta paus och vila. Om stress-
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tillståndet får pågå länge utan återhämtning påverkas hjärnan negativt, till slut kan vi drabbas 

av utbrändhet eller utmattningsdepression (20, s.53-54). 

 

Vi måste lära oss vilans konst 

Flera författare i litteraturgenomgången hävdar att nutidsmänniskan måste lära sig att vila (2, 

6).  

Det är genom kunskap vi aktivt kan ta ansvar för vår hälsa, hävdar Clas Malmström (6, s.20). 

Han refererar till test som gjorts på flera tusen personer som visar att många inte klarar att 

försätta sig i viloläge även om de försöker (6, s.59). 

Förutom viktig sömn behöver vi även vaken vila för kroppens återhämtning (6, s.31). 

Malmström anser att människor kan förbli ”högpresterare” och klara att ligga på topp 

genom att aktivt sätta på sitt vilosystem mellan varven (6, s.27-35). Han kallar det ”offensiv 

stresshantering” (6, s.39-42) vilket bland annat innebär att kunna växla mellan prestation och 

vila.  

Margareta Asp är av samma åsikt: att många människor faktiskt inte vet hur man gör för att 

vila (2, s.4-5). De har undertryckt sitt behov så länge att deras medfödda förmåga till spontan 

vila har gått förlorad. Här ser hon en uppgift för hälsovården (2, s.49): att lära människor känna 

sitt behov av vila, hitta källor till ny energi, och att kunna växla upp och ned i tempo (2, s.123-

126). Först när vi inser vilans värde kan vi prioritera den, menar hon.  

Att lära sig vila är jämförbart med att lära sig andra saker som främjar hälsa, menar Asp. 

Som att lära sig äta rätt och lära sig motionera (2, s.145). 

 

Att ta paus kräver träning 

Hur lär vi oss då att vila? 

Genom att träna på avslappning bli vi bättre på att ta tillvara vardagens tillfällen till pauser, 

menar Malmström (6, s.104).  

Johan och Lena Holmsäter är av samma uppfattning: avspänning är en träningssak (18, 

s.48). 

Asp (2, s.152-158) menar att vi lär från våra egna erfarenheter: genom att vistas i naturen, 

genom konst, musik, litteratur, genom mötet med andra människor i en trygg miljö där vi 

vågar vara oss själva, genom lek och aktiviteter med flow, genom kärlek… 

Motion är ett bra sätt att lära sig vila, hävdar sömnforskaren Torbjörn Åkerstedt (20, s.55-

56). En 45-minuters promenad ger avslappning som gynnar god sömn. 

 

Vila som aktiv handling 

Både Asp och Malmström refererar till vila som en aktiv handling, något vi kan välja att göra 

och bör ägna tid åt. Malmström menar att god vila inte kommer självmant, vi behöver aktivt 

kunna försätta oss i vila (6, s.59). 

I Asps studie var det flera personer som beskrev vila som aktiviteter (2, s.70). Asp betraktar 

vila som en färdighet (2, s.42), vilket innebär ett avsiktligt handlande och att veta hur något ska 

göras. Och också att utföra handlingen.  

I litteraturen i övrigt talas om vila i termer av ”rest activities”, ”rest occupations”, 

”viloaktiviteter” som del av en hälsosam balans i livet.  

Ståndpunkten att människor behöver ”lära sig” att vila antyder också att det inte är ett 

passivt tillstånd utan något som innefattar aktivitetsförmåga. 
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Varianter av vila 

Vila kan vara mycket mer än att sova eller slappa i en soffa. En djupdykning i ämnet visar en 

bred repertoar av skilda aktiviteter. Vilan kan vara fysisk (för kroppen) eller psykisk (för 

sinnet), eller både och. Den kan vara aktiv och passiv. Vila är mångfacetterat och låter sig inte 

enkelt kategoriseras men några större linjer tonar fram: 

 

 Sömn 

 Vaken vila 

 ”Återhämtningspaus” 

 

Sömn – den viktigaste vilan 

Sömnen är central för den biologiska återhämtningen och är grunden för fysisk och psykisk 

hälsa (4, s.105). Studier visar att vila inte ger samma effekt som att sova (1). Med vila menas 

här att ligga vaken i sängen. Sömn är ett unikt tillstånd av medvetande och medan vi sover 

sker speciella och livsviktiga processer och funktioner för kroppens återhämtning. 

Åkerstedt beskriver sömn som ett tillfälligt tillstånd av förändrat medvetande med sänkt 

mottaglighet för signaler från omvärlden. Sömnen har inget speciellt centrum i hjärnan utan 

många delar av centrala nervsystemet är inblandat. Framför allt hjärnstammen och delar av 

den (20). Att sova är inte ett passivt tillstånd. Under sömnen avlöser fem olika stadier 

varandra. 

Insomningsstadiet, som tar fem till tjugo minuter, är gränslandet mellan sömn och 

vakenhet. Man blir dåsig, sömnen är ytlig; man är lättväckt och mottaglig för intryck utifrån. 

Samtidigt blir andningen långsammare, hjärnans aktivitet sjunker och ämnesomsättningen 

minskar (21). 

I stadium två är hjärnvågorna långsammare. Det krävs nu cirka 45 decibel, motsvarande 

samtalston, för att vakna. När sömnen blir djupare andas vi långsammare och ytligare, 

hjärtfrekvensen avtar några slag, variabiliteten i hjärtverksamheten ökar något, blodtrycket 

faller, kroppstemperaturen går ned någon tiondel och muskelspänningen avtar. Till och med 

hjärnan svalnar något – dess ämnesomsättning sjunker.  

Stadium två omfattar halva totala sovtiden (20). Detta är så kallad lätt sömn. Barn sover 

ganska kort tid i stadium ett och två (21). 

Efter tio–tjugo minuter i andra stadiet närmar sig den djupa sömnen, stadium tre och fyra. 

Nu blir det fler mycket stora, långsamma vågor i EEG. I övergången till djupsömn höjs 

”väckningströskeln” och närmar sig 64 decibel. Djupsömnen gör oss tröga om vi väcks. Vi rör 

oss knappast alls under det här sömnstadiet. Många, speciellt män, blir så avslappnade att de 

lätt börjar snarka. 

Mängden djup sömn brukar nå 10–15 procent av den totala sömnen. Även om det inte är 

helt bevisat än, är det sannolikt här som det mesta av centrala nervsystemets återhämtning 

sker, åtminstone den som har med vår vakna funktionsförmåga att göra (20). Det pågår idag en 

intensiv forskning kring djupsömnen. 

Den djupa sömnen kommer ofta redan i början av natten, särskilt om man är mycket trött. 

Därför kan barn vara svårväckta redan några minuter efter att de somnat. Under den djupa 

sömnen produceras tillväxthormon i kroppen. 

Drömsömn är det femte och sista stadiet. Då blir vi kallblodiga. Plötsligt har vi förmågan 

att reglera kroppstemperaturen och tenderar att anta omgivningens temperatur (20). 

Drömsömn kallas även REM-sömn (”rapid eye movement”) eftersom ögonrörelserna är 
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mycket aktiva (21). Hjärnan arbetar på ett sätt som påminner om när vi är vakna. Samtidigt är 

de viljestyrda musklerna nästan förlamade. Det innebär att vi kan drömma om att springa men 

ligger ändå helt stilla. Drömmar kan dyka upp då och då under de olika sömnstadierna, men 

de är vanligast under REM-sömnen. När vi drömmer är andningen ojämnare, hjärtat slår mer 

intensivt, blodtrycket varierar och blodflödet till underlivet ökar (21). 

Vi vaknar 5–20 gånger varje natt, men de är så korta ögonblick att vi aldrig blir medvetna 

om dem (20). Sömnens kvalitet är viktigare än längden. Sju till nio timmar per nattsömn 

rekommenderas, dock inte mindre än sex timmar. Studier visar att var fjärde svensk sover 

mindre än sex timmar per natt. (5, s.75) 

En kort tupplur är effektiv för att komplettera förlorad sömn. Tuppluren är värd fyra till sex 

gånger så mycket som motsvarande tid i slutet av en åttatimmarssömn. Studier visar att en 

halverad nattsömn kan motverkas med en kort tupplur (20, s.26, 30-31). 

 

Trött, sjuk och olycksdrabbad av för lite sömn 

Långvarig vakenhet gör oss trötta och sänker funktionsförmågan (20). Effekterna märks till en 

början mest i långvarigt monotona situationer, som till exempel bilkörning. Kort sömn är en 

vanlig orsak till trafikolyckor. 

Efter första dygnet utan sömn kan prestationsförmågan vara halverad (20). Då kan de flesta 

prestera nästan normalt under ett par minuter, men redan efter tre–fyra minuter i en monoton 

situation märks sömnbristen tydligt. Efter två sömnlösa dygn är prestationsförmågan i botten 

och risken att somna ständigt närvarande.   

Sömnbesvär ger ökad risk för lång sjukfrånvaro (4, s.197). Störd sömn är inte bara ett 

symtom på att något inte stämmer, det kan också orsaka andra sjukdomar (4, s.105). 

För lite sömn gör oss lättare förkylda (4, s.197). Vi får sämre immunförsvar och ökad 

känslighet för infektioner (20, s.27-28). Ämnesomsättningen påverkas också: insulinets 

effektivitet försämras och blodfetterna ökar, vilket ökar risken för hjärt-kärlsjukdomar, och 

kan bidra till högt blodtryck och diabetes (5, s.75). Sömnen har en blodtryckssänkande effekt: 

för lite sömn försämrar kroppens förmåga att reglera blodtrycket så att det hålls på en normal 

nivå (21). Ökad smärtkänslighet som kan förvärra reumatism i leder, och fibromyalgi, och 

ökad risk för depression är andra effekter av sömnbrist.  Den gör oss också känsligare för 

stress (5, s.75).  

 

Sömnens betydelse för barn och unga 

Barn och ungdomar växer och utvecklas barn snabbt, därför behöver de mycket sömn (21). 

Detta för att hjärnan och kroppen ska kunna växa och hålla sig frisk.  

Forskning tyder på att bra sömn hjälper till att reglera aptiten och därmed minskar risken 

för övervikt. Nya studier visar också att sömnen kan behövas för att få bort slaggprodukter, så 

kallade fria radikaler, ur kroppen.  

Unga som sover för lite kan få anpassningsproblem, hamnar oftare i konflikter och har 

svårare att koncentrera sig, visar studier (5, s.73). De får de sämre minne och koncentrations-

förmåga och har svårare att lära sig nya saker (21). De kan också bli ledsna, irriterade och 

rastlösa.  

I puberteten inträffar kraftiga biologiska och sociala förändringar som kan rubba dygns-

rytmen (21). Det är vanligt att tonåringen förlänger det vakna dygnet: lägger sig senare, får 

svårt att gå upp och blir mycket trött under skoltid. Biologiskt har dock tonåringen ett större 

sömnbehov än både yngre och äldre. Problemet kan bli särskilt svårt för ungdomar som redan 



Våga välja vila – för hälsans skull 

Svensson, Olsson & Hammar – Örebro universitet: Arbetsterapi A; 2009 

10 

är skoltrötta. Ibland finns också ett samband mellan störd dygnsrytm i tonåren och psykiska 

problem som depression. 

 

Vaken vila 

Vaken vila kan till exempel vara avslappning, muskelavspänning, djupandning, mental 

träning (självhypnos, självsuggestion) eller massage.  

 

 I avslappningen släpper vi den fysiska eller psykiska anspänning och närma oss 

viloläge (6, s.82). De flesta metoder går ut på muskulär avspänning där man 

omväxlande spänner och slappnar av musklerna i olika kroppsdelar. Att djupandas 

och föreställa sig behagliga upplevelser kan också ingå. Djupandning kan vara ett sätt 

att snabbt gå ned i varv i stressiga situationer (18, s.56). Asp beskriver att muskel-

avslappning och djupandning minskar kroppens produktion av stresshormon och ökar 

produktionen av endorfiner vilket bidrar till smärtlindring och lugn och ro (2, s.23). 

 Mental träning: avspänning, meditation och träning av tankens kraft genom mentala 

bilder (18, s.70). 

 Massage har positiva effekter visar studier (21). Den kan lindra muskelspänningar, 

minska stress och även frigöra kroppens eget smärtstillande ämne, endorfin. 

 

Vaken vila kan också vara olika tekniker för meditation ensamt eller i kombination med 

rörelser för kroppen. 

Många människor upplever att de har stor nytta av till exempel yoga eller qigong. Tyvärr 

har mycket av forskningen kring dessa teknikers effekt stora metodologiska brister. Det visar 

bland annat en granskning (22) av 400 studier från åren 1956–2005 om olika meditations-

tekniker. 

 

 Meditation är ett tillstånd av koncentrerad av uppmärksamhet, som underlättas av 

frånvaro av intryck (11). Meditation bygger ofta på att tänka på en enda sak eller ett 

ord, slappna av och andas i en särskild rytm. Meditation är djup vila i vaket tillstånd 

som kan ge bättre sömn, ökad koncentrationsförmåga och motverka stress och smärta 

(18, s.60-61).  

 

 Qigong, taichi och yoga är rörelseterapier, som även innehåller andningsövningar och 

meditation (21).  

o John Jouper (23) vid Örebro universitet presenterade i våras den första svenska 

avhandlingen om qigong, där han visar att övningarna fungerar lika bra som 

hård träning för avslappning och stresshantering, särskilt för äldre. Qigong är 

traditionella kinesiska hälsoövningar med lugna rörelser (24). Enligt kinesisk 

filosofi är kropp och själ oskiljaktiga: om det psykiska välbefinnandet ökar, så 

ökar också det fysiska. 

o Taichi (skuggboxning) är en mer rörlig och danslik form av qigong som ger 

avspänning, kroppskontroll och balans (18, s.88). Forskning tyder på att taichi 

kan minska stressproblem. 

o Det finns forskning som visar att yoga påverkar hjärtat och blodcirkulationen 

positivt och har avslappnande effekter (21). Det är också bevisat att yoga kan 

motverka stress och sömnlöshet. Yoga används vid bland annat stress, 

huvudvärk, nedstämdhet, utmattningsdepression och sömnproblem. Yoga 
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syftar till att skapa balans mellan kropp och själ. Det är en indisk filosofi sin 

praktiserats i minst 5 000 år. 

 

Återhämtningspaus 

I den här kategorin finns mer aktiva aktiviteter som är energi- eller rogivande avbrott. Till 

exempel rörelsepauser under en lång arbetsdag, motion och fritidsaktiviteter, natur-

upplevelser, retreat. 

  Att lägga in töjövningar under arbete vid datorskärm gav ökat välbefinnande och 

produktivitet visar en studie (1). Rörelsepausen var mer effektiv än att bara vila 

passivt. Korta pauser minskar även risken för olyckor. 

 

Upplevelsen av vila 

I Nurit Weinblatt och Michal Avrech-Bars studie (1) utforskas upplevelsen av vila hos en 

handfull anställda på Tel-Avivs universitet. Resultatet visar att vila bygger på frihet från krav, 

förväntningar, skyldigheter eller rutin. Vila är en positiv aktivitet som ger livskvalitet och är 

en belöning efter en lång arbetsdag. Den är ett avbrott som ger avslappning för kropp eller 

sinne, och ny energi. Vila är att få vara ensam, eller i en gemenskap.  

Asps 19 intervjuer visar liknande upplevelser. De redovisas i  kategorier (2, s.93-116, s.160): 

”Stämningar av skönhet och trevnad” (genom naturen, skönhet, kultur, att få omtanke i 

vardagslivet). 

Att bli ”bejakad utan bedömning” och ”känna sig trygg i sitt värde” (vara älskad, ha tillit), 

”frihet från bekymmer och tvång”, ”att dröja” (skärma av, koppla av, hämta kraft, bara vara). 

”Lustfylld stimulans” upplevs vilsamt (läsa, lösa korsord, omväxling från vardagen, att 

göra vad man vill utan tidspress).  

I ”lustfylld utmaning” laddas batterierna genom en annan aktivitet (som till exempel 

körsång, skapande hantverk). 

 

 

Diskussion 
 

Våra hjärnor jobbar övertid 

Vi slarvar med sömnen. Vi stressar på jobbet. Vi kilar som illrar hit och dit för att få 

vardagspusslet att gå ihop. När vi äntligen får en stund över ”vilar” vi utpumpade framför tv:n 

eller datorn där intrycken fortsätter att välla emot oss i en aldrig sinande ström. 

Vår tillvaro är inte längre fysiskt krävande men den ställer enorma krav på vår hjärna. Den 

tvingas jobba för högtryck nästan jämt. Strömmen av information som hjärnan dagligen 

bearbetar förbrukar mycket mer energi än vi anar. Flödet är oändligt, vi måste kunna stänga 

av. 

Dagens värld liknar ingenting av den tillvaro som vår stenålderskropp är anpassad för. 

Tekniska framsteg har drivit upp tempot och samhället är komplicerat.  

Våra stressreaktioner fungerar bra om vi möter en ilsken tjur men hjälper oss inte när 

arbetsgivaren organiserar om på jobbet för tredje gången eller hotar med varsel om 

uppsägning. Att inte ha kontroll eller mening i sitt liv skapar oro och stress.  
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Vila är ett val  

God sömn är en betydelsefull motvikt till stress och ger kroppen nödvändig återhämtning. 

Den är en förutsättning för att vi ska klara av påfrestningar och behålla en god hälsa. Får vi 

tillräcklig återhämtning kan vi balansera anspänning och stress.  

Att aktivt kunna koppla på sitt vilosystem är livsviktigt. Att lyssna på sin kropps signaler 

och välja vila när det behövs ger hälsokompetens. På samma sätt som kunskap om kost och 

motion, kan det bli ett verktyg som ger oss kontroll över hur vi mår.  

När Socialstyrelsen rapporterar att stressrelaterad psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken 

till sjukskrivning blir det rimligt att anta att många människor inte har förmåga att vila. Det 

kan bero på att de inte vet hur man gör, att de inte inser att det är viktigt eller att de avstår från 

att vila för att göra annat. 

Fler människor behöver få kunskap om hur viktigt det är att prioritera vila. Här finns ett 

hälsopedagogiskt uppdrag för arbetsterapin. Arbetsterapeutens unika kunskaper och inriktning 

passar väl för att hjälpa människor till ett mer balanserat liv.  

Detta gäller inte bara på individnivå. Balans i livets är också en viktig samhällsfråga för 

folkhälsa. Arbetsterapeuter kan fungera som konsulter i sammanhang där människor upplever 

att de inte har balans. Till exempel för utbrända människor, på stressiga arbetsplatser, i 

skolan.  

 

En meningsfull aktivitet 

Vila kan vara att inte göra någonting. Eller att göra något annat. Ett andrum.  

Varje aktivitet som skänker ro kan upplevas vilsam och ge ny kraft. I en stillasittande 

tillvaro kan en svettig joggingrunda ge välbehövlig vila för hjärnan, lösa muskelspänningar 

och ladda batterierna.  

Varje människa måste hitta vila på sitt eget sätt, ett recept passar inte alla. 

För att vilosystemet ska kunna gå i gång krävs mentalt lugn och ro. Därför måste vi lära 

oss att ta paus och slappna av. Först då kan kroppen ladda ny energi. Då får vi förutsättningar 

för god sömn och återhämtning som gör oss rustade för alla livets utmaningar – med hälsan i 

behåll. 
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