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Sammanfattning: Bakgrund: För patienter med psykosdiagnos är symtom som vanföreställningar 
och hallucinationer vanligt förekommande. Diagnosen kan även medföra kognitiva svårigheter i 
vardagen. Till följd av diagnosen får många patienter självmordstankar. Det finns forskning baserat 
på olika yrkeskategoriers upplevelser att arbeta med personer med psykosdiagnos. Enligt 
forskningen upplever personal aggressiva och självmordsbenägna patienter som obehagliga. 
Forskningen är dock begränsad om arbetsterapeuternas upplevelser i arbetet med personer med 
psykosdiagnos. Syftet: Syftet med studien var att beskriva arbetsterapeuters upplevelser av 
möjligheter och svårigheter i arbetet med personer med psykosdiagnos. Metod: En kvalitativ 
intervjustudie med induktiv ansats utfördes. Sju arbetsterapeuter intervjuades genom semi-
strukturerade intervjuer som spelades in och transkriberades. En kvalitativ innehållsanalys gjordes 
för att analysera den insamlade datan. Resultat: Arbetsterapeuterna beskrev att relationen med 
patienter, aktiviteter och strategier, miljöer samt kollegialt stöd var möjliggörande faktorer i arbetet 
med patienter med psykosdiagnos. De svårigheter som arbetsterapeuterna uppgav var när 
psykossjukdomens symtom yttrade sig, vid hotfulla situationer och när patienterna var 
självmordsbenägna. De beskrev även att medicinering och målsättning var två faktorer som 
upplevdes som en möjlighet men också som en svårighet. Slutsats: Studiens slutsats är att 
arbetsterapeuterna upplevde mer möjligheter än svårigheter i arbetet med personer med psykos 
och arbetsterapeuterna förmedlade en positiv bild av arbetet. 
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INLEDNING 
Arbetsterapi fokuserar på människors vardagliga aktiviteter och strävar efter att alla ska kunna ägna 
sig åt de aktiviteter de vill och utföra dagliga aktiviteter samt vara självständiga och socialt delaktiga i 
samhället [1]. Arbetsterapeuter arbetar bland annat inom psykiatriska verksamheter med patienter 
med psykosdiagnos [2].  

Forskning kring arbetsterapeuters upplevelser av att arbeta med personer med psykosdiagnos är 
begränsad. Det finns dock forskning baserad på andra yrkeskategoriers upplevelser som exempelvis 
sjuksköterskor [3]. Studierna visar att personalen upplever både möjligheter och svårigheter i 
arbetet med personer med psykosdiagnos. En möjlighet som beskrivs är att personalen får en god 
terapeutisk relation till patienterna genom att samtala om gemensamma intressen och upplevelser 
utanför vården [3]. Svårigheterna som beskrivs är att många patienter är rädda och paranoida, vilket 
förlänger behandlingsperioden [3], samt att personalen känslomässigt upplever att det är obehagligt 
att arbeta med patienter som har ett aggressivt och självmordsbenäget beteende [4]. En av 
studierna uppger att det behövs mer forskning om vårdpersonalens känslomässiga upplevelser av 
patienter med detta beteende [4]. Uppsatsförfattarna har sökt forskning om arbetsterapeuters 
upplevelse av att arbeta med personer med psykosdiagnos, dock utan något resultat och därför görs 
denna studie. 

 

BAKGRUND 
Arbetsterapi 
Arbetsterapi fokuserar på individers vardagliga aktiviteter och strävar efter att alla ska kunna ägna 
sig åt de aktiviteter de vill och utföra dagliga aktiviteter, samt vara självständiga och socialt delaktiga 
i samhället [1]. Aktivitetsområden som arbetsterapeuter bland annat arbetar med är att patienten 
ska klara av arbete, studier, hushållssysslor och personlig vård [1]. Arbetsterapeuterna arbetar också 
med att utveckla en balans mellan patientens dagliga aktiviteter för att denne ska finna mening och 
struktur i vardagen [5]. Att försöka finna aktiviteter som är meningsfulla för patienten kan ge en 
ökad livskvalitet [6], stärkt välmående och en betydelsefull vardag för patienten [7]. Meningsfulla 
aktiviteter varierar mellan individer utifrån intressen [6], där exempelvis matlagning kan vara 
meningsfullt för en patient men skapa ångest hos en annan. Det är viktigt att arbetsterapeuterna har 
ett klientcentrerat förhållningssätt, det vill säga att de ser varje patient som en unik person, visar 
respekt och empati, samt låter patienten vara med och bestämma i sin behandling [7]. 
Arbetsterapeutiska åtgärder utgår från klientcentrering och kan bland annat utföras genom direkt- 
eller indirekt arbetsterapi. I direkt arbetsterapi är aktiviteten baserad på det mål som vill uppnås [8]. 
Det kan exempelvis vara att patienten ska lära sig att laga mat, då målet är att laga mat. Indirekt 
arbetsterapi innebär att aktivitet används som ett medel för att uppnå ett annat mål, exempelvis 
aktiviteten att laga mat i grupp, då huvudmålet är att vara socialt delaktig [8]. 

Model of Human Occupation (MOHO) är en teoretisk referensram inom arbetsterapi [9] som 
förklarar att mänsklig aktivitet utgår från viljekraft, utförandekapacitet och vanebildning [9]. 
Viljekraften är människans vilja och motivation till att exempelvis klara av sin vardag eller uppnå 
uppsatta mål [9]. Utförandekapacitet är den förmågan människan har både fysiskt och mentalt för 
att klara av en aktivitet i vardagen [9]. Vanebildning innebär att aktiviteter sker per automatik, det 
vill säga mönster och strategier i vardagen [9], som exempelvis kan vara att borsta håret varje 
morgon. Arbetsterapeutens roll är att arbeta klientcentrerat utifrån dessa tre komponenter för att 
finna strategier och tillvägagångssätt för att patienterna ska få en meningsfull vardag. Ett 
klientcentrerat arbetssätt innebär att arbetsterapeuten visar förståelse för och utformar en 
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behandlingsplan utifrån den unika patientens behov [9]. Enligt Kielhofner [9] är miljön också en 
viktig komponent, det vill säga att både den fysiska och sociala miljön påverkar patienten. Miljön kan 
både vara möjliggörande och hindrande beroende på patientens förmågor och vanor [9]. Exempelvis 
kan stresskänsliga patienter med psykosdiagnos uppleva svårigheter av att handla i en mataffär då 
de behöver vistas bland många människor. Genom de fyra komponenterna viljekraft, 
utförandekapacitet, vanebildning och miljö kan arbetsterapeuterna få en förståelse för patienterna 
och deras tänkande, kännande och agerande [9]. 
 

Psykos 

Psykos är ett samlingsnamn för psykiska störningar som ger en rubbad verklighetsuppfattning och en 
bristande förmåga att förstå sin omgivning [10]. Den vanligaste och allvarligaste psykossjudomen är 
schizofreni [11], den uppstår oftast tidigt i livet eller efter 70-års åldern [10]. Bakomliggande orsaker 
till psykossjukdom är ännu inte kända, dock har det framkommit att sjukdomen kan vara ärftlig. Det 
finns även en risk att få psykos vid till exempel syrebrist eller infektion vid en förlossning. Det kan 
också handla om tidigare traumatiska upplevelser i livet som exempelvis mobbning, svåra 
motgångar[12] eller abstinens från alkohol eller andra droger [13].  
 

Symtom 
Psykossjukdomen medför ett flertal symtom som delas in i positiva och negativa symtom. Positiva 
symtom är de vanligaste symtomen som uppmärksammas i början av sjukdomen och dessa är 
vanföreställningar, hallucinationer och tankestörningar [11]. När personerna har vanföreställningar 
kan de vara paranoida och exempelvis känna sig förföljda, höra aggressiva eller beordrande röster 
eller tro sig vara Jesus eller någon annan betydelsefull person [10]. Symtomet hallucinationer som 
uppstår från alla våra sinnen påverkar oftast synen och hörseln, vilket gör att de drabbade 
exempelvis ser saker som inte finns eller hör olika röster [14]. De inre rösterna kan vara hotfulla och 
begära att personen ska agera på ett visst sätt [10]. Tankestörningar är också ett symptom som kan 
förekomma vid psykos, vilket innebär exempelvis att de drabbade tror att någon annan styr eller för 
in tankar i deras hjärna. Detta kan störa deras andra tankar, vilket i sin tur kan påverka samtalet, då 
de blir distraherade och kan tappa bort sig mitt i en mening [14]. Positiva symtom är egenskaper 
som tillkommer, som patienten inte upplevt tidigare medans negativa symtom är egenskaper som 
personer tidigare haft men som nu blivit försämrade eller försvunnit. De negativa symtomen yttrar 
sig genom att personerna blir passiva, får nedsatt initiativförmåga och svårt att visa sina känslor [11]. 
Andra symtom som kan förekomma tidigt vid psykosdiagnos är bland annat sömnbrist, ångest, 
minnes- och koncentrationssvårigheter, nedstämdhet, minskad aptit, bristande initiativförmåga och 
förändring av tankar och känslor.  
 

Behandling 
Lundin och Mellgren [14] förklarar att medicinering och strategier är möjliggörande i arbetet med 
den här patientgruppen [14]. Medicinering minskar bland annat symtom som hallucinationer och 
vanföreställningar, vilket underlättar åtgärder i behandlingen [15]. Strategier som exempelvis bild- 
och musikterapi sägs också minska sjukdomens symtom och möjliggör en god kommunikation [15]. 
Mattsson [11] beskriver att en god relation skapar ett förtroende hos patienten och gör dem mer 
delaktiga, vilket ofta förbättrar behandlingsresultatet [11]. 

De svårigheter som beskrivs i litteraturen [11] gällande denna patientgrupp är när patienter vårdas 
enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård. Många gånger saknar dessa patienter sjukdomsinsikt och 
förstår då inte varför de behöver vård, vilket försvårar vårdpersonalens arbete [11]. Nästan hälften 
av alla patienter med psykosdiagnos har alkohol- eller narkotikamissbruk och detta medför ett 
aggressivt och ett utåtagerande beteende, vilket också försvårar arbetet [11]. Tidigare forskning [4] 
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visar att vårdpersonal känslomässigt upplever aggressiva och självmordsbenägna patienter som 
obehagliga [4]. Patienter med psykosdiagnos har en ökad risk att utföra självmordsförsök och av 
patienter med psykossjukdomen schizofreni dör fem procent genom självmord [11].  

 

Psykosdiagnosens påverkan i vardagen 
Psykosdiagnosens symtom kan påverka de kognitiva förmågorna och medföra svårigheter i vardagen 
[11]. Bristande initiativförmåga ger verkan på de kognitiva funktionerna och kan innebära att 
personen inte tar initiativ till viktiga moment i vardagen. Detta kan leda till att räkningarna inte blir 
betalda, och personen kan bli vräkt och därmed utan bostad. Bristande tidsuppfattning kan innebära 
att personen har svårt att uppfatta hur lång tid olika moment tar vilket kan medföra att personen 
kommer för sent till arbetet och kan bli avskedad. Nedsatt uppmärksamhet innebär att personen har 
svårt hålla koncentrationen och ta in information, vilket kan leda till att personen har svårigheter att 
studera eller att arbeta [11]. Vid psykotiska tillstånd kan patienterna ha ett avvikande beteende som 
kan medföra att omgivningen upplever dem som annorlunda och konstiga [11], vilket kan leda till att 
patienterna blir utstötta från samhället och kan då lätt bli isolerade [10]. 

 

Arbetsterapi inom psykosvård 

Arbetsterapeuter inom psykosvården arbetar tillsammans med andra yrkeskategorier så som bland 
annat läkare, sjuksköterskor, psykologer och socionomer i ett team. Det är viktigt att alla i teamet 
samarbetar för att ge en så bra behandling som möjligt. Teamet bör arbeta klientcentrerat i 
behandlingen för att kunna ta hänsyn till patienters behov och egenskaper samt till patientens 
dagliga mående [12].   

Arbetsterapeuter arbetar med strategier och hjälpmedel i aktivitet med denna patientgrupp, då de 
har olika kognitiva svårigheter [16]. En av dessa svårigheter är bristande uppmärksamhet, vilket gör 
det svårt för patienten att ta in information samt att hålla fokus på aktivitetsutförandet, då de 
påverkas av andra yttre faktorer [16]. Arbetsterapeuten kan föreslå strategier och hjälpmedel som 
kan förbättra uppmärksamheten, vilket exempelvis kan vara datorbaserad träning. För att bibehålla 
uppmärksamheten kan en strategi vara att exempelvis se på en film eller läsa en text under en 
bestämd tid [16]. Bristande uppmärksamhet har ett samband med nedsatt minne, då patienten inte 
har förmågan att ta in mycket information på en gång och därför har svårt att lägga allting på 
minnet. Vid minnesnedsättning kan arbetsterapeuten erbjuda patienten hjälpmedel som underlättar 
i vardagen, dessa hjälpmedel kan bland annat vara påminnelser eller en att-göra-lista i 
mobiltelefonen [16]. En annan svårighet patientgruppen kan ha är bristande tidsuppfattning, vilket 
kan medföra att de exempelvis kommer för sent till viktiga möten [11]. Arbetsterapeuten kan föreslå 
att de tillsammans med patienten utformar ett dagsschema för dennes dagliga aktiviteter. Syftet 
med ett dagsschema är att få struktur och en mer aktiv tillvaro eftersom de planerade aktiviteterna 
då förväntas bli utförda [17].  

När patienter med psykosdiagnos upplever sig isolerade och ensamma [10] kan arbetsterapeuten 
sätta in åtgärder för att öka patienternas sociala delaktighet [6]. Arbetsterapeuten använder sig då 
av strategin indirekt arbetsterapi. Ett exempel på detta kan vara en aktivitet så som att fika med 
andra personer kan då bidra till att nå målet, det vill säga den sociala delaktigheten [8]. För att få en 
positiv utveckling och ett bra behandlingsresultat krävs en god terapeutisk relation mellan 
arbetsterapeuten och patienten. Den goda relationen medför också hälsa och ett välmående hos 
båda parterna [18]. 
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Problemformulering 
I ovanstående litteraturgenomgång framkommer det att patienter med psykosdiagnos kan ha vissa 
svårigheter som kräver arbetsterapeutiska insatser. Det finns både möjligheter och svårigheter att 
arbeta med den här patientgruppen. Möjligheterna i tidigare studier är få men visar att 
vårdpersonalen ofta får en nära relation till patienterna [11]. Svårigheterna är bland annat att 
patienter med psykosdiagnos kan ha ett aggressivt och utåtagerande beteende [4,11]. 
Arbetsterapeuter är en av dessa yrkeskategorier och forskning om arbetsterapeuters upplevelser att 
arbeta med personer med psykosdiagnos är bristande. Denna studie görs för att ta reda på både 
möjligheter och svårigheter ur arbetsterapeuters synvinkel. 

 

SYFTE 
Syftet med studien var att beskriva arbetsterapeuters upplevelser av möjligheter och svårigheter i 
arbetet med personer med psykosdiagnos. 

 

METOD 
Studien har en kvalitativ ansats för att få förståelse för hur arbetsterapeuter upplever sin verklighet. 
En kvalitativ metod används för att tolka, bearbeta, analysera och sammanställa materialet som 
framkommit i undersökningen [19].  
 

Urval 
Deltagarna till denna studie valdes ut genom ett kriterieurval, vilket är en typ av ändamålsenligt 
urval där personer med vissa specifika egenskaper har tillfrågats [20]. Genom detta urval 
rekryterades de personer som ansågs vara lämpligast för att kunna bidra med mest information till 
studien [20]. Inklusionskriteriet var legitimerade arbetsterapeuter som arbetade inom psykiatrisk 
verksamhet med personer som hade en psykosdiagnos. 

För att hitta arbetsterapeuter som uppfyllde inklusionskriteriet kontaktades sex psykiatriska 
verksamheter i Mellansverige. Kontakten genomfördes via telefonsamtal med receptionister för att 
få arbetsterapeuternas e-postadresser. En förfrågan om deltagande i studien skickades ut till tio 
arbetsterapeuter tillsammans med ett informationsbrev. Informationsbrevet innehöll studiens 
övergripande plan, syfte, metod och en information om att deltagandet är frivilligt och kunde 
avbrytas när som helst [21]. Av dessa tio arbetsterapeuter, svarade åtta. Två av dessa 
arbetsterapeuter hade ingen möjlighet att delta i studien då de ansåg sig ha bristande erfarenhet 
inom området, resterande sex tackade ja till att delta. För att uppnå datamättnad [19] gjordes ett 
snöbollsurval, där en av intervjupersonerna hade en kollega som tillfrågades att delta i studien [20]. 
Totalt sju arbetsterapeuter som arbetade inom psykiatrisk öppenvård medverkade i studien. De 
hade sex månader till trettio års erfarenhet av att arbeta med denna patientgrupp.  

 

Datainsamling 
Insamling av data utfördes genom semi-strukturerade intervjuer, vilket är en intervjutyp som följer 
en intervjuguide för att få struktur [20]. Intervjuguiden [se bilaga 1] bestod av öppna frågor och 
följdfrågor för att fånga arbetsterapeuternas subjektiva upplevelser [19]. Intervjuguiden var 
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konstruerad utifrån syftet och litteraturen inom området. Den var uppbyggd utifrån en logisk 
ordning som innehöll tre delar [22]. Dessa tre delar bestod av generella frågor för att starta en 
konversation [19] och skapa ett förtroende [23] hos arbetsterapeuterna. Därefter följde specifika 
frågorna om möjligheter- och svårigheter i arbetet med patienter med psykosdiagnos [22]. Den sista 
delen av intervjuguiden innehöll en avslutande fråga för att lämna arbetsterapeuterna med ett 
positivt intryck och en god upplevelse [22]. Intervjuguiden användes som stöd under intervjun för att 
inte gå miste om relevant information, eftersom de fick öppet berätta om sina upplevelser att arbeta 
med personer med psykosdiagnos [24]. 

Tre pilotintervjuer genomfördes med personer som har erfarenheter av att arbeta inom psykiatrisk 
verksamhet. Pilotintervjuerna utfördes för att få reda på hur lång tid intervjuerna skulle ta och om 
frågorna gav information som svarade mot syftet, samt för att säkerställa att inspelningen fungerade 
[23]. Efteråt ändrades några frågeformuleringar och det visade sig att intervjuerna tog cirka 30-45 
minuter. 

Intervjuerna genomfördes på arbetsterapeuternas arbetsplatser efter deras önskemål och de 
utfördes av båda uppsatsförfattarna då det skulle skapade en trygghet genom att de kunde stötta 
varandra [23]. Ett gott samarbete fanns under intervjuerna då den ena började med att ge 
information om studien och förklarade intervjuns upplägg. Samma person ställde sedan de generella 
frågorna. Därefter ställde den andra uppsatsförfattaren frågorna om möjligheter och svårigheter i 
arbete med patienter med psykosdiagnos och även den avslutande frågan. Uppsatsförfattarna 
upplevde sig vara lyhörda och engagerade under intervjuerna och kompletterade varandra genom 
att båda ställde följdfrågor vid behov, vilket ledde till mycket och relevant information [23]. 
Intervjuerna spelades in och varade mellan 30 och 40 minuter. I samband med intervjun skrev 
arbetsterapeuterna på ett skriftligt samtycke att delta i studien, vilket medförde att materialet fick 
användas i studien [21]. 

 

Analys av data 
All inspelad data transkriberades ordagrant [20] och intervjuerna lyssnades och lästes igenom ett 
flertal gånger för att kontrollera att allt material blev nerskrivet. Därefter lästes de nedskrivna 
intervjuerna igenom ännu en gång för att markera innehållet som gav svar på studiens syfte. Texten 
markerades med olika färgpennor för att identifiera innehållet som motsvarade studiens syfte. 
Därefter gjordes en kvalitativ innehållsanalys för att analysera den insamlade datan [25]. 

En tabell utformades med de olika begreppen: meningsenhet, kondensering av meningsenhet, kod, 
underkategori och huvudkategori [25]. Först identifierades meningsenheter, det vill säga ord och 
stycken som motsvarade studiens syfte. För att identifiera dessa meningsenheter diskuterades 
innehållet för att sortera ut det som svarade mot syftet. Sedan kondenserades meningsenheterna, 
men behöll samma innebörd. För att korta ner texten ytterligare delades kondenseringen av 
meningsenheter in i olika koder, vilket är en kortfattad beskrivning av meningsenheternas innehåll. 
De koder som hade liknande innehåll sammanfördes och bildade nio underkategorier, som därefter 
sorterades in i tre huvudkategorier. För att få fram huvudkategorierna klipptes varje 
underkategorierna ut från tabellen och sattes upp på väggen för att få en överblick om vilka som 
hörde samman. Genom detta kunde uppsatsförfattarna se tydligt vilka delar som hörde ihop och 
diskutera sig fram till huvudkategorierna. Därmed framkom dessa huvudkategorier: upplevelser av 
möjligheter i arbete med patienter med psykosdiagnos, svåra upplevelser i arbete med patienter med 
psykosdiagnos och en kombination av möjligheter och svårigheter i arbete med patienter med 
psykosdiagnos. För exempel på innehållsanalysen, se bilaga 2 
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Forskningsetiska ställningstaganden 
Studien följde de fyra forskningsetiska grundprinciperna [26]. Autonomiprincipen följdes genom att 
deltagandet var frivilligt. Godhetsprincipen följdes genom att den avslutade frågan som skulle bidra 
till en god upplevelse och principen att inte skada följdes genom att intervjufrågorna var 
formulerade för att inte att inte göra någon skada. Rättviseprincipen följdes genom att alla 
arbetsterapeuter behandlades lika. Samtliga arbetsterapeuter som deltog i studien fick ta del av 
informationsbrevet angående den övergripande planen, syftet, metoden och att deltagandet var 
frivilligt. Deltagarna fick även information innan intervjuerna om att de när som helst fick avbryta för 
att ställa frågor vid oklarheter, samt att de fick avbryta deltagandet utan anledning [21]. All insamlad 
data användes endast som forskningsmaterial i studien, enligt nyttjandekravet [21]. Ett skriftligt 
samtycke inhämtades i samband med intervjuerna, vilket var nödvändigt för att få använda den 
insamlade datan i studien [21]. All insamlad data hanterades enligt personuppgiftslagen, det vill säga 
avidentifierades [21]. 

 

RESULTAT 
I innehållsanalysen framkom tre huvudkategorier och nio underkategorier, se tabell 1. Dessa 
kategorier kommer att presenteras nedan och stärkas av citat från arbetsterapeuterna. 

 
Tabell 1. Kategoriöversikt  

Huvudkategorier Underkategorier 

Upplevelser av möjligheter i arbetet med 
patienter med psykosdiagnos. 

- God terapeutisk relation 
- Aktivitet och strategier skapar en 

meningsfull vardag  
- Goda fysiska och sociala miljöer 

möjliggör arbetsterapeutens arbete 
- Kollegialt stöd. 

Svåra upplevelser i arbete med patienter med 
psykosdiagnos. 

- Frustration hos arbetsterapeuterna 
- Obehag vid hotfulla situationer  
- Påfrestande upplevelser vid 

självmordstankar. 

En kombination av möjligheter och svårigheter i 
arbetet med patienter med psykosdiagnos. 

- Arbetsterapeuternas upplevelser av 
medicinering  

- Arbetsterapeuternas upplevelser av 
målsättning. 
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Upplevelser av möjligheter i arbetet med patienter med psykosdiagnos  
Det framkom att arbetsterapeuterna upplevde möjligheter i arbetet med patienter med 
psykosdiagnos. Möjligheterna var en god terapeutisk relation, aktivitet och strategier skapar en 
meningsfull vardag, goda fysiska och sociala miljöer möjliggör arbetsterapeutens arbete och 
kollegialt stöd. 
 

God terapeutisk relation 
Arbetsterapeuterna upplevde att långvariga kontakter med patientgruppen gör det lättare att lära 
känna personen bakom diagnosen och få en god terapeutisk relation. Fördelarna med att få en god 
relation till patienten är att upptäcka grunden till problematiken och därigenom kunna sätta upp en 
behandlingsplan som är unikt anpassad för patienten. Arbetsterapeuterna anser att långvariga 
kontakter är nödvändig eftersom patienten behöver tid för att öppna sig för vårdpersonalen. Genom 
att arbetsterapeuten träffar patienten en längre tid utvecklas ett förtroende mellan dem, vilket 
underlättar och ger möjligheter att nå målen i behandlingen. Arbetsterapeuterna upplevde att det 
också är givande att arbeta med den här patientgruppen genom att de får träffa personer som de 
aldrig annars skulle möta. De upplevde tillfredsställelse i att hjälpa människor och få en god 
terapeutisk relation till dem. 

“Att få lära känna de här individerna, för att det kanske är dem som man ser på stan och liksom 
tänka vad är det för en person och varför gör han eller hon sådär konstigt eller ser ut på ett visst sätt 
eller beter sig på ett visst sätt. Och sen när man lär känna personen så är det ju en jättego människa 
med massa positiva grejer att komma med. Jag kan verkligen känna wow, vilken förmån liksom och 
det trodde jag aldrig när jag började jobba här” (P3) 
 

Aktivitet och strategier skapar en meningsfull vardag 
Arbetsterapeuterna upplevde stora möjligheter att arbeta i aktivitet med patientgruppen, och att 
detta stärker patienternas självförtroende när de själva ser att de klarar av att utföra olika 
aktiviteter. De berättade att samtal sker naturligt under skapande aktiviteter då patienterna blir mer 
öppna mot arbetsterapeuterna. De uttryckte också att de vill arbeta mer i aktivitet under 
behandlingen då aktivitet skapar en meningsfull vardag. Arbetsterapeuterna upplevde att de blir 
mer jämbördiga med patienten vid aktivitet i jämförelse med samtal. Patienterna blir delaktiga och 
arbetsterapeuten har ingen så kallad maktposition. 

“Det här kreativa för det är det som faktiskt kan göra skillnad för patienten, att se trots att jag mår 
såhär dåligt så kan jag faktiskt göra någonting.” (P5) 

Arbetsterapeuter beskrev att strategier möjliggör för den här patientgruppen att klara av sin vardag. 
Arbetsterapeuterna berättade att olika strategier dämpar ångest, en sådan strategi är exempelvis en 
krisbox. En krisbox är en låda med betydelsefulla föremål för personen, vilket exempelvis kan vara en 
film som dämpar den höga ångesten. 

“Man har ett intresse för det som ligger i den här boxen eller lådan så att man sitter och grejar med 
det som man har i lådan och då sjunker ångesten för man kommer att tänka på annat. Att man inte 
fokuserar på sig själv.” (P5) 

Denna strategi kan möjliggöra för patienten att tänka på annat än det som ger ångest. 
Arbetsterapeuterna berättade också att olika strategier ger struktur i vardagen då den här 
patientgruppen har behov av regelbundenhet. Hjälpmedel som bland annat timstockar, almanackor 
och planeringstavlor bidrar också till struktur i vardagen menade arbetsterapeuterna. 
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Goda fysiska och sociala miljöer möjliggör arbetsterapeuternas arbete  
Arbetsterapeuterna berättade om olika miljöer som möjliggör ett bra arbete. Genom att exempelvis 
inreda arbetsrummet på ett visst sätt medför att patienterna känner sig välkomna och trygga, vilket i 
sin tur leder till ett bättre möte.  

“Jag har till exempel tänkt på att inreda mitt arbetsrum så att det inte ser så opersonligt ut. Jag har 
till exempel en mjukishund som står där och jag brukar få många kommentarer om hunden och då 
blir det mycket hundprat” (P3) 

Arbetsterapeuterna beskrev att miljön är viktig för den här patientgruppen då många är 
stresskänsliga och behöver vistas i en lugn miljö. Arbetsterapeuterna berättade också om olika 
aktivitetsrum där miljön är anpassad för denna patientgrupp. Det finns bland annat 
avslappningsrum, träningskök och målarrum, som underlättar arbetet i aktivitetsbaserade åtgärder. 
 

Kollegialt stöd 

Arbetsterapeuterna berättade att det finns goda möjligheter att bearbeta jobbiga situationer på 
arbetsplatsen, genom teamträffar samt att de tar sig tid att samtala med kollegor. Det finns även 
krisgrupper vid allvarligare situationer som till exempel självmord eller självmordsförsök. 
Arbetsterapeuterna berättade också att om de känner sig osäkra eller upplever obehag vid mötet 
med patienter finns det resurser som att vara fler personal. De upplevde att svåra situationer inte är 
ett hinder då de kan bearbeta och lämna svåra tankar och upplevelser på arbetsplatsen.  

“Om det skulle inträffa ett suicidförsök eller om någon skulle lyckas ta sitt liv så har vi ju krisgrupper 
och möjlighet att samtala kring det och bearbeta det som hänt med de som var involverade i det.” 
(P2) 

 

Svåra upplevelser i arbetet med patienter med psykosdiagnos 
Det framkom också att arbetsterapeuterna upplevde vissa svårigheter i arbetet med patienterna 
med psykosdiagnos. Svårigheterna var frustration hos arbetsterapeuterna, obehag vid hotfulla 
situationer och påfrestande upplevelser vid självmordstankar. 

 
Frustration hos arbetsterapeuterna 
Arbetsterapeuterna berättade att de kunde uppleva frustration i sitt arbete när patienterna är 
mycket psykotiska, paranoida eller varierar i välmående. Andra tillfällen när arbetsterapeuterna 
kände frustration var när patienterna saknade sjukdomsinsikt, hade koncentrationssvårigheter, 
saknade motivation och initiativförmåga samt när patienternas utveckling under behandling tog lång 
tid. 

Arbetsterapeuterna berättade att det ibland kan vara svårt att nå patienter vid psykotiska tillstånd, 
vilket försvårar de arbetsterapeutiska insatserna. En annan svårighet som de upplevde var när 
patienterna är i paranoida tillstånd.  Arbetsterapeuterna beskrev att det är viktigt att tänka på sitt 
kroppsspråk eftersom vissa uttryck kan starta negativa reaktioner hos patienten, vilket försvårar den 
terapeutiska relationen och förtroendet för arbetsterapeuten kan minska. Exempel på kroppsspråk 
som kunde starta negativa reaktioner var när arbetsterapeuten rynkade på pannan eller slickade sig 
runt läpparna. Arbetsterapeuterna berättade också att det blir många avbokningar när patienter mår 
dåligt och deras välmående kan variera från dag till dag. Detta upplevde arbetsterapeuterna som 
svårigheter, då det är problematiskt att lägga upp och genomföra en behandlingsplan.   
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“Det är mycket avbokningar när man jobbar inom psykiatrin. Det hänger mycket på dagsformen. Det 
kan vara ett jättebra besök en dag och men sen på måndag så är personen helt sängliggandes och 
orkar inte ta sig hit.” (P4) 

Sjukdomsinsikten upplevs också som en svårighet i arbetet med den här patientgruppen. När 
patienterna inte är medvetna om sin sjukdom är det svårt att lägga upp en behandlingsplan 
eftersom patienterna inte kommit till insikt om att de behöver behandling. Resultatet blir då att 
arbetsterapeuterna inte kan utföra sina insatser. Ett annat symtom vid psykosdiagnos är 
koncentrationssvårigheter och i behandlingen innebär detta svårigheter när patienten inte kan 
koncentrera sig vid längre samtal i mötet med arbetsterapeuten.  

Arbetsterapeuterna upplevde även frustration när patienterna saknar motivation och har 
svårigheter att komma igång med aktiviteter. Många i den här patientgruppen har ingen egen 
drivkraft och därför krävs mycket motivationsarbete från arbetsterapeuterna, vilket de upplevde 
som en svårighet. Arbetsterapeuterna upplevde också svårigheter när patienter inte är öppna för en 
förändring. Det kan medföra att patienten står stilla i sin utveckling och arbetsterapeuterna inte ser 
ett resultat, vilket skapar frustration. 

“Det är ju så att det är en målgrupp som behöver mycket motivationsarbete. De har ju svårt med 
startknappen att komma igång många gånger och att hitta motivation.” (P2) 

Arbetsterapeuterna upplevde en frustration då den här patientgruppens utveckling ofta tar lång tid. 
Utvecklingen står antingen stilla eller går tillbaka några steg och enligt arbetsterapeuten är det också 
frustrerande för patienten. 

“Det kan vara så att det går tillbaka två och fram ett steg och tillbaka två så liksom, över tid kan man 
tycka att man står och stampar väldigt länge. Både patient och personal blir frustrerade.” (P5) 

 Att anpassa förhållningssätt och behandlingsnivå upplevde arbetsterapeuterna som frustrerande 
och problematiskt då alla patienter är unika och kräver olika arbetssätt. Arbetssättet varierar mycket 
och det är krävande att förhålla sig till patientens unika behov vid varje möte. Arbetsterapeuterna 
beskrev också att det är svårt att förstå varför konflikter uppstår. Patienter med psykosdiagnos kan 
bli arga och irriterade av olika anledningar som arbetsterapeuterna ofta har svårt att förstå. Dessa 
anledningar behöver inte bero på arbetsterapeuternas sätt att arbeta på utan det kan exempelvis 
röra sig om ett negativt besked eller hallucinationer.  
 

Obehag vid hotfulla situationer 
Arbetsterapeuterna har vid några tillfällen upplevt att patienter med psykosdiagnos har agerat 
hotfullt. Dessa situationer uppstår oftast när patienten befinner sig i ett psykotiskt tillstånd. Vid 
hotfulla situationer upplevde arbetsterapeuterna rädsla, obehag och kände sig otrygga, även om de 
förstod att det tillhör den här psykiatriska diagnosen och att patienten inte menar något illa. De 
berättade dock att dessa situationer sällan uppstår eftersom de alltid försöker ta ett steg tillbaka för 
att patienten inte ska känna sig provocerad. 

“Jag har varit med om situationer jag inte har känt mig hotad, där personal har tagit i patienter och 
kastat upp dem och tagit polisgrepp och slitit upp på avdelning och bältat, fast jag inte har uppfattat 
vad som hänt. Att jag inte har uppfattat det som hotfullt.” (P5) 

“Ja, det var obehagligt och att jag inte förstod. Från de att patienten hade legat i sängen till det att 
han stod där och slog till.” (P5) 
 

Påfrestande upplevelser vid självmordstankar 

Arbetsterapeuterna som deltog i studien har arbetat med patienter som har självmordstankar. Dock 
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blir patienterna inlagda när de har nått så långt att de har faktiska planer på att begå självmord och 
arbetsterapi är då längre inte aktuellt eftersom patienterna är i så pass dåligt skick. 
Arbetsterapeuterna upplever det påfrestande att arbeta med patienter med självmordstankar och 
de tyckte att det är ett ”svårt ämne” att arbeta med. De berättade däremot att det blir en vanesak 
då det ingår i arbetet att träffa patienter med denna problematik.  

“Ja, det händer, och det är ganska ofta man träffar dem. Eller många av våra patienter har ju de 
tankarna. Men jag som arbetsterapeut träffar ju inte patienterna när de mår som sämst.” (P2) 

 

En kombination av möjligheter och svårigheter i arbetet med patienter 
med psykosdiagnos 
Det framkom att arbetsterapeuterna upplevde medicinering och målsättning både som möjligheter 
och svårigheter i arbetet med patienter med psykosdiagnos.  
 

Arbetsterapeuternas upplevelser kring medicinering 
Medicineringen för denna patientgrupp upplevdes både som en möjlighet och en svårighet. 
Arbetsterapeuterna beskrev att om medicineringen är stabil underlättar det behandlingen, då 
patienten utvecklas mer effektivt och når sina mål på en kortare tid. De berättade också att 
patienten kan bli trött och slö av medicineringen, vilket påverkar arbetsterapeutens arbete negativt. 
Om patienten slutar att ta sin medicin helt och hållet kan det resultera i att patienten blir mycket 
sjuk och inte kan fullfölja den arbetsterapeutiska behandlingen. 

“Har de en stabil medicinering. Det är ju förutsättning för att man ska kunna jobba med den här 
gruppen. Finns den så kan man komma långt, så ser man ju att man kan utvecklas och komma 
tillbaka till ett ganska bra liv.” (P1) 
 

Arbetsterapeuternas upplevelser av målsättning 
Arbetsterapeuterna hade blandade upplevelser av att arbeta med mål. Det var både en möjlighet 
och en svårighet beroende på vilken patient de arbetar med. Vissa patienter tycker att mål ger 
motivation och en tydlig bild av vad de strävar efter. Detta möjliggör arbetsterapeutens arbete, då 
patienterna blir motiverade och har en egen drivkraft till att nå målen, vilket resulterar i att 
behandlingen går framåt. Arbetsterapeuterna berättade att små mål och flera delmål gör att 
patienten ser framstegen tydligare. När patienterna får beröm för sin utveckling blir de mer 
motiverade till att fortsätta, vilket underlättar och skapar en god möjlighet för arbetsterapeutens 
arbete. De beskrev att svårigheter med målsättningen är när patienten ställer för höga krav på sig 
själva och därmed har svårt att uppnå målen. Detta beror ofta på att patienten inte förstår att målet 
är för stort på grund av nedsatt sjukdomsinsikt. En annan svårighet som beskrevs var när det inte går 
att arbeta med mål eftersom patienterna blir skrämda av tanken på mål. 

“Det är jätte olika, en del blir väldigt hjälpta av att ha mål och att sätta upp mål, medan andra ser de 
mer som en frustration och det tycker jag… Många av de patienter som vi träffar här har långvarig 
kontakt med psykiatrin. Och det här med mål skrämmer och kanske mer bestått av att man har 
misslyckats.” (P5) 

 



 

11 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 
En kvalitativ metod var lämplig att använda i studien då syftet var att få en djupare förståelse för 
arbetsterapeuternas subjektiva upplevelser. Enligt Polit och Beck [20] fokuserar kvalitativa ansatser 
på att få förståelse och en helhetsbild över det som undersöks [20]. Det hade inte varit möjligt att 
göra den här studien med en kvantitativ ansats utifrån syftet, eftersom den kvantitativa ansatsen 
strävar efter statistiska, kvantifierbara och generaliserbara resultat [20] och inte en förståelse som 
eftersträvas i denna studie. 
 

Urval 
Det var en fördel att använda ett kriterieurval och ha ett inklusionskriterie för att möjliggöra att 
studiens syfte besvarades. Genom kriterieurvalet fick uppsatsförfattarna tag i arbetsterapeuter med 
erfarenheter av att möta den aktuella patientgruppen. Enligt Polit och Beck [20] är detta urval 
gynnsamt då forskare får tag i deltagare med de egenskaper som efterfrågas. En nackdel i att enbart 
ha ett inklusionskriterie, var då två deltagare i studien hade begränsat med upplevelser och 
erfarenhet i arbete med denna patientgrupp. Dessa deltagare kunde inte generera lika mycket 
information. Studien kunde ha haft ett till inklusionskriterie, att arbetsterapeuterna bör ha arbetat i 
minst fem år för att öka studiens tillförlitlighet. 

För att få fler deltagare till studien utfördes även ett snöbollsurval [20]. Detta ansågs gynnsamt för 
den här studien, då informationen som framkom var riklig och relevant utifrån studiens syfte. Enligt 
Polit och Beck [20] är detta urval effektivt och praktiskt då forskaren inte behöver söka upp eller 
kontakta deltagarna, men de beskriver också att detta urval kan vara en nackdel då det finns en risk 
att fastna i samma nätverk [20]. Detta kan exempelvis vara att deltagarna endast kommer från en 
enhet. Eftersom det endast var en arbetsterapeut som valdes ut med snöbollsurval fanns inte den 
risken. 

Uppsatsförfattarna förväntade sig att fem till tio arbetsterapeuter skulle tacka ja till att delta i 
studien när förfrågningarna skickades ut. Detta antal valdes för att få mycket och relevant 
information, samt för att den insamlade datan skulle vara hanterbar. Trost [23] menar också att det 
är fördelaktigt med ett fåtal intervjuer så som fyra till åtta personer för att materialet ska bli 
hanterbart [23]. Dock bestämdes antalet tillslut utifrån datamättnad, vilket betyder att det inte 
framkom någon ny information [19].  
 

Datainsamling 
Datainsamlingen utfördes med semistrukturerade intervjuer där en intervjuguide användes som stöd 
för att få en struktur under intervjun, vilket var en fördel då intervjuarna var oerfarna. Enligt Reys 
[27] finns det både för och nackdelar med en intervjuguide. En fördel kan vara att intervjuaren inte 
glömmer att ställa viktiga frågor och därav får de relevant och rikligt med information som besvarar 
studiens syfte. En nackdel kan däremot vara att frågorna är för strukturerade och intervjuaren går då 
miste om viktig information när deltagaren inte får berätta sin subjektiva historia eller upplevelse 
[27]. Uppsatsförfattarna upplevde att det var bra att använda en intervjuguide för att det gav 
struktur och det kändes tryggt att gå efter en mall för att inte missa viktiga frågor. 

Strukturerade eller ostrukturerade intervjuer användes inte eftersom det då hade funnits en risk att 
inte få relevant information som motsvarade studiens syfte. Om en strukturerad intervju hade 
genomförts kunde den ha blivit för strukturerad, vilket hade kunnat innebära att uppsatsförfattarna 
inte hade fått lika djupgående information [19]. En ostrukturerad intervju hade också kunnat vara 
svår att genomföra eftersom intervjuarna var ovana och frågorna under intervjun hade varit 
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improviserade och det hade inte funnits någon guide att följa [28].   
 

Tre pilotintervjuer genomfördes på personer som var bekanta med uppsatsförfattarna, vilket enligt 
Trost [23] bör undvikas. Trost [23] beskriver att pilotintervjuer ska behandlas med försiktighet om 
det ska användas i studien [23]. Pilotintervjuerna användes inte i studien, då de endast var 
förberedelser inför intervjuerna för att se vad som kunde rättas till i intervjuguiden. En nackdel var 
att pilotintervjuerna inte utfördes på arbetsterapeuter, att genomföra intervjuer på 
arbetsterapeuter hade eventuellt kunnat leda till fler relevanta frågor. Det var fördelaktigt att utföra 
pilotintervjuerna då vissa frågor inte var rätt formulerade och upplägget behövde justerats för att få 
en tydligare struktur i intervjuguiden. Enligt Trost [23] bör intervjuguiden läsas igenom efter några 
genomförda intervjuer och eventuellt justeras om frågorna exempelvis formulerats på fel sätt, det 
vill säga att de inte svarar på studiens syfte [23]. Intervjuguiden för den här studien ändrades inte 
under intervjuerna. 

Pilotintervjuerna tog 30-45 minuter och intervjuerna med arbetsterapeuterna visade sig ta mellan 
30-40 minuter. Uppsatsförfattarna anser att intervjutiden var rimlig då arbetsterapeuterna var aktiva 
under hela intervjun och gav mycket och relevant information utifrån syftet. Det ansågs onödigt att 
ha längre intervjuer, då uppsatsförfattarna ville visa respekt för arbetsterapeuterna [26]. Enligt Trost 
[23] finns det ingen gräns för hur lång eller hur kort en intervju bör vara, dock bör intervjuaren visa 
respekt för den intervjuade och därför bör intervjun inte pågå i flera timmar. 

Intervjuerna i den här studien utfördes på platser som arbetsterapeuterna själva valt ut. Enligt Trost 
[23] kan det vara en nackdel att utföra intervjuer på deltagarnas arbetsplatser då det kan finnas 
distraherande faktorer som kan störa samtalet [20]. Detta märktes vid ett tillfälle då telefonen 
ringde. Polit och Beck [20] skriver att det är svårt att undvika störande moment under intervjuer. Det 
var dock fördelaktigt att vara på deltagarnas valda platser då arbetsterapeuterna upplevdes 
bekväma i den miljön och Trost [23] menar också att intervjuer ska ske i en trygg miljö som 
deltagarna själva väljer, då det ökar möjligheten att de delar med sig av sina upplevelser, tankar och 
känslor [23].  

Det var gynnsamt att vara två intervjuare, då den ena gav information och ställde några generella 
frågor och den andra ställde frågor som motsvarade syftet, samt en avslutade fråga. Intervjuarna 
samarbetade och hjälptes åt att ställa följdfrågor när det behövdes, vilket gjorde att de 
kompletterade varandra. Trost [23] skriver att det kan vara bra att var två intervjuare eftersom de 
ger stöd och kompletterar varandra, vilket genererar mer information eftersom båda ställer 
följdfrågor och det bidrar till en tydligare bild av vad som berättats under intervjun [23]. Enligt Trost 
finns det dock en risk med att vara två intervjuare då det kan leda till att deltagarna inte vågar öppna 
sig och ge utförliga svar på frågorna eller att de känner sig i underläge [23]. Detta upplevdes inte 
under intervjun. Att dela upp intervjuerna mellan oss hade kunnat ge svårigheter att få en förståelse 
för vad som berättades och hade kunnat ge problem vid analys och tolkning av data. 
 

Analys av data  
I den här studien transkriberades all insamlad data av båda uppsatsförfattarna, vilket ansågs vara 
fördelaktigt då de kunde jämföra och diskutera om den insamlade datan uppfattats av båda på 
samma sätt. Om datan inte uppfattades på samma sätt gick de tillbaka till de transkriberade 
intervjuerna för att jämföra om resultatet stämmer överens. Polit och Beck [20] förklarar att 
transkription säkerställer tillförlitligheten i studien. 

Vid analys av data användes en kvalitativ innehållsanalys för förstå och tolka materialet. 
Användningen av innehållsanalysen ansågs gynnsamt då texten bearbetades ett flertal gånger, vilket 
medförde mer förståelse för innehållet. Alvehus [19] förklarar att genom att plocka isär materialet i 
meningsenheter, kondensering av meningsenheter, koda, göra underkategorier och sedan dela in 
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detta i kategorier ger forskaren en större förståelse för innehållet [19]. Vid några tillfällen var 
uppsatsförfattarna oeniga om vad som sagt under intervjuerna och fick kontrollera detta genom att 
gå tillbaka till de transkriberade texterna.  

Under intervjuerna har uppsatsförfattarna utgått från forskningsetiska ställningstaganden för att 
respektera arbetsterapeuterna och för att de skulle känna en trygghet och bekvämlighet då de när 
som helst kunde avbryta medverkan utan anledning.  

För att säkerställa överförbarheten i den här studien har uppsatsförfattarna öppet förklarat hur de 
har gått tillväga i metoden [20]. Överförbarheten kunde ha stärkts ytterligare genom att utföra en 
studie med samma tillvägagångssätt för att se om det skulle gett liknande resultat [20]. Genom att 
stärka överförbarheten kan resultatet överföras till den kliniska verksamheten och vara till 
användning för andra arbetsterapeuter. Trovärdigheten stärks genom att använda sig av citat från 
intervjuerna för att återspegla deltagarnas upplevelser[20], vilket gjordes i den här studien. För att 
säkerställa pålitligheten i en studie ska den utföras under en begränsad tid för att informationen 
fortfarande ska vara aktuell [20]. Den här studien genomfördes under en period på tio veckor.    

 

Resultatdiskussion 
I resultatdiskussionen diskuteras resultatet som framkommit i studien samt jämförs med tidigare 
forskning och litteratur. I resultatet framkom det att arbetsterapeuterna upplevde många 
möjligheter i arbetet med patienter med psykosdiagnos men också några svårigheter.  
 

Upplevelser av möjligheter i arbetet med patienter med psykosdiagnos 
Resultatet visade att arbetsterapeuterna upplevde att långvariga kontakter med patienterna 
underlättade arbete med den här patientgruppen och att det medförde att arbetsterapeuterna fick 
lära känna patienterna bakom deras diagnos. Det innebar i sin tur att det skapades en god 
terapeutisk relation och ett förtroende utvecklades mellan patienterna och arbetsterapeuter. Eklund 
[29] beskriver att relationen mellan arbetsterapeuter och patienter påverkar behandlingen, samt ger 
patienten en ökad förståelse för behandlingsplanen[29]. Flera författare [18,30] tar upp vikten av en 
god relation mellan personal och patient. Den goda relationen medför en terapeutisk allians, vilket 
innebär att båda parterna arbetar tillsammans mot samma mål. Detta påverkar 
behandlingsresultatet positivt då patienten snabbare når sina mål. Tidigare forskning [31] visar också 
att patienter upplevde att relationen till personal var viktig i behandlingen. 

Det framgår i denna studie att arbetsterapeuterna önskade kunna arbeta mer med aktiviteter än de 
gjorde. Detta kunde bero på att miljön inte var utformad för att arbeta i aktivitet. Kielhofner [9] 
beskriver att miljön är en avgörande faktor för ett bra aktivitetsutförande och ett bra 
behandlingsresultat. Resultatet visade att arbetsterapeuterna upplevde att aktivitet möjliggjorde 
arbetet med patientgruppen, då aktivitetsutföranden medförde ett bra och naturligt samtal och 
därmed hade patienten lättare att öppna sig för arbetsterapeuterna och berätta om sin problematik. 
Enligt Bejerholm [5] finns det olika metoder för att samla in information om patienter och en av 
dessa är skapande aktiviteter. Skapande aktiviteter innebär att arbetsterapeuter använder sig av 
kreativa aktiviteter som bland annat att måla eller spela ett instrument för att samla in information 
om patienters känslor, motivation, tankar och behov eftersom patienterna ofta vill samtala under 
dessa aktiviteter. Denna insamlingsmetod använde arbetsterapeuterna i den här studien för att 
kunna sätta in arbetsterapeutiska åtgärder som de ansågs vara möjliggörande för att arbeta i 
aktivitet. Bejerholm [5] beskriver dock att det är många arbetsterapeuter som upplever detta 
arbetssätt som obekvämt. Detta var dock inget som framkom i denna studie. Tidigare forskning [32] 
visade att patienterna anser att meningsfulla aktiviteter bidrar till välmående och en bättre 
självkänsla. Om patienten inte ser någon mening med aktiviteten, ger det motsatt effekt [32]. 
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Resultatet visade att arbetsterapeuterna upplevde att olika miljöer möjliggör ett bra arbete och att 
miljön är extra viktig för just den här patientgruppen då många är stresskänsliga. Lundin och 
Mellgren [14] förklarar att den här patientgruppen är stresskänslig och om stressfyllda situationer 
uppstår kan patienterna bli frustrerade och aggressiva [14]. Ett vanligt symtom hos patienter med 
psykosdiagnos är social ångest [13], vilket uppsatsförfattarna tror kan ha ett samband med 
stressfyllda miljöer. Stressfyllda miljöer som skapar social ångest hos patienten kan vara att vistas i 
en miljö med mycket människor. Resultatet visade att arbetsterapeuterna hade tillgång till lokaler 
där miljön var anpassad för patientgruppen, det vill säga en lugn och harmonisk miljö där de 
tillsammans hade möjlighet att arbeta i aktivitetsbaserade åtgärder. Kiehofner [9] menar att miljön 
möjliggör olika aktivitetsutföranden, exempelvis kan en lugn miljö göra aktiviteten fika på ett café 
möjlig att utföra. 

Resultatet visade att det fanns möjligheter att få kollegialt stöd på arbetsplatserna och att det fanns 
krisgrupper om några allvarligare situationer skulle uppstå som exempelvis självmord eller 
självmordsförsök. Det fanns också resurser att tillgå för att öka personal om de upplevde någon 
situation som obehaglig. Det överensstämmer med Johansson Berglund [33] som beskriver att 
arbetsplatsmiljön inom psykiatrisk verksamhet är mer anpassad för att skapa en trygghet för 
personalen då det är vanligare att det uppstår svåra och påfrestande situationer där, gentemot 
andra arbetsplatser [33]. Det finns också större förväntningar på samarbetet mellan kollegor, att de 
ska finnas där för varandra vid svåra situationer [33].  
 

Svåra upplevelser i arbete med patienter med psykosdiagnos 
I resultatet framkom det att arbetsterapeuterna upplevde frustration när patienterna var svåra att 
nå vid psykotiska tillstånd. Detta kan förklaras med att patienten vid psykotiska tillstånd går in i en 
egen värld och därför inte är kontaktbar [34]. Det framkom också i resultatet att de upplevde 
frustration när patienterna var paranoida, då arbetsterapeuternas kroppsspråk kunde starta 
negativa reaktioner hos patienterna. Paranoida tillstånd eller vanföreställningar som det också 
kallas, kan komma och gå eller närvara hela tiden. Vid sådana tillstånd drar patienten oftast 
förhastade slutsatser [13]. Exempel på det som framkom i resultatet var att olika uttryck som att 
rynka på pannan eller slickar sig runt läpparna tolkades av patienterna som att arbetsterapeuten inte 
tycker om dem. När patienter befinner sig i paranoida tillstånd kan ett sätt att hantera det på vara, 
att på ett tydligt sätt använda sig av ett empatiskt förhållningssätt för att visa patienten förståelse 
[35]. Detta kan exempelvis vara när patienten ser något som inte finns, då kan arbetsterapeuten 
finnas tillhands och lyssna samt vara ett stöd. Resultatet visade att arbetsterapeuterna upplevde 
frustration och att det var svårt att arbeta med patientgruppen när de inte hade insikt, eftersom det 
blev problematiskt att lägga upp en behandlingsplan och utföra den. Allgulander [13] beskriver att 
denna patientgrupp många gånger saknar insikt och därför inte förstår att de är eller har varit sjuka, 
vilket kan leda till att de inte vill ha behandling [13]. För att hantera dessa svårigheter kan även här 
ett tydligt förhållningssätt, exempelvis ett klientcentrerat förhållningssätt underlätta mötet. Ett 
klientcentrerat förhållningssätt innebär att arbetsterapeuten ser varje patient som en unik individ 
och anpassar behandlingen efter det [9]. Fler svårigheter som visades i resultatet var att 
arbetsterapeuterna upplevde frustration när patienterna inte kunde koncentrera sig längre stunder 
under samtal. Detta menar också Allgulander [13] då personer med psykosdiagnos ofta har flera 
kognitiva svårigheter som exempelvis bristande uppmärksamhet, processhastighet och 
inlärningsförmåga. Arbetsterapeuten kan använda sig av olika strategier och hjälpmedel för att träna 
de kognitiva svårigheterna. Det kan exempelvis vara datorbaserad träning [16]. Resultatet visade att 
arbetsterapeuterna upplevde frustration när patienterna saknade egen drivkraft till att komma igång 
med aktiviteter, då det krävdes mycket arbete från dem vilket kunde leda till att patientens 
utveckling stod stilla. Lundin och Muller [36] menar också att det kan vara påfrestande när patienter 
saknar motivation för att de ständigt är beroende av andra människor för att kunna utföra vardagliga 
aktiviteter [36]. För att motivera patienterna kan arbetsterapeuterna använda sig av ett 
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uppmuntrade förhållningssätt genom att de ger positiv feedback [35]. Det kan vara att påvisa de 
framsteg som gjorts och ge beröm om patienten gör någonting bra. Resultatet visade också att 
arbetsterapeuterna upplevde att det var svårt att förstå varför konflikter uppstår, om det beror på 
dem som arbetsterapeut eller på grund av andra anledningar som till exempel ett negativt besked. 
Abrams, Harty och Lundin [37] menar också att konflikter kan uppstå på grund av negativa besked 
som i sin tur kan medföra att patienterna kan bli aggressiva när de inte får sin vilja igenom, som 
exempelvis att patienten inte får cigaretter eller pengar vid behov [37]. Vid dessa tillfällen kan 
arbetsterapeuterna använda ett empatiskt förhållningssätt genom att lyssna på patienten och visa 
förståelse. På så vis kan dessa konflikter undvikas [35].  

I resultatet framkom det att hotfulla situationer sällan uppstår, dock hade de flesta 
arbetsterapeuterna vid något tillfälle varit med om en sådan situation. Palmgren [38] beskriver att 
det bara är ett fåtal personer som blir våldsamma vid psykotiska tillstånd [38]. Abrams, Harty och 
Lundin [37] förklarar att dessa situationer oftast uppkommer på grund av ångest eller 
vanföreställningar vid psykotiska tillstånd. Detta kan anses vara ett intressant resultat då både denna 
studie och litteraturen [38] visar att hotfulla situationer inte är vanligt förekommande bland 
personer med psykosdiagnos. Detta visar på en vanlig missuppfattning eftersom patientgruppen ses 
som aggressiva och utåtagerande av allmänheten i dagens samhälle. Resultatet visade också att 
arbetsterapeuterna ofta tar ett steg tillbaka för att inte provocera patienterna, vilket bekräftas av 
Abrams, Harty och Lundin [37] som beskriver olika sätt att förhålla sig till vid hotfulla situationer. Ett 
av dessa sätt förklarar att personalen ska lämna utrymme för patienten och avvakta med 
behandlingen tills patienten har lugnat ner sig [37].   

Resultatet visade att arbetsterapeuterna någon gång arbetat med patienter som hade 
självmordstankar och de tyckte att det var ett ”svårt ämne” att arbeta med och det upplevdes 
påfrestande. Resultatet visade dock att det blev en vanesak och ingår i arbetet inom psykosvården. 
Det bekräftas i tidigare forskning [4] som undersöker personalens känslomässiga reaktioner att 
arbeta med självmordsbenägna patienter där det framkom att personalen upplevde negativa känslor 
vid arbetet med patientgruppen. Resultatet i den här studien visade att patienterna oftast har tankar 
om självmord men inte planer på att genomföra det vilket många gånger är det ett rop på hjälp. 
Sjöström [39] skriver också att patienter med självmordstankar oftast inte tar sitt liv [39]. Resultatet 
visade att om patienterna skulle ha planer på att begå självmord brukar de inte vara aktuellt för 
arbetsterapi, då de oftast är i för dåligt skick. Detta menar också Sjöström[39], då hen menar att när 
patienten har tydliga planer att begå självmord bör patienten vårdas enligt lagen om psykiatrisk 
tvångsvård (LPT) och detta område arbetar inte arbetsterapeuten med. Därför är de 
arbetsterapeutiska insatserna inte aktuellt förrän patienten har återhämtat sig [39].  
 

En kombination av möjligheter och svårigheter i arbete med patienter med psykosdiagnos 
Resultatet visade att arbetsterapeuterna hade delade upplevelser av medicinering av patienterna. 
De upplevde möjligheter om medicineringen var stabil, vilket förkortade behandlingsperioden och 
patienterna nådde sina mål snabbare. Enligt Mattson [11] medicineras patienter med psykosdiagnos 
nästan alltid, dock sker detta i olika långa tidsperioder för att minska symtomen[11]. De svårigheter 
arbetsterapeuterna upplevde när det gällde medicinering var att biverkningarna gjorde att 
patienterna blev trötta och slöa. Detta menar också Allgulander [13], då läkemedel kan ge 
biverkningar som dåsighet [13]. Det framgår tydligt att medicineringen både ger för-och nackdelar. 
Fördelarna kan vara att patienterna får en mer meningsfull vardag om de slipper symtomen som 
psykos medför, som bland annat vanföreställningar och hallucinationer. En annan fördel är att 
arbetsterapeuterna kan få kontakt med patienterna och därmed kunna utföra sina 
arbetsterapeutiska insatser, gentemot om patienterna har vanföreställningar och är svåra att få 
kontakt med. Nackdelen med medicineringen kan vara att det blir svårare att utföra de 
arbetsterapeutiska insatserna om patienterna är trötta, vilket kan göra att de har en bristande 
motivation. 
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I resultatet visade det sig också att arbetsterapeuterna upplevde målsättningen både som en 
möjlighet och en svårighet. Möjligheterna var att vissa patienter tyckte att mål ger motivation och en 
tydlig bild av vad de strävar efter, vilket resulterar i att behandlingen gick framåt. En annan möjlighet 
var att arbetsterapeuterna tyckte att patienterna utvecklades mer när de fick positiv feedback. 
Kielhofner [9] menar också detta då han beskriver att patienterna blir mer motiverade om 
arbetsterapeuten bekräftar framstegen som gjorts. Svårigheterna när det gäller målsättningen för 
den här patientgruppen var när patienterna satte för höga mål som var för stora eller omöjliga att 
uppnå. En annan svårighet var när patienter blev skrämda av tanken på mål. Kielhofner [9] menar att 
det är en svårighet när arbetsterapeuten och patienten inte har ett gemensamt mål [9] då det 
exempelvis kan vara att patienten saknar sjukdomsinsikt och därmed tro sig klarar av vissa mål som i 
verkliga fall är orimliga för patienterna att nå på grund av sin funktionsnedsättning. Detta väckte 
funderingar om vilka tillvägagångssätt som är mest effektiva för att patienterna ska få insikt om vilka 
mål som är rimliga att sträva efter.   

Denna studie kan ge inspiration till att arbeta med den här patientgruppen utifrån möjligheterna 
som framkom i resultatet. Arbetsterapeuter som arbetar inom psykosvården kan ha nytta av de 
svårigheter som framkom och få tips om hur dess kan motverkas.  

 

SLUTSATS OCH VIDARE FORSKNING 
Arbetsterapeuterna beskriver att de upplevde svårigheter vid arbetet med patientgruppen, men att 
det också lyfter många möjligheter i arbetet med patienter med psykosdiagnos. Arbetsterapeuterna 
berättade att möjligheterna övervägde svårigheterna och de såg mer möjligheter än svårigheter i 
arbetet med patientgruppen och förmedlade en positiv bild av arbetet.  

Det vore intressant att göra fortsatt forskning med fokus på patientgruppens upplevelse av 
arbetsterapi, för att få en djupare förståelse för vilka strategier och hjälpmedel som är lämpliga och 
möjliggörande i vardagen. Det behövs även mer forskning om arbetsterapi och psykosvård överlag 
för att kunna utveckla fler arbetssätt för patientgruppen.  
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BILAGA 1 
Intervjuguide 

 

Generella frågor 

1.       Hur länge har du arbetat som arbetsterapeut? 

2.       Hur länge har du arbetat med patienter med psykosdiagnos? 

3.       Vilka förkunskaper hade du om personer med psykosdiagnos? 

4.       I vilka miljöer arbetar du i med personer med psykosdiagnos? 

 

Möjligheter i arbetet 

5.    Berätta om vilka möjligheter du ser att arbeta med personer med psykosdiagnos 

6.       Vilka förhållningssätt använder du dig av vid mötet med patienter? 

- Hur upplever du det är att arbeta med dessa förhållningssätt? 

7.       Hur upplever du att det är att arbeta med mål när det gäller denna patientgrupp? 

8.       Vilka möjligheter ser du i aktivitetsbaserade åtgärder för personer med psykosdiagnos? 

9.       Vilka möjligheter har den miljön du arbetar i med personer med psykosdiagnos? 

 

Svårigheter i arbetet 

11.   Berätta om vilka svårigheter du upplever med att arbeta med personer med psykosdiagnos 

12.   Har du känt dig hotad på jobbet? 

- Kan du beskriva situationen 

- händer det ofta? 

- Hur reagerar du i dessa situationer? 

- vilka strategier använder du då? 

- hur skulle man kunna förbättra upplevelsen? 

13.   Om konflikter med patienter uppstår, hur hanterar du det? 

14.   Händer det att du arbetar med personer som är självmordsbenägna? 

- Hur upplever du det? 

15.   Hur bearbetar du jobbiga situationer? 

 

Avslutande fråga 

16. Vad är det bästa med ditt arbete? 
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BILAGA 2 
Utdrag från innehållsanalysen 

Meningsbärande enhet 
Kondensering av 
meningsbärande 

enhet 
Kod Underkategori Huvudkategori 

Det är svårt att jobba med 
deras 
funktionsnedsättning. De 
har svårigheter att komma 
igång och göra saker, 
initiativ till 
aktivitetshandlingar, och 
så har dem, många 
negativa symtom och det 
ingår ju i det, de har ingen 
startmotor och det är 
svårt att jobba med. Det är 
liksom den största 
svårigheten. 

Det är svårt att jobba 
med patienter som 
har funktions-
nedsättningar. De har 
svårigheter att 
komma igång med 
aktiviteter och ta 
initiativ, de har ingen 
startmotor. 

Det är svårt att 
jobba med 
patienter som 
inte har någon 
initiativförmåga 
eller startmotor. 

Frustration hos 
arbets-
terapeuterna 

Svåra 
upplevelser i 
arbete med 
patienter med 
psykosdiagnos 

Jag ser ganska ofta 
möjligheter att arbeta i 
aktivitet med just den här 
gruppen. Det är lätt också 
att göra en sådan aktivitet 
med dem för då är det 
inte fokus på att prata, 
utan då kan de fokusera 
på matlagningen. 

AT ser möjlighet att 
arbeta i aktivitet. Lätt 
att få patienterna att 
fokusera på 
aktiviteten och inte 
samtalet. 

Aktivitet 
möjliggör 
samtal. 

Aktivitet som 
åtgärd 

Möjligheter i 
arbete med 
patienter med 
psykosdiagnos 

 
De har en stabil 
medicinering. Det är ju en 
förutsättning för att man 
ska kunna jobba med den 
här gruppen. Finns den så 
kan man komma långt, så 
ser man ju att man kan 
utvecklas och komma 
tillbaka till ett ganska bra 
liv då. 

 

Stabil medicinering är 
en förutsättning för 
att jobba med den 
här gruppen.  Med 
medicin kan man 
utvecklas och komma 
tillbaka till ett ganska 
bra liv. 

Stabil 
medicinering är 
en förutsättning 
för att den här 
gruppen ska 
kunna komma 
tillbaka till ett 
bra liv. 

 
 
 
Arbets-
terapeuternas 
upplevelser 
kring 
medicinering. 

 
 
 
 
En kombination 
av möjligheter 
och svårigheter 
i arbetet med 
psykos-
patienter 

Vissa kan ju vara väldigt 
långsamma kognitivt, och 
slöa och det kan bero på 
vilken medicinering de 
har. Då ska man jobba 
lugn och sakta. 

Medicinen påverkar 
patienternas 
kognition och gör 
dem slöa och 
långsamma. 

Medicinen 
påverka 
patienten 
negativt. 

 


