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Abstract
Marianne Boström (2017): Vardagslivets aktiviteter. Handlingen som terapeutiskt
redskap vid återhämtning för personer med svårare psykiska funktionshinder.
Studies from the Swedish Institute for Disability Research 86
Marianne Boström (2017): Everyday occupations. The act (actions) used as a
therapeutic tool in the recovery for people with severe mental disorders. A theoretical analyses of occupational therapists stories using G H Mead’s theory of
actions: Studies from the Swedish Institute for Disability Research 86.
There is a need of community-based treatment methods with focus on everyday
occupations, for persons with severe mental disabilities. The importance of occupation in achieving health has been highlighted in large mental hospitals and
community-based service/support designed for people with severe mental disabilities who today live in society. Despite this support these people are in a vulnerable
position, as they often have extensive difficulties in carrying out daily occupations
which also leads to poorer well-being and health conditions. In the rehabilitation
process, it is necessary to enable the person to use her own effort to perform activities. Occupational therapy has a unique role in community-based efforts for
people with severe mental disabilities through their person-centered practices
approaches and knowledge of daily occupations and how these can be used as
therapeutic means of recovery and development of the self.
The purpose of the study is to use theory about social action to contribute theoretical understanding about how everyday occupations are used as a therapeutic
means for people with severe mental disabilities in occupational therapy, with the
goal of contributing to their recovery and development of self. A qualitative, interpretative approach is used in the study to examine how everyday life can be
used as a therapeutic tool. Empirical data of 11 events were generated from interviews with four occupational therapists. A theoretical tool developed by George
Herbert Mead’s social psychological theory of the social act, were used as a frame
for new-descriptions. Through abductive analyses reconstructed events are given
new (theoretical) understanding.
The result indicate that the social acts have met such difficulties that they have
almost ceased and at the same time risk losing their meaning. The therapist adjusts the activity to find the level at which the person can participate with his/her
own experience in the implementation of the everyday action. This gives the person with severe mental disabilities opportunities to use one self in the social process which eventually makes the person regain the ability to perform everyday
activities.
Keywords: occupational therapy intervention, social interaction, process, self,
context, participation, engagement, everyday occupation, symbolic interactionism, abductive analyses.
Marianne, Boström, School of Health Sciences, Örebro University,
SE 702 81 Örebro, Sweden, marianne.bostrom@oru.se.

Förord
Gunilla Alenfelt, arbetsterapeut och sociolog, höll under många år kurser
inom handlingsinriktad rehabilitering för personer med psykiska funktionshinder, i hela Sverige. Under några terminer hade jag förmånen att arbeta
administrativt med dessa kurser som hade Örebro universitet som bas och
som riktade sig till all personal som arbetade inom området, inom både
kommun och landsting/region. Gunilla hade sedan tidigare tagit initiativ till
att starta rehabiliteringsenheten Steget med hjälp av stimulanspengar som
fanns att söka för att utveckla nya arbetsformer vid psykiatrireformens genomförande. En förfrågan gick då till mig om att utvärdera den nystartade
rehabiliteringsenheten men jag kunde inte riktigt se hur en sådan utvärdering
skulle genomföras. Problemet var att finna ett sätt att kartlägga den förändring
som skett för de personer som deltog i verksamheten. Min slutsats blev att jag
behövde mer kunskap inom forskning och området psykiska funktionshinder.
Jag sökte och blev antagen som doktorand vid institutet för handikappvetenskap IHV ett samarbete mellan tre lärosäten, Örebro universitet, Linköpings universitet och Jönköpings högskola. Det har varit både fascinerande
och lärorikt att tillhöra ett tvärvetenskapligt institut med företrädare för en
rad olika ämnen och professioner.
Personerna som gjort arbetet med avhandlingen möjligt: Berth Danermark,
Håkan Thorsén, Monica Johansson, Emma Engdahl, Ann-Britt Ivarsson och
Erik Flygare. Utan era insatser hade detta arbete inte varit möjligt att påbörja,
genomföra och avsluta.
Professor Berth Danermark som fungerat som huvudhandledare för arbetet, vilket jag är honom tacksam för, har gjort arbetet möjligt att genomföra.
Tack för ditt tålamod under alla år och din förmåga att fånga in det väsentliga. Docent Håkan Thorsén med sitt breda kunnande inom olika vetenskapsområden, har tillsammans med Berth varit garanten för att avhandlingen med
dess empiriska och teoretiska inslag skulle gå att genomföra. Tack för många
intressanta och givande handledningstillfällen och Håkan för din pedagogiska
förmåga att reda ut och klargöra nästa steg i arbetet. Så ett tack till sociolog
Monica Johanson som handledde bearbetningen av Meads socialpsykologiska
teori om medvetandet. För dig var det fullständigt självklart att Meads teori
var användbar för att studera vardagens handlingar, och att det alltid blir rika
data vid kvalitativ metod när man ställer ”hur-frågor”. Jag minns bilden du
gav av den sociala människan som under livets lopp samlar på sig sina erfarenheter i en säck på ryggen varifrån man hela tiden kan hämta intryck och
lärdomar. Även den avgörande betydelsen som ligger i ”att ta den andres
perspektiv”, vilket tagit tid att riktigt förstå och översätta för målgruppen
svårare psykiskt funktionshindrade. Sociolog Emma Engdahl kom in som en

virvelvind som opponent vid halvtidsseminariet och fortsatte sedan som handledare för analysen av det empiriska materialet i form av nybeskrivningar.
Detta blev mycket värdefullt för avhandlingens genomförande. Tack för din
självklara inställning till att analysera empiriskt material med teoretiska begrepp i form av nybeskrivningar, som innebär att ”beskriva något på ett nytt
sätt”. Din kunskap har på flera områden fått mig att fördjupa förståelsen för
olika begrepp i Meads teori.
Ett stort och varmt tack till professor Ann-Britt Ivarson för hennes insats
för slutförandet av avhandlingen. Hennes förmåga att bearbeta texten genom
att metodiskt ta fram huvudord och följa trådar i avhandlingen blev ovärderligt, utan hennes insats hade inte avhandlingen blivit klar. Nu är jag där, vilket jag är henne mycket tacksam för.
Ett stort tack till docent Erik Flygare för ditt arbete med att slutgranska
arbetet där dina djupa kunskaper om symbolisk interaktionism, din outtröttliga energi och din fantastiska språkkänsla bidragit till att, inte minst exemplen i arbetet fått en tydligare struktur.
Ett tack till de arbetsterapeuter som tog sig tid att med intresse och stor
kunskap delge sina erfarenheter av att arbeta med personer med svårare psykiska funktionshinder.
Ett varmt tack till doktorer och doktorandkollegor på Institutet för handikappvetenskap IHV Örebro för värdefulla samtal om forskningens irrkrokar,
glada stunder, uppmuntran och omsorg under skrivandet av avhandlingen:
Julia Peralta, Ann-Charlotte Linton, Ulrika Englund, Sif Bjarnason, Johanna
Gustavsson, Sarah Granberg, Moa Wahlqvist och Antonia Pavli.
Min anställning på arbetsterapeutprogrammet i Örebro har under skrivandet varit den plattform som gång på gång fört mig tillbaka till den arbetsterapeutiska verkligheten. Tack alla kollegor för ert stöd och intresse för arbetets
fortskridande. Carin Fredriksson för att du tog dig tid att läsa avsnittet om
arbetsterapi. Helen Lindner för översättning till engelska.
Staffan Josephsson för din förmåga att granska och samtidigt levandegöra
betydelsen av kvalitativa studier, vid slutseminariet.
Christina Agnedotter för din kreativa förmåga att illustrera handlingens
innehåll.
Birgitta Fryksén för ovärderlig hjälp med genomläsning och bearbetning
Ett varmt tack till Pär, Alexander och Katharina som tillsammans med mig
klarat av hela detta arbete, till slut blev det klart.
Till min far för hans förmåga till reflektion, och min mor för hennes öppenhet för diskussion.
Örebro augusti, 2017
Marianne Boström
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Del I
Inledning
Några personer med svårare psykiska funktionshinder som vistats i
decennier på olika mentalsjukhus var på väg att flytta från det stora
mentalsjukhuset till ett gruppboende i en större lägenhet. Det var ett
helt annat och nytt liv som väntade dessa personer. För att få erfarenheter av det nya som väntade, hade gruppen fått i uppgift att tillaga
lunch och äta tillsammans. Denna dag fanns jag som arbetsterapeut
och en skötare med i gruppen. När gruppen lagat maten, ätit och diskat efter måltiden reflekterade skötaren om arbetsterapeutens roll.
”Nu ser jag vad som skiljer sig åt i våra olika arbetssätt, du ser till att
varje gruppmedlem får en uppgift att göra, och att alla deltar, jag är
mest inriktad på att få maten klar så att alla får något att äta”. Vanliga vardagliga, triviala sysslor går att använda på flera olika sätt. I
detta fall var fokus både på att äta samtidigt som deltagarna gavs
möjlighet att delta med sina egna förmågor.
För personer med svårare psykiska funktionshinder kan det periodvis vara mycket svårt att ordna sina tankar, att formulera sig med
ord och att samtala. Det kan även vara svårt att upprätthålla social
interaktion med andra personer och att genomföra vardagliga sysslor.
Detta kan leda till att nödvändiga vardagliga uppgifter helt enkelt inte
blir genomförda. Arbetsterapi är en profession vars utövare arbetar
med personer med svårare psykiska funktionshinder och som använder vardagens aktiviteter som terapeutiskt medel för att understödja
klienternas egen förmåga att uppnå hälsa. I den terapeutiska process
som arbetsterapeuter tillämpar vid interventionen används aktivitet
som ett redskap för förändring. Hur denna förändring även benämnd
återhämtning ser ut eller vilka faktorer som bidrar med en sådan förändring i det arbetsterapeutiska interventionsarbetet finns ringa kunskap om. I denna studie ges förslag till teoretisk förståelse om dessa
interventioner med fokus på personer med svårare psykiska funktionshinder. Med termerna intervention och terapeutisk process avses
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här både det som görs och den sociala interaktion som sker mellan
arbetsterapeuten och personen med svårare psykiska funktionshinder,
insatt i ett givet sammanhang (Möller 2005).
Funktionsnedsättning syftar oftast på en nedsättning hos individen
vilka kan vara av fysisk, psykisk eller intellektuell art medan funktionshinder berör de vardagliga problem som en person med en psykisk oförmåga har i relation till en viss miljö (Socialstyrelsen 2009).
För att beteckna konsekvenser av psykiska svårigheter används i avhandlingen främst begreppet funktionshinder. Valet av detta framför
begreppet funktionsnedsättning (knutet till individen) görs utifrån ett
arbetsterapeutiskt synsätt där den omgivande miljön inte går att skilja
åt från individens aktivitet (Eklund, 2010). I vissa fall används i avhandlingen även begreppet funktionsnedsättning som syftar på fenomen knutna till kroppen (Danermark 2005). Begreppet funktionsnedsättning används även i avhandlingen i de fall en funktionsnedsättning
kan förhindras att bli ett funktionshinder genom kompenserande insatser av den nedsatta funktionen eller av faktorer i omgivningen
(ibid).
Psykisk störning och ordet handikapp förekommer i texten i vissa
fall där litteraturen historiskt använt dessa begrepp. Begreppet handikapp förekommer som ett sammansatt ord t.ex. handikappvetenskap.
Även begreppen person, klient och patient kan ses i texten i förhållande till den kontext som de förekommer i. Inom ett samhällsbaserat
synsätt används främst begreppet person.

Problemområde
Närmast följer en kortare beskrivning av problemområdet. Efter syftesbeskrivningen som följer i direkt anslutning till detta avsnitt utvecklas problemområdet mer i detalj.
Betydelsen av att delta i olika aktiviteter för att uppnå hälsa har
genom historien uppmärksammats inom psykiatrins medicinskt inriktade behandlingshospital liksom vid utformandet av samhällsbaserade insatser för de personer med svårare psykiska funktionshinder
som idag bor ute i samhället. Trots de insatser som ges i det dagliga
livet befinner sig personer med svårare psykiska funktionshinder i en
14
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utsatt position då de ofta har svårigheter med att genomföra de dagliga aktiviteterna. Dessa svårigheter inverkar även på personernas delaktighet i samhällslivet, på deras välbefinnande och hälsotillstånd.
Psykiatrireformens mål var att komma tillrätta med de brister i
vård och omsorg som uppdagades efter nedstängningen av de stora
institutionerna. I riktlinjerna ingick rätten till en egen bostad och boendestöd, sysselsättning, arbete och samordning av behovsanpassade
insatser genom personligt ombud. Dessa insatser kopplades till lagen
om särskilt stöd (LSS) vilka handläggs av socialtjänsten (SFS 1993:
387). För att möjliggöra återhämtning där varje persons egen förmåga
tas tillvara behövs individuellt utformade insatser. När det gäller personer med svårare psykiska funktionshinder har det visat sig att de är
i behov av personal med specifik och specialiserad kunskap som har
möjlighet att bygga upp kontakter under en längre tid.
Arbetsterapin har en unik roll inom samhällsbaserade insatser för
personer med svårare psykiska funktionshinder, detta genom sitt
personcentrerade arbetssätt och sin kunskap om utförande av aktivitet i vardagen samt hur dessa kan användas som terapeutiskt medel
för återhämtning. Trots dessa kunskaper om aktivitet i betydelsen
vardagslivets sysslor och hur dessa kan användas för att stödja återhämtning, har begrepp som rör konsekvenser av funktionshinder inte
utvecklats i någon större grad inom arbetsterapi. Det saknas begrepp
inom arbetsterapi som kan förklara konsekvenser av skada och sjukdom hos personer med svårare psykiska funktionshinder. Denna brist
på begrepp inom området kan delvis bero på att arbetsterapi av tradition valt att tillhöra medicinen som är mer inriktad på att utveckla
kunskap om sjukdom och skada i sig, än på att utveckla kunskap om
hur vardagen ser ut för personer med funktionshinder utifrån ett samhällsbaserat synsätt.
Det utmärkande för en aktivitet är att den ofta genomförs tillsammans med andra. Det har medfört att de forskare som trots allt ändå
intresserar sig för området efterfrågar kunskap om aktivitetens sociala
natur och om aktivitet som process. Både social interaktion och process kan således användas för att beskriva aktivitet och hur aktivitet
används som terapeutiskt medel som möjliggör förändring som kan
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leda till återhämtning. Hur denna förändring eller återhämtning ser
ut och vad som bidrar till en sådan återhämtning finns det däremot
mindre kunskap om. Program och metodiska redskap finns beskrivna
(Mosey 1973; Crouch & Alers 2005; Creek 2008; Alenfelt
1999/2008; Eklund, Leufstadius & Bejerholm 2009; Eklund, Gunnarsson & Leufstadius 2010) likaså finns exempel på effekter av arbetsterapeutiska insatser i olika studier (Alenfelt 1989; Eklund 1999;
Ivarsson, Carlsson, & Sidenvall 2004; Lindström, Hariz & Bernspång
2012; Legault & Rebeiro 2000; Wimpenny, Savin-Baden & Cook
2014). Det saknas dock teoretiskt grundade resonemang om hur interaktiva/sociala processer kan tillämpas vid beskrivandet av aktivitet
som ett terapeutiskt medel inom arbetsterapi. Föreliggande studie kan
ses som ett bidrag till denna frågeställning.
Mot bakgrund av att genomförandet av vardagliga sysslor belyses
inom flera akademiska ämnen valde jag att granska olika teorier för
att finna en lämplig teoribildning för att belysa frågeställningen. George Herbert Meads (1934/1967) socialpsykologiska teori om sociala
naturliga situationer och dennes beskrivning av handlingen som en
social process valdes då den visade stora likheter med synsättet inom
arbetsterapi.
Denna studie syftar till att bidra med beskrivningar av konsekvenser i vardagslivet för personer med svårare psykiska funktionshinder.
Då det inom arbetsterapi saknas begrepp som belyser social interaktion och process, vilket utmärker den terapeutiska insatsen där aktivitet används som redskap inom arbetsterapi, söker denna studie med
utgångspunkt i nämnda begrepp öka kunskapen om hur denna terapeutiska process går till, hur den påbörjas, fortgår och vad den leder
den till för resultat för de personer som medverkar.

Syfte
Syftet med studien är att med utgångspunkt i teori om social handling
bidra med teoretisk förståelse om hur vardagens aktiviteter används
som terapeutiskt medel för personer med svårare psykiska funktionshinder inom arbetsterapi, med målet att bidra till deras återhämtning
och utveckling av självet.
16
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Historisk tillbakablick
För att sätta in arbetet i en historisk kontext där framväxten av den
moderna arbetsterapeutiska professionen har en central plats skisseras i det följande hur den moderna psykiatrin med dess historiska rötter vuxit fram. Denna text syftar till att ge förståelse för det som senare avhandlas, vilket berör ett samhällsbaserat synsätt där flera professioner fått en alltmer framskjutande plats i arbetet kring personer
med svårare psykiska funktionshinder. Arbetsterapins arbetssätt är i
linje med de samhällsbaserade insatser som påtalades i psykiatriformen (1995), vilket har medfört att dess roll alltmer har kommit i fokus. Detta har medfört ett ökat behov av en teoretisk förståelse av de
interventioner som är en del av arbetsterapeutens vardag.
En historisk tillbakablick kan skrivas på olika sätt. Här har jag tagit fasta på de inslag i psykiatrins historia som pekar fram emot den
rådande diskursen där psykiatrireformens synsätt på personer med
svårare psykiska problem har en central betydelse. Exempelvis pekar
jag på framväxten av det som kom att kallas moral treatment, en behandlingsmetod med fokus på just bemötande, interaktion och återhämtning (Creek 2008). Aktivitet i betydelsen vardagslivets sysslor
använt som terapeutiskt redskap undersöks i förhållande till moral
treatment och i förhållande till den framväxande psykiatrin.
Den framväxande psykiatrin
Samtidigt med framväxten av psykiatrin i slutet av 1700-talet och början av 1800-talet byggdes de stora hospitalen i Västeuropa. De första
moderna hospitalen i Sverige som var inriktade på behandling istället
för förvaring av sinnessjuka personer, inrättades i Vadstena och i
Danviken utanför Stockholm efter beslut av 1823 års riksdag
(Qvarsell 1991; Hydén 2005). Tidigare hade människor med sinnessjukdom förvarats på anstalt eller tagits om hand i hemmen som ett
skydd både för de enskilda personerna och för det omgivande samhället (Creek 2008; Riving 2008). Anstalterna fungerade som ett slags
barmhärtighetsinrättningar för människor som inte kunde klara sig
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själva eller var störande. Där vistades fattiga, åldringar, föräldralösa
barn, invalider, fysiskt och psykiskt sjuka. Vid vissa av dessa institutioner fanns även s.k. dårhus där de mest störande patienterna förvarades i särskilda byggnader avskilda från övriga intagna (Beckman
1984; Möller 2010).
Inriktningen på behandling var en följd av upplysningstidens idéer
om livsmiljöns betydelse för människans liv och utveckling (Qvarsell
1991; Creek 2008). Synen på människan som påverkbar av miljö,
fostran och undervisning resulterade i en behandlingsoptimism med
en ökad tilltro till att de sjuka skulle kunna tillfriskna och bli bättre
genom den uppfostrande verkan som ett ordnat och reglerat liv ansågs
ha (Qvarsell 1991; Barker Schwartz 1998; Creek 2008). Den begynnande industrialiseringen i Sverige och den snabba befolkningstillväxten medförde att människor flyttade in till städerna. Institutioner som
fångvård, fattigvård och sinnessjukvård skulle bidra till att stärka den
sociala ordningen och förhindra utbrott av oro (Beckman 1984;
Hydén 2005).
Under senare delen av 1800-talet fortsatte byggandet av stora behandlingshospital på flera orter i Sverige. Det viktigaste behandlingsinstrumentet på dessa institutioner var vistelsen vid institutionen vilken syftade till att få till stånd regelbundenhet och ordning i det vardagliga livet. De sinnessjuka skulle isoleras från sin familj och sin
hemmiljö och man betonade strikta ordningsregler. Genom lydnad,
ordningssamhet och regelbundet kosthåll skulle de intagna tillfriskna
och återföras till samhället (Markström 2003; Hydén 2005; Riving
2008). Det förekom även att man tillämpade behandlingsmetoder
som var mer eller mindre bisarra som rotering i svängstol och applicerande av retmedel på huden, kräk- och laxermedel. Roger Qvarsell
skriver att dessa metoder användes mer sällan och att de hospital som
inrättades i början av 1800-talet i Europa var mer som uppfostringsanstalter än inrättningar för medicinsk vård (Qvarsell 1991; Flygare
1999).
Denna vård och behandling innehöll även undervisande inslag
(Hydén 2005). Den främsta behandlingen vid Vadstena hospital, be-
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skrivet av läkaren Georg Engström, var organiseringen av det vardagliga livet på sjukhuset. Arbete, sysselsättning, ordning, renlighet, frisk
luft och lämpligt umgänge ansågs ha avgörande betydelse för tillfrisknandet. Det var också viktigt att ordna möjligheter till arbete, promenader och sällskapsliv (Beckman 1984).
Från 1800-talets slut och framåt var hospitalens vård och behandling den insats som erbjöds personer med psykiska sjukdomar. Hospitalen utgjorde något av en egen värld där många kom att stanna
livet ut (Beckman 1984). Trots inriktningen på behandling fanns under hela 1800-talet en stark kritik av hospitalen på grund av vanvård,
det fanns även en osäkerhet beträffande behandlingens effektivitet. En
behandlingspessimism kom att utvecklas från mitten av 1800-talet
(Barker Schwartz 1998; Hydén 2005; Creek 2008). De tidigare tankarna om behandling och utskrivning till ett normalt liv hade svårt att
göra sig gällande. Trots att behandlingstanken skrevs in i 1858 års
sinnessjuklag var läkarna övertygade om att patienterna enbart i undantagsfall kunde bli botade. De ärftliga faktorernas betydelse betonades vilket ytterligare stärkte föreställningen om att det inte fanns
någon effektiv behandling att tillgå (Qvarsell 1991).
Av de intagna på hospital under 1880-talet hade flertalet varit
sjuka i många år vilket resulterade i att möjligheten att bota var begränsad. Eftersom få skrevs ut, fylldes institutionerna på med nya patienter varför fler stora hospital byggdes efterhand (Markström 2003;
Hydén 2005; Riving 2008). Det som började med en optimistisk syn
på behandling av moraliska sjukdomar dvs. sjukdomar med psykiska
eller själsliga orsaker präglades under slutet av 1800-talet av besvikelse (Qvarsell 1991; Creek 2008; Möller 2010).
Vid sidan av institutionsstrukturerna hade behandlingsmodellen
moral treatment ett stort inflytande på den framväxande psykiatrin
(från den senare delen av 1700-talet till den första delen av 1800-talet). Modellen hade sitt ursprung i Europa och byggde på upplysningens idéer om betydelsen av ett humant bemötande för möjligheten till
återhämtning. Psykiatrikern Philip Pinel (1745-1826) i Frankrike och
filantropen William Tuke (1732-1822) i England hade reagerat på de
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inhumana omständigheterna och den vanvård som förekom på anstalterna för mentalt sjuka personer. De förespråkade behandling som
syftade till återhämtning och återgång till tidigare liv – vilket stod i
skarp kontrast till den förvaring som präglade de dåvarande anstalterna. Moral treatment omfattade en i grunden positiv syn på människans förändringsmöjligheter, t.ex. ansåg dess förespråkare att
mänskligt humant bemötande i dagliga rutiner och aktiviteter i hemlik
miljö skulle kunna leda till återhämtning och möjliggöra utveckling
av självkontroll hos patienterna (Riving 2008). Urban Markström
(2003) skriver att inriktningen hade en uppfostrande karaktär med
utgångspunkt i psykologiska teorier. Den psykiskt sjuke skulle återanpassas till ett normalt liv där beteendemodifikation användes för
att omskola patienten till en medborgare med ett gott uppförande;
modellen förutsatte en så naturlig och vardaglig miljö som möjligt.
Konceptet med små enheter och individuellt anpassade aktiviteter visade sig framgångsrikt men vartefter som alltfler patienter bereddes
plats på anstalterna försvann så småningom den hemlika atmosfären
och fokus på utförande av aktivitet kom att ersättas med övervakning.
Detta medförde att modellen inte längre gick att genomföra och därmed förlorade sitt inflytande (Qvarsell 1991; Barker Schwartz 1998;
Reed 1999; Creek 2008).
Från 1800-talets mitt ökade det medicinska inflytandet successivt
på den psykiatriska verksamheten och upplysningstidens idéer om
miljöns betydelse för människans utveckling och hälsa ersattes av en
biomedicinsk förklaring av mental sjukdom. På 1860-talet gavs legitimitet åt att de medicinska vetenskaperna generellt skulle grunda sig
på naturvetenskaperna. Det innebar att även det själsliga området
skulle beskrivas som ett medicinskt vetenskapligt område (Flygare
1999; Qvarsell 1999; Möller 2010). Bror Gadelius, professor inom
psykiatri vid Karolinska institutet kring förra sekelskiftet, ansåg det
betydelsefullt att psykiatrin tillhörde den medicinska vetenskapen
samtidigt som han argumenterade för en annan vetenskaplig inriktning för just psykiatrin än den naturvetenskapliga (Möller 2010). Han
ansåg att kunskaper om själens sjukdomar ”gav forskaren inblick i
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grundläggande frågor om människan och samhället, något som berikade såväl psykologien som de sociala vetenskaperna” (Möller 2010
s. 278). Gadelius menade att de som skulle ta hand om personer med
psykiska sjukdomar även behövde psykologiska insikter och humanistisk bildning (Möller 2010). Under första delen av 1900-talet kom
psykiatrin alltmer att utvecklas som en medicinsk disciplin med föreställningen att psykiska sjukdomar skulle behandlas på liknande sätt
som fysiska åkommor. Den sjukhusbaserade psykiatrin betonades liksom vikten av sängbunden psykiatrisk vård. Under 1920-talet uppmärksammades dock behandlingen med sängläge och dess negativa
passiviserande inverkan (Hydén 2005). Patrik Möller skriver att ”i
god tid, det vill säga före total passivisering, skulle sänglägesbehandlingen ersättas av sysselsättningsterapi” (Möller 2010 s. 285). Förståelsen för aktivitetens betydelse och betydelsen av att motverka passivitet medförde att arbetsterapiverksamheten på mentalsjukhusen började växa i betydelse och arbetsterapi blev ett modeord (Markström
2003). Arbetsterapi användes inte enbart som tidsfördriv. Värdet av
att patienten fick arbetsträna för att förbättra självkänslan och betydelsen av att skapa rutiner för ett normalt liv betonades. Försök gjordes även att anpassa de sjuka till ett liv utanför sjukhuset (Qvarsell
1991; Topor 2004).
Arbetsterapins syn på aktivitetens betydelse präglades från början
av idéer från behandlingsmodellen moral treatment. William Rush
Dunton, en av pionjärerna, beskrev att arbetsterapins roll var att erbjuda a judicious regimen of activity dvs. ett genomtänkt träningsprogram bestående av aktivitet. Betydelsefullt var att individen skulle behandlas på ett humant och vårdande sätt under det att denne engagerades i olika aktiviteter och i dagliga rutiner (Barker Schwartz 1998).
Adolf Meyer, kallad den amerikanska psykiatrins fader, var i början
av 1900-talet chefspsykiatriker vid Johns Hopkins sjukhus i Baltimore, Maryland och använde då aktiviteter som behandling i projekt
tillsammans med Eleanor Clarke Slagle, en förgrundsgestalt inom arbetsterapin (Meyer 1951; Christiansen & Haertl 2014). Meyer menade att många av de problem som mentalvårdspatienterna hade
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handlade om svårigheter med anpassning till ett vardagligt liv i samhället. Problemen kunde behandlas genom att erbjuda anpassade aktiviteter som gav dem möjligheter att göra något, planera något och
att skapa något. Many mental illnesses were problems of adaptation
that could be addressed through involvement in curative occupations
that gave patients the opportunity to work… to do, and to plan and
create…(Barker Schwartz, 1998 s. 854). Kathlyn Reed beskriver arbetsterapi som en humanistiskt grundad miljömodell som har sitt fokus på att ta vara på individens möjligheter genom att organisera och
underlätta de aktiviteter som en person önskade delta i (Reed 1984;
Christiansen & Haertl 2014).
Ideally, the change agent was a part of the situation whose role was
to organize and facilitate the activities in which the person engaged
(Reed, 1984 s. 50).

Reed (1984) skriver vidare att arbetsterapin framför allt kom att utveckla sitt fokus kring vanor och struktur i vardagens aktiviteter
(Trost 2004).

Avinstitutionalisering
Intagning på hospital och senare mentalsjukhus var den dominerande
behandlingsform som erbjöds människor med svårare psykiska sjukdomar i Sverige och västvärlden fram till mitten av 1900-talet (Markström 2003; Bülow 2004). Från 1000 patienter intagna på mentalsjukhus år 1860 steg antalet till 37 000 patienter i början av 1960talet. Sverige var under 1960-talet ett av de länder i världen som hade
flest inskrivna patienter inom mentalvården (Sjöström 2000; Hydén
2005). En omsvängning i synen på de stora institutionerna började
efter andra världskriget i USA och i ett flertal västeuropeiska länder
(Hydén 2005). Som en följd av institutionernas negativa inflytande
påbörjades ett reformarbete inom institutionernas verksamhet för att
normalisera tillvaron för de intagna. Det kunde gälla antalet bäddar
per rum, egna skåp, privata kläder, organisering av sociala och kulturella aktiviteter, möjlighet till permission och rehabiliteringsinsatser
som syftade till att patienter kunde flytta ut till ett eget liv utanför
institutionen (Topor 2004).
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Det fanns flera orsaker till omsvängningen i synen på de stora mentalsjukhusen som behandlingsform. Flera rapporter pekade på de problem som i många fall blev ett resultat av att leva isolerad från det
övriga samhället under lång tid (Steinholtz Ekecrantz 1995; Markström 2003; Hydén 2005). Erwing Goffman, den forskare som fått
mest genomslag av sin kritik mot den institutionsbaserade psykiatrin
hade i en studie från ett mentalsjukhus visat på den nedbrytande inverkan som långa vistelser på institution innebar för de intagnas identitet (Goffman 1961; Lindqvist, Markström & Rosenberg 2010). Kritiken gällde även patienternas brist på självbestämmande, integritet
och ytterst demokrati vilket starkt bidrog till nedläggningen av de
stora mentalsjukhusen (Markström 2003; Topor 2004).
Andra avgörande faktorer som medverkade till avvecklingen av
mentalsjukhusen var de nya antipsykotiska mediciner som utvecklats,
vilka möjliggjorde att patienterna skrevs ut från slutenvården (Bülow
2004; Lindqvist, Markström & Rosenberg 2010). Psykologiska förklaringsmodeller och psykoterapi bidrog till nya verksamheter inom
öppenvård och psykoanalysens idéer kom att leda till framväxten av
alternativa vårdinsatser vid sidan av de stora institutionerna (Markström 2003). Ytterligare faktorer av betydelse för nedläggningen av
mentalsjukhusen var av ekonomisk art (Bülow 2004; Lindqvist,
Markström & Rosenberg 2010). De stora mentalsjukhusen var dyra
att driva och många av de hospital som byggdes i slutet av 1800-talet
var i behov av renovering.
Även om intagning på mentalsjukhus krävde en diagnos som ofta
var av kronisk art (Topor 2004) visade det sig att rehabilitering med
utflyttning i samhället i eget boende var möjligt. Efter andra världskriget var behovet av arbetskraft stort i Västeuropa. Satsningar på
arbetsrehabilitering för patienterna medförde att ett ökat antal av de
intagna kunde ta arbete inom industrin vilket gjorde att sjukhusen till
stora delar tömdes (Markström 2003). Vid sidan av mentalsjukhusens
socialpolitiska funktion hade också ett socialt perspektiv utvecklats.
Ansvaret för boende- och boendestöd flyttades t.ex. från sjukvården
till socialtjänsten och nya former för psykiatriska insatser prövades
som övergångsboende och kontaktmannaskap (ibid.).
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Avinstitutionaliseringen handlade dels om att de stora mentalsjukhusen avvecklades och lades ner och att de tidigare patienterna flyttade till egna hem eller hemlika vårdmiljöer ute i samhället (Bülow
2005; Hydén 2005; Lindqvist, Markström & Rosenberg 2010), dels
om att vården förändrades från att betrakta personer med svårare
psykiska sjukdomar som sjuka till individer med rätt till samhällsbaserad vård, stöd och service i kommunal verksamhet (Bülow 2005).

Psykiatrireformen
När sjukhusen avvecklades erbjöds de tidigare patienterna inom mentalsjukhusen insatser i öppenvård. Psykiatrin genomgick i Sverige en
sektorisering som innebar att tvärprofessionella team fick ansvar för
all psykiatrisk vård inom ett visst geografiskt område (Bülow 2005).
Sektoriseringsprincipen inspirerades bl.a. av utvecklingen av psykiatri i USA. Efter andra världskriget utvecklades i USA olika program
för tidigare mentalvårdspatienter vilka fick stor betydelse för avvecklingen av mentalsjukhusen i USA och Västeuropa (Markström 2003;
Bülow 2004). Ett beslut togs år 1963 om ett statligt program för utveckling av mentalvården i USA The Community Mental Health Centers Act, som fick en avgörande betydelse för avvecklingen av de stora
mentalsjukhusen (Markström 2003; Bülow 2004).
Under 1960-talet arbetade ett statligt finansierat institut i USA
fram ett program med tvärvetenskaplig inriktning, Action för Mental
Health, som innehöll basservice för psykiskt sjuka. Målet var att ersätta de stora mentalsjukhusen med lokalt förankrade primärvårdsenheter för att nå ut till befolkningen. Genom programmet Action for
Mental Health myntades begreppet: community psychiatry respektive
community mental health (jfr kommunpsykiatri). I England användes
begreppet community care (Markström 2003; Lindqvist, Markström
& Rosenberg 2010). Basservicen med dess öppna vårdformer innehöll
både en organisationsprincip och en behandlingsfilosofi som i Sverige
kom att kallas för sektorisering (Markström 2003).
Nackaprojektet var den första verksamhet som prövade att organisera den psykiatriska vården efter sektoriseringens principer. Efter-
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hand tillkom ytterligare dagavdelningar runt om i landet. Socialtjänstens roll inom den sektoriserade vården betonades och förslag lades
att socialtjänsten skulle utöka sina uppgifter till att ansvara för individuella insatser för psykiskt funktionshindrade (Socialberedningens
slutbetänkande 1977; Markström 2003). Under 1970- och 1980- talen skapades en mängd innovativa idéer som tvärprofessionella öppenvårdsteam, krisinterventioner, kontaktmannasystem och övergångsboenden (Markström 2003). Sektoriseringen var dock förenad
med svårigheter vilket visade sig i brister i planering och samverkan
framförallt mellan kommunerna och psykiatrin. Genom att insatserna
inom den sektoriserade psykiatrin huvudsakligen riktade sig till patienter med mindre allvarliga psykiska sjukdomar kom personerna med
svårare psykiskt funktionshinder att hamna utanför systemet (Markström 2003). Sektoriseringen byggde på öppenvårdsinsatser som förutsatte att individerna själva tog initiativ till de insatser de var i behov
av. Öppenvårdsinsatser som innefattade tidsbeställd individinriktad
psykoterapi förutsatte god verbal förmåga och förmåga att skapa
struktur i vardagen för att komma på utsatt tid, vilket personerna med
psykos och psykiska funktionshinder hade svårt med (Bülow 2005).
Detta arbetssätt kunde således inte ge personerna med svårare psykiska funktionshinder, som skrivits ut från de stora mentalsjukhusen,
den vård och stöd de behövde (Markström 2003).
Kartläggningen av den rådande situationen mot slutet av 1900-talet visade också att det sociala stödet i form av bostäder, rehabilitering, och sysselsättning inte var tillgodosett på ett tillfredsställande
sätt (Bülow 2005). Likaså visade levnadsundersökningar att långvarigt psykiskt funktionshindrade hade betydligt sämre livsvillkor än
grupper med fysiska funktionshinder och att levnadsstandarden både
ekonomiskt och socialt låg långt under genomsnittet i befolkningen
(Bülow 2005). I sin gemensamma bok refererar Rafael Lindqvist, Urban Markström och David Rosenberg (2010) till en debattartikel i
Läkartidningen år 1989 som fick stor genomslagskraft där Johan
Cullberg och Karl Grunewald riktade allvarlig kritik mot både kommunerna och psykiatrin. Artikelförfattarna ansåg att kommunerna
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inte gjort tillräckligt för de psykiskt långtidssjuka och att psykiatrin
måste släppa de färdigbehandlade patienterna (Grunewald 1997).
Psykiatriutredningen
Till följd av den massiva kritiken av psykiatrins och kommunernas
insatser tillsattes psykiatriutredningen som var en parlamentariskt tillsatt kommitté. Denna fick i uppdrag att beskriva den förändring som
avvecklingen av mentalsjukhusen fört med sig och föreslå åtgärder
som skulle leda till förbättringar av det vardagliga livet för att möjliggöra ökad delaktighet i samhället för personer med svårare psykiska
funktionshinder (Brusén 2005; Bülow 2005). Utredningen arbetade
under två år och överlämnade 1992 sitt slutbetänkande Välfärd och
valfrihet – service, stöd och vård (Psykiatriutredningen 1992).Slutbetänkandet var ett politiskt och vårdideologiskt dokument som även
innehöll konkreta riktlinjer för genomförandet. De ideologiska ledorden för normaliserande livsvillkor och integrering i samhället användes för att formulera målen för det samhällsbaserade arbetet för psykiskt funktionshindrade (Flygare 1999; Markström 2003). Valfrihet
och autonomi (självbestämmande) för den enskilde personen med
psykisk störning betonades, likaså betydelsen av att personer med
psykiska funktionshinder skulle ses som människor med unika livserfarenheter vars anhörigas erfarenhet även skulle tas tillvara (Anthony,
Cohen, Farkas & Gagne 2007). Utredningen förespråkade ett funktionshinderperspektiv gällande psykiskt stördas situation (utredningen
använde begreppet psykiskt störd). Funktionsnedsättningen snarare
än diagnosen kom nu att utgöra basen för planering av vård och service (Socialdepartementet 1993/1994).
Psykiatriutredningens slutbetänkande lyfte fram värdet av sociala
insatser ute i samhället såsom sysselsättning, personligt ombud, en
tydlig arbetslinje och även brukarstyrda verksamheter. Den sociala
dimensionen inom psykiatrin sågs som ett försummat område (Socialdepartementet 1993/1994; Flygare 1999). Betydelsen av att utveckla
kunskap om sociala aspekter vid behandling och rehabilitering lyftes
fram (Flygare 1999). Eftersom behandlingsarbetet som sker inom psykiatrin innefattar sociala relationer och därmed en social dimension
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användes i psykiatriutredningen begreppet förrehabilitering för att beteckna relationsbaserade insatser (Socialdepartementet 1993/1994;
Flygare 1999).
Definition av målgruppen - psykiska funktionshinder
En svårighet som blev påtaglig i utredningen var hur målgruppen
skulle definieras då utredningen inte enbart omfattade personens psykiska störning utan även de sociala konsekvenserna av att leva med
en sådan störning i vardagen (Markström 2005; Lindqvist, Markström & Rosenberg 2010). Det blev svårt att finna bra avgränsningar
för de som skulle omfattas av reformen. Tidigare hade en psykisk
sjukdom inneburit intagning på mentalsjukhus. När samma personer
skulle bo ute i samhället var en diagnos inte längre avgörande för de
insatser som skulle ges. Istället flyttades fokus till de problem (sociala
konsekvenser av nedsatt funktion) som uppstod när dessa personer
förväntades klara sig på egen hand. Ytterligare en svårighet vid definitionen och avgränsningen av målgruppen var det faktum att personerna med psykiska funktionshinder samtidigt kunde ha behov av
både psykiatriska insatser i öppenvård och sociala insatser från kommunen (Brusén 2005). Det blev även uppenbart att psykisk störning
med s.k. primära symtom (vanföreställningar och hallucinationer) vilket tidigare inneburit intagning på mentalsjukhus – inte visade sig
vara ett hinder för att t.ex. inneha lönearbete. Även för kommunernas
socialtjänst med ansvar för vård och social rehabilitering var det tydligt att de psykiatriska diagnoserna inte var tillräckliga som underlag
för att fatta beslut. Två personer med samma diagnos kunde uppvisa
stora skillnader i funktion vad gäller utförande av dagliga sysslor.
Funktionsnedsättningen snarare än diagnosen kom nu att utgöra basen för planering av vård och service. Förändring i synen på psykiatriska diagnoser innebar att psykiskt funktionshindrade inte i första
hand sågs som en grupp med svårare psykiska sjukdomar utan personer med specifika oförmågor. Som en följd av svårigheterna med att
definiera målgruppen blev det svårt att veta hur många personer det
rörde sig om (Lindqvist, Markström & Rosenberg 2010).
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Rehabilitering för personer boende ute i samhället
I psykiatriutredningen lyftes betydelsen av rehabilitering fram (Flygare, 1999; Alenfelt 1999/2008; Anthony, Cohen, Farkas & Gagne
2007). På de stora mentalsjukhusen hade rehabilitering handlat om
att få patienten att fungera inom institutionens väggar och patienternas egen förmåga att leva som en vanlig samhällsmedborgare togs inte
tillvara i någon större utsträckning. I utredningen gavs förslag på att
behandlingsmetoderna skulle utvärderas även från ett socialpsykiatriskt synsätt för personer boende ute i samhället. Konsekvensen av
psykisk störning skulle beskrivas i termer av funktionshinder och handikapp och värdet av sociala insatser och arbetslinjen poängterades.
Efter att psykiatriutredningens slutbetänkande sänts till en stor
grupp remissinstanser lade regeringen en proposition med titeln Psykiskt stördas villkor (Socialdepartementet 1993/1994) som kom att
benämnas Psykiatrireformen (Brusén 2005). Beslut om att genomföra
den av regeringen föreslagna reformen fattades av en enhällig riksdag
och reformen började gälla från januari år 1995.
Ansvarsfördelning mellan sjukvårdens psykiatri och kommunernas
socialtjänst
Psykiatrireformen innebar en tydligare ansvarsfördelning mellan sjukvårdens psykiatri och kommunernas socialtjänst. Psykiatrin skulle ansvara för behandling och kommunerna för boende och sysselsättning
för psykiskt funktionshindrade (Psykiatriutredningen 1992; Markström 2003). Den kommunala socialtjänsten fick en ny och viktig roll
inom ett område som tidigare hade legat under psykiatrin (Hydén
2005) och kommunen gavs huvudansvaret för samordningen av olika
insatser från socialtjänst, psykiatri, försäkringskassa, primärvård, kriminalvård, bostads- och arbetsförmedling (Flygare 1999). Ett av de
viktigaste konkreta förslagen i psykiatrireformen var att förtydliga
Socialtjänstens ansvar för sociala insatser till personer med psykiska
funktionshinder i socialtjänstlagen (SFS 1979/80:44). Ett tillägg gjordes i lagen där kommunens insatser för funktionshindrade förtydligades med att gälla både fysiska och psykiska funktionshinder (SFS
1990:1403; Markström 2003; Brusén 2005). Socialtjänsten fick även
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i uppdrag att kartlägga levnadsförhållanden för personer med psykiska
funktionshinder och upprätta en uppsökande verksamhet med planering och samordnande insatser för målgruppen (Markström 2003;
Brusén 2005). Flera av förslagen i psykiatrireformen var kopplade till
Lagen om särskilt stöd LSS (SFS 1993:387) vilken avsågs gälla även
för gruppen med svårare psykiska funktionshinder (Markström
2005). Insatser med stöd av LSS (SFS 1992/93:159) ges genom biståndsbeslut av handläggare inom socialtjänsten. Personer med svårare psykiska funktionshinder finns med i personkrets tre eller grupp
tre (en personkrets anger vilka svårigheter som berättigade till vissa
insatser) som rör ”personer med andra varaktiga fysiska och psykiska
funktionshinder” med ”betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service”(Erman
2008 s. 37).
Ekonomiskt bidrag från staten gavs specifikt för satsningar på personligt ombud, insatser för personer med psykisk störning och samtidigt missbruk och för kamrat- och anhörigstöd (Brusén 2005; Lindqvist, Markström & Rosenberg 2010). Stimulansmedel gavs till kommunerna för projekt som skulle pågå i treårsperioder. En undersökning från år 1998 visar att det fanns 1 500 kommunala projekt som
finansierades av dessa stimulansmedel (Socialstyrelsen 1998a). På
grund av målgruppens svårigheter att ta del av de insatser som fanns
skulle stödpersoner utses för patienter som samordnare av insatser.
Etableringen av dessa stödpersoner skulle vara en kommunal uppgift
(Psykiatriutredningen 1992). En satsning på rehabilitering förespråkades i psykiatrireformen där aktiva insatser skulle användas istället
för passiva i form av kontantutbetalningar och långvarig vård på institutioner. Synsättet innebar krav på flexibla lösningar och att verksamheterna var utformade för att följa individens väg genom en hel
vård- och stödprocess. Det var alltså inte individerna som föreslogs
anpassa sig till verksamheten utan verksamheterna som skulle utformas på ett sådant sätt att de förmådde täcka in den enskildes behov
(Lindqvist, Markström & Rosenberg 2010).
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Uppföljningar av psykiatrireformen
Uppföljningar av psykiatrireformen visade att flertalet av de tidigare
mentalsjukhuspatienterna hade fått ett bättre liv. För de flesta fanns
tillgång på sjukvård, boende och sysselsättning (Bülow 2005). Utflyttningen till eget boende hade dock medfört ensamhet, fattigdom och
svårigheter att ”bli som andra” (Bülow, Svensson & Hansson 2002;
Bülow 2005). Socialstyrelsens utvärdering (1999) visade att en hög
andel av personer med svårare psykiska funktionshinder fortfarande
några år efter reformen saknade sysselsättning. Reformen hade tagit
tid och utbudet av samhällsbaserade insatser har byggts ut efterhand
med tillgång till en mängd insatser för personer med psykiska funktionshinder. Psykiatrireformen ställde och ställer krav både på nya arbetsformer och ansvarsområden och även på kompletterande kunskaper för den personal som är verksam inom området. I och med att
nya stödformer skapats har även nya yrkesgrupper vuxit fram vilket
medfört en ny uppdelning av professionell kompetens t.ex. boendestödjare (Markström 2005; Bringlöv, Muhr & Nyberg 2010). Resursbristen i kommunerna har dock inneburit ett ständigt hot med
återkommande behov av prioriteringar inom de områden som ansvarar för insatser till psykiskt funktionshindrade (Brusén 2005; Sundgren & Topor 2011). En kartläggning 2002 visade på brister i kunskapsnivå hos kommunernas ledningsgrupper i Sverige vilket medfört
svårigheter att utforma planer för att möjliggöra genomförande av
psykiatrireformen (Socialstyrelsen 2003b).
Bristen på akutplatser och uppmärksammade våldsbrott som begåtts av personer inskrivna i psykiatrin låg bakom nästa nationella
utredning av psykiatrireformen. Socialstyrelsen fick då regeringens
uppdrag att utreda behandling och bemötande inom den psykiatriska
vården och socialtjänstens verksamhet. Två läkare varav en psykiatriker utsågs till samordnare respektive huvudsekreterare i utredningen
Nationell psykiatrisamordning (2006a). Samverkan mellan olika aktörer och användning av nya evidensbaserade metoder inom vården
stod i fokus för utredningens uppdrag. Utvärderingen pekade på flera
faktorer som försvårade samverkan, vilka var olika kulturer och syn-
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sätt inom de olika professionerna och olika utformning av organisationer, brist på ansvar hos förtroendevalda och chefer och aktörer som
helt enkelt inte ansåg att samverkan är bra. Utredningen undersökte
även problem som handlade om att utveckla vården. En slutsats var
att ambitionsnivån måste höjas så att moderna metoder och kunskapsbaserade metoder användes vilka tog sin utgångspunkt i individens behov. Utredningen konstaterade att ”insatserna var de rätta
men att stora betänkligheter fanns kring det faktiska utförandet”
(Nationell psykiatrisamordning 2006a; Lundin & Mellgren 2012).
Nätverksbyggande blev det instrument som utredningen föreslog för
att stimulera till samverkan mellan professioner och organisationer
(Danermark 1999; Lindqvist, Markström & Rosenberg 2010; Hillborg 2010).

Samhällsbaserat synsätt
För att syftet med psykiatrireformen skulle uppnås fordrades att det
tidigare sjukdomstänkandet som varit dominerande inom de stora
mentalsjukhusen skulle förändras. För att beskriva de problem som
personer med psykisk sjukdom har och som lever ute i samhället var
det dominerande biomedicinska perspektivet inte längre tillfyllest. Det
behövde kompletteras med andra perspektiv. I detta avsnitt beskrivs
hur sådana kompletterande synsätt kom att utvecklas. I avsnittet fokuseras ett biopsykosocialt synsätt som vuxit fram under de senaste
20 åren inom ramen för WHO. Ett exempel på den förändring som
skett är att begreppet psykiska funktionshinder använts alltsedan psykiatrireformen 1995 för att beskriva den grupp av personer som har
allvarliga konsekvenser av sin psykiska sjukdom (Sandlund 2005a).
Inom psykiatrin med dess slutna och öppna vård och kommunens
socialtjänst finner vi ett samhällsbaserat synsätt som inkluderar flera
olika perspektiv på svårare psykiska problem vilka involverar biologiska, psykologiska och sociala aspekter.
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Medicinsk modell
I den medicinska modellen ses funktionsnedsättningar och oförmåga
som en egenskap hos individen direkt orsakad av sjukdom och diagnosen används för att undersöka och kartlägga symtom eller sjukdomstecken (Socialstyrelsen 2003a). Så länge behandlingen var knuten till de stora mentalsjukhusen användes diagnosen kroniskt psykiskt sjuk chronically mentally ill vilken innefattade en beskrivning av
sjukdomssymtom knutna till individen. Avinstitutionaliseringen kom
att påverka synen på diagnoser och idag uppmärksammas på ett
mycket tydligare sätt även konsekvenser av psykisk sjukdom. Benämningen psykisk störning som används idag inom psykiatrin innefattar
t.ex. konsekvenser i det dagliga livet för en person med psykisk sjukdom. Andra begrepp som används är psykiskt långtidssjuk eller allvarligt och långvarigt psykiskt störd long term mentally ill, severe and
persistent mental illness. Nedsättningarna vid dessa tillstånd är av fysisk, psykisk och intellektuell art och innebär ett avbrott, ett onormalt
tillstånd som gör individen beroende och icke produktiv. Det är tillstånd som kräver medicinsk vård vilken ges i form av individuell behandling av professionella utövare (Socialstyrelsen 2003a; Nationell
psykiatrisamordning 2006b). Det är framförallt två diagnoser som
återkommer nämligen schizofreni och psykos. Problemen vid dessa
tillstånd kan ses i tid och grad och beskrivs framförallt som långvariga
och allvarliga (Gerle 1997; Sandlund 2005b; Socialstyrelsen 2011).
Livstidsrisken att insjukna i schizofreni beräknas till ca 0,8 procent.
Personer med schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd utgör en
stor andel inom den mer omfattande gruppen personer med psykisk
funktionsnedsättning. Omkring 30 000 till 40 000 personer anses
vara i behov av samhällets insatser till följd av sjukdomen (Nationella
riktlinjer 2011). Då det inte finns någon biologisk eller neurofysiologisk markör eller orsak för diagnosen psykos och schizofreni vilar diagnosticeringen på subjektiva bedömningar och en klinisk presentation av den individ det gäller (Cullberg 2003; Bejerholm 2010).
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Diagnos och symtom vid sjukdom och skada
Det mest använda psykiatriska diagnossystemet Diagnostic and
Statistical Manual of Mental Disorders DSM är utarbetat av den amerikanska psykiatriska föreningen American Psychiatric Association
APA. Där presenteras beskrivning och benämning av psykiatriska
sjukdomar och deras symtom. Den version som används idag är
DSM-5 (APA, 2013). Vid beskrivning av schizofreni och andra psykotiska störningar presenteras både s.k. positiva och negativa symtom. När det gäller schizofreni är det svårt att finna specifika drag
som delas av alla personer med schizofreni (Brown & Stoffel 2011).
Positiva symtom är upplevelser och beteenden som läggs till personens
tidigare erfarenheter, dessa kan vara vanföreställningar, hallucinationer, oorganiserat tal och stört rörelsemönster. Negativa symtom betecknar egenskaper som personen haft före insjuknandet men förlorat
genom sjukdomen t.ex. energi och motivation (APA 2013; Ottosson
2015).
Vanföreställningar kan beskrivas som låsta uppfattningar som inte
går att ändra trots övertygande bevisning. Dessa föreställningar kan
bestå av en mängd olika teman t.ex. förföljelse som innebär att personen uppfattar att denne kommer att bli skadad eller är förföljd av
en annan individ, grupp eller organisation. Hallucinationer beskrivs
som perceptionsliknande erfarenheter som uppstår utan yttre stimuli.
Intrycken är klara och tydliga och har samma kraft och inverkan som
vanlig perception och kan förekomma inom alla sensoriska förmågor
men är utan viljemässig kontroll. Oorganiserat tal innebär att personen hoppar från ämne till ämne och att svar på frågor kan vara delvis
eller helt utanför ämnet. Talet kan även vara så oorganiserat att det i
det närmaste blir oförståeligt. Stört motoriskt beteende förekommer
och kan visa sig genom oförutsedda utfall. Vidare kan problem förekomma i alla former av målinriktat beteende vilket leder till svårigheter att utföra dagliga sysslor (APA 2013).
Några vanligt förekommande negativa symtom vid schizofreni och
andra schizofreniliknande tillstånd är nedsatt förmåga att uttrycka sig
vilket även inkluderar känslor, negativ inställning och asocialitet.
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Nedsatt förmåga att uttrycka sig kan handla om hur känslor förmedlas genom ansiktsuttryck, ögonkontakt, språklig intonation, handens
och även huvudets rörelser. Svårigheten inbegriper även nedsatt viljemässig förmåga till ändamålsenliga aktiviteter. Detta symtom innebär
att en person kan bli sittande under långa stunder, utan att visa något
större intresse för att delta i arbete och sociala aktiviteter. En negativ
inställning innefattar även sämre förmåga att uppleva nöje från positiva stimuli eller en nedgradering och av tidigare samlad positiv erfarenhet. Även asocialitet förekommer vilket handlar om bristande intresse för sociala interaktioner vilket begränsar personens möjligheter
till social interaktion (APA 2013).

Social modell
Under 1960- och 1970-talen började personer med egna erfarenheter
av funktionshinder att reagera på den medicinska modellens, som de
menade, förtryckande synsätt. De menade att det inte var diagnosen
och de funktionsnedsättningar som hänger samman med den som
kunde förklara varför en person blev funktionshindrad utan att upphovet till funktionsnedsättningarna snarare måste sökas i de sociala
villkoren som dessa personer lever under. En social modell växte fram,
som inte förnekade betydelsen av funktionsnedsättningen (impairment) men som utgick från ett nytt begrepp, funktionshinder och såg
detta som ett socialt skapat problem, vilket uppstod i relationen mellan den funktionshindrade och omgivningen (Barnes & Mercer 2000;
Socialstyrelsen 2003a; Markström 2003). Detta var en viktig förskjutning eftersom det satte fokus på omgivningen. Därigenom kom också
ansvarsfrågan att lyftas fram på ett nytt sätt. Ansvarsfrågan kom att
riktas mot de som bidragit till att omgivningen formats på det sätt den
gjorts och att kraven på förändringar i omgivningen kunde formuleras
tydligare. Den sociala modellen syftade till att integrera psykiskt funktionshindrade i samhället och hävdade att problemen var möjliga att
åtgärda genom en kombination av såväl träning av färdigheter som
förändringar av omgivningen (Markström 2003; Socialstyrelsen
2003a). Genom att införliva individens egen erfarenhet av sina svå-
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righeter samtidigt som socioekonomiska, kulturella och organisatoriska faktorer uppmärksammades, skulle funktionshindret kunna förhindras eller minska i betydelse (Priestley 1998; Barnes, Oliver & Barton 2002; Lindqvist 2004; Danermark 2005).

Funktionstillstånd i det dagliga livet
För att ta reda på de insatser som behövdes i detta samhällsbaserade
arbete blev det nödvändigt att beskriva både möjligheter men också
de problem dessa personer stötte på i de dagliga aktiviteterna. Eftersom ett fastställande av diagnos inte ger information om hur en
funktionsnedsättning inverkar på det dagliga livets färdigheter, uppgifter och beteende, var det nödvändigt att beskriva de konsekvenser
som uppstod efter sjukdom och skada (Chapireau & Colvez 1998 ).
World Health Organisation WHO hade på 1970-talet uppmärksammat att det saknades system för att beskriva funktionstillstånd
och funktionshinder i det dagliga livet (Grönvik 2005; Sandlund
2005b) och publicerade 1980 International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps ICIDH, vilket var det första försöket att skapa en internationell klassifikation som berörde konsekvenserna av sjukdom och skada för människors funktion relaterade till
det dagliga livet. Konsekvenserna i klassifikationen fick beteckningarna impairments (skador), disability (funktionsstörningar) och handicap (handikapp). Hitintills hade det saknats ett språk för att kommunicera dessa fenomen. Det hade även saknats en teoribildning
inom området. Detta initiativ blev startpunkten för en rad artiklar och
böcker inom området funktionshinder (Nordenfelt 2004).
Som begreppsmässig modell byggdes ICIDH upp som ett linjärt
samband mellan sjukdom, skada och handikapp så att en sjukdom
och skada gav upphov till funktionsnedsättning som i sin tur resulterade i ett handikapp (WHO 1980). När denna logik översattes till det
psykiatriska området ansågs den akuta sjukdomsyttringen t.ex. psykos lämna kvar ”resttillstånd” i form av funktionsnedsättning vilket
visade sig i begränsningar för individen att utföra aktiviteter. I de fall
omgivningen var illa anpassad och hindrade individen att vara aktiv
uppstod ett handikapp. Handikapp kunde t.ex. uppstå när individen
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genomförde en vardaglig aktivitet på ett sådant sätt att det gav upphov till rädsla och fördomar från omgivningen (Sandlund 2005b).
Detta innebar att uppkomsten av ett handikapp fortfarande, i likhet
med medicinskt tänkande, sågs som personliga egenskaper. Detta linjära synsätt kritiserades för att inte medge att sociala faktorer kunde
påverka förekomsten av psykiska sjukdomar eller funktionshinder
(Markström 2003; Möller 2005). I modellens linjära uppbyggnad
fanns inte heller omgivningens betydelse med (Hemmingsson & Jonsson, 2005). Helena Hemmingsson och Hans Jonsson menade att det
medicinska synsättet fortfarande präglade modellen genom att placera problemen inom individen och inte inom den sociala, ekonomiska och politiska kontexten. Klassifikationen kritiserades även för
att ensidigt betona de negativa aspekterna av ett funktionshinder
(Möller 2005; Sandlund 2005b) och för att det statiska synsättet inte
ingav hopp om förbättring och återhämtning (Topor 2004).
WHO tog till sig kritiken som riktades mot ICIDH och ett omfattande revideringsarbete, där personer med olika funktionshinder deltog, genomfördes i ett internationellt samarbete mellan flera länder
(Socialstyrelsen 2003a; Granberg 2015). I den revidering som följde
menade WHO att vissa begrepp kunde uppfattas som stigmatiserande
och stämplande, ett sådant begrepp var ”handikapp” som har en nedsättande betydelse på engelska och därför uteslöts (Socialstyrelsen
2003a). I Sverige hade och har begreppet dock inte samma negativa
klang. Socialstyrelsens termbank avråder från att använda begreppet
som en benämning på personer med nedsatt funktionsförmåga. Det
kan dock fortfarande tillämpas i vissa benämningar som t.ex. handikapprörelsen. Även begreppet disability ”begränsning av förmåga”
uppfattades som nedsättande på engelska, varför disability enbart används som en övergripande paraplyterm och inte för att beteckna en
komponent i modellen (Socialstyrelsen 2003a).
Den reviderade versionen som kom att benämnas International
Classification of Functioning, Disability and Health ICF, godkändes
av WHO år 2001. Klassifikationen av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa syftar till att beskriva hälsa- och hälsorelaterade tillstånd (Möller 2005). Den nya modellens hälsoinriktning innebar ett

36

MARIANNE BOSTRÖMVardagslivets

aktiviteter

tydligt skifte från den tidigare modellen ICIDH som klassificerade
konsekvenser av sjukdom och skada. ICF är även utarbetad som en
relationell modell där förmåga till aktivitet ses som ett utfall av relationen mellan individens hälsotillstånd och faktorer i omgivningen
(Granberg 2015). Modellen blir på så sätt ett viktigt instrument när
det gäller ett samhällsbaserat synsätt för personer med svårare psykiska funktionshinder. ICF försöker förena medicinska och sociala
modellerna och dess olika perspektiv på hälsa och funktionshinder i
ett biopsykosocialt synsätt. Hälsa ses på så sätt både utifrån ett biologiskt, individuellt och socialt perspektiv (Socialstyrelsen 2003a).
Syftet med ICF är flera, både att ge en vetenskaplig grund för att
förstå hälsa och ett gemensamt språk för olika användare inom hälsooch sjukvård (Socialstyrelsen 2003a). Data som samlas in med hjälp
av ICF kan användas som underlag för förebyggande insatser, visa på
hälsorisker och för att identifiera gruppers och individers behov. Hälsoriskerna kan handla om begränsningar vid informationsutbyte eller
isolering som kan leda till självförsjunkenhet och isolering för personer med svårare funktionshinder (Möller 2005).
Klassifikationen består av två delar. Den första delen omfattar
kroppsfunktioner och kroppsstrukturer samt aktivitet och delaktighet. Den andra delen omfattar omgivningsfaktorer och personfaktorer (Socialstyrelsen 2003a).
Den första delen av ICF kan både beskriva oproblematiska
aspekter som benämns funktionstillstånd och även problematiska
aspekter vilka benämns funktionshinder. Funktionstillstånd innefattar kroppsfunktioner, kroppsstrukturer, aktivitet och delaktighet medan funktionshinder innefattar funktionsnedsättningar (impairments), strukturavvikelser (impairments), aktivitetsbegränsningar
(activity limitations) eller delaktighetsinskränkningar (participation
restrictions). Med kroppsfunktioner och kroppsstrukturer avses fysiologiska och psykologiska funktioner i det kroppsliga systemet. Psykologiska funktioner ingår under kroppsfunktioner och benämns
mentala funktioner med underliggande komponenter som bl.a. inne-

MARIANNE BOSTRÖMVardagslivets

aktiviteter

37

fattar kognition (Socialstyrelsen 2003a). Aktivitet är en persons genomförande av en uppgift eller handling och delaktighet är en persons
involvering i livssituationer (Granberg 2015).
Omgivningsfaktorerna (som interagerar med aktivitet och delaktighet) formar den fysiska, sociala och attitydmässiga omgivningen
där människor lever och verkar (Socialstyrelsen 2003a). Faktorerna i
omgivningen relateras hela tiden till en persons funktionstillstånd och
dennes perspektiv på en viss situation. Faktorerna i omgivningen är
antingen hindrande eller underlättande och omfattar två nivåer, den
omgivning som är närmast såsom hemmet och arbetet och den samhälleliga omgivning som bl.a. omfattar lagar, attityder och ideologier
(Kjellberg 2002). Med personliga faktorer avses i ICF faktorer som
kön, ras, ålder, kondition, livsstil, vanor, uppväxt, social bakgrund
etc. Betydelsefullt är att de personliga faktorerna finns där oavsett
hälsotillstånd.
När det gäller ICF som klassifikationssystem har framförallt begreppen aktivitet, delaktighet och omgivning diskuterats både inom
arbetsterapi och handikappvetenskap (Kjellberg 2002; Molin 2004;
Nordenfelt 2004; Hemmingsson & Jonsson, 2005). Lennart Nordenfelt (2004) menar att både aktivitet (att utföra en uppgift, även benämnt kapacitet i klassifikationen) och delaktighet (engagemang i en
livssituation), är otydligt definierade och föreslår att begreppen kan
tydliggöras genom att med hjälp av handlingsteori påvisa hur de fungerar i relation till varandra. Argumentationen går ut på att aktivitet
och delaktighet kan förtydligas genom att använda kapacitet och tillfälle från handlingsteorin. Kapacitet berör då de inre resurserna med
biokemiska, fysiologiska och psykologiska förhållanden kopplade till
personens kropp medan tillfälle innefattar personens yttre möjligheter
som fysiska, psykosociala och kulturella liksom legala faktorer (ibid).
En fördjupad förståelse av aktivitet och delaktighet skulle då möjliggöras genom att samtidigt beröra individens både inre resurser och
yttre möjligheter. Kapacitet och tillfälle utgör vidare inom handlingsteori tillsammans personens praktiska möjligheter och är nödvändiga
villkor för en handling. Om en handling sedan kommer att utföras
beror på personens vilja till handling och också på de omständigheter
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(t.ex. kontext) som föreligger vid genomförandet av en handling
(ibid.). När aktivitet och delaktighet förstås som de praktiska möjligheter som handlingsteorin beskriver, kan en handling bedömas i relation till en kontext. Problemet med att bedöma under givna eller
standardomständigheter som inte tar hänsyn till individens förmåga
blir delvis löst eftersom inre resurser då kan bedömas.
Helena Hemmingsson och Hans Jonsson (2005) skriver att det
inom arbetsterapin funnits problem med att beskriva konsekvenserna
av skada, sjukdom och funktionsnedsättning och menar att ICF kan
användas för att beskriva sambandet mellan hälsa och aktivitet/delaktighet. Istället för att beskriva aktivitet som en konsekvens av sjukdom och skada som leder till funktionsnedsättning ger ICF en möjlighet att beskriva aktivitet som ett resultat av ömsesidigt relaterade faktorer i omgivningen och personens funktionstillstånd – vilket även blir
i linje med ett samhällsbaserat synsätt. De hävdar också att den subjektiva dimensionen borde inkluderas i ICF, då den inre världen hos
en person är en tillgång i den kliniska praktiken. En annan synpunkt
som påtalas är att ICF saknar en tidsaspekt eftersom synen på tid i
ICF baseras på ”här och nu”. Klassifikationen borde även ta med dåtid och framtid vilken enligt författarna är av stor betydelse i samband
med sjukdom (Hemmingsson & Jonsson 2005). Eftersom ICF i första
hand används för att beskriva konsekvenserna i vardagen vid långvariga och svåra sjukdomstillstånd där förmågan kan variera över tid
och berör tillstånd med både försämring och förbättring blir det särskilt viktigt att ta reda på tidigare erfarenheter och även förväntningar
inför framtiden. Dagsformen som bedöms ”här och nu” ger inte tillräcklig information om en persons förmåga. I de fall en person t.ex.
har förmåga men inte orkar genomföra aktivitet som det huvudsakliga problemet så framkommer det inte vid en bedömning som noterar
”här och nu”. God förmåga att klara av de uppgifter som ingår i personlig vård (vid en bedömning) innebär inte självklart att personen
klarar av sina vardagliga aktiviteter vilket ställer krav på att hantera
ett flöde av handlingar som ständigt varierar. Personen kan kanske ta
tåget från en station från en viss perrong men klarar inte av uppgiften
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om det blir ett byta av perrong eller andra typer av förändringar som
kan ske.
Martin Molin (2004) skriver om begreppet delaktighet och menar
att det största problemet med begreppet i ICF är att den subjektiva
erfarenheten av mening inte finns med (Molin 2004). Ett annat problem med ICF är svårigheten att tydliggöra den dynamik som finns i
begreppet delaktighet. När omgivningen vid varje utförande bedöms
som antingen hindrande eller underlättande kan det innebära en alltför stor förenkling av komplexa och icke överensstämmande aspekter
av samma begrepp. En omgivningsfaktor kan vara ett hinder för en
person samtidigt som denna faktor kan ses som underlättande av en
annan person. En skolassistent skulle både kunna underlätta deltagande i skolarbetet och samtidigt vara ett hinder för social delaktighet
(Molin 2004). Även Anette Kjellberg diskuterar delaktighet och menar
att flera aspekter av begreppet inte berörs i ICF. I en studie inom arbetsterapi om personer med psykiska funktionshinder undersöktes delaktighet utifrån olika nivåer av beroende som: beroende, ömsesidigt beroende och oberoende. Det visade sig att den mest förekommande nivån, för att en aktivitet skulle bli möjlig att genomföra, var ömsesidigt
beroende. Detta innebar bl.a. att problem, mål och planer identifierades
gemensamt av arbetsterapeut och klient och att aktiviteter genomfördes tillsammans (Kjellberg, Kåhlin, Haglund & Taylor 2012 ).
Som tidigare beskrivits uppmärksammade psykiatrireformen de sociala konsekvenserna och den sociala behovsbilden hos de personer
med svårare psykiska funktionshinder som skulle bo ute i samhället.
Det finns dock begränsad forskning som använder funktionshinder i
vardagen eller funktionstillstånd med ICF:s vokabulär för att beskriva
denna grupp. De flesta studier som genomförs om denna målgrupp
benämner dem utifrån diagnos och inte utifrån funktionshinder
(Sandlund 2005a; Krupa, Fossey, Anthony, Brown & Pitts 2009).
De nationella riktlinjerna för psykosociala insatser riktar sig t.ex. till
personer med svårare psykiska funktionshinder i allmänhet, men
bygger på studier av personer med just diagnosen schizofreni
(Socialstyrelsen 2011).
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Återhämtning
Begreppet återhämtning (recovery) har vuxit fram som ett synsätt
inom vård- och stödinsatser för personer med svårare psykiska funktionshinder jämsides med att psykiskt funktionshindrade flyttade ut i
samhället (Jacobson 2001; Topor 2004; Brunt & Hansson 2005).
Återhämtning används dels som en allmän beskrivning av de förbättringar som sker vid psykiatrisk behandling och rehabilitering, dels
som en benämning på insatser för personer med svårare psykiska
funktionshinder. Det har framför allt vuxit fram som en beskrivning
av en subjektiv process som bygger på individens erfarenhet av förbättring (Farkas, Gagne, Anthony & Chamberlin 2005).
Patrica Deegan (var en av de första som) använde begreppet i sin
beskrivning av den egna vägen till återhämtning efter svårare psykisk
funktionsnedsättning (Deegan 1988; Anthony 1993; Rebeiro 2005).
Deegan menade att psykiskt funktionshindrade inte blir rehabiliterade
enbart genom att bli föremål för olika insatser utan betonade att återhämtning sker genom en process som innebär att personen ges möjlighet att bli aktiv och ansvarig i sin egen rehabilitering (Deegan 1988,
2001). Återhämtningsprocessen som den beskrivs av Deegan är inte
en linjär process där framstegen följer på varandra i en given ordning,
tvärtom handlar den om ständiga små, små försök att påbörja olika
aktiviteter och återkommande försök att ta initiativ. Denna erfarenhet
av återhämtningsprocessen som återkommande försök att påbörja
handlingar borde enligt Deegan tas tillvara i de rehabiliteringsprogram som erbjuds. Istället för att avbryta ett program vid misslyckanden borde de som deltar ges möjlighet att återkomma och fortsätta
från den punkt där de lämnade det uppgjorda rehabiliteringsprogrammet.
Marianne Farkas verksam vid Psychiatric Rehabilitation Center i
Boston menar att de krav som ställs på rehabiliteringsprogram som
önskar stödja en process som leder till återhämtning först och främst
måste utgå ifrån att återhämtning är möjlig (Farkas, Gagne, Anthony
& Chamberlin 2005). Även andra forskare poängterar betydelsen av
att inta en attityd att återhämtning är möjlig, i vilket fall så länge som
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det inte är möjligt att förutsäga vem som kan komma att göra framsteg eller vem som inte kommer att klara av det (Harding, Brooks,
Ashikaga, Strauss & Breier 1987; Topor 2004; Rebeiro 2005).
Återhämtning från svårare psykiska funktionshinder finns väl belagt inom forskningen (Warner 1985; Harding, Brooks, Ashikaga,
Strauss & Breier 1987; Hegarty, Baldessarini, Tohen, Waternaux &
Oepen 1994). Enligt Farkas är procentandelen som återhämtar sig
bland personer med svårare psykiska funktionshinder mellan 49%
och 68% (Farkas 2005). Harding et al. (1987) undersökte (studier
som genomfördes innan den stora avinstitutionaliseringen kom igång)
graden av återhämtning utifrån fem studier där sammanlagt 1300 patienter följdes under 20 år. Även dessa studier visade att hälften och
upp till två tredjedelar av de undersökta patienterna uppnådde fullständig återhämtning eller betydlig förbättring (Topor 2004).
En av studierna utförda av Harding et al. (1987) undersökte en
population av 269 personer med diagnosen schizofreni som vistats på
Vermonts statliga sjukhus och skrivits ut i mitten av 1950-talet. Vid
en 10-års uppföljning befann sig 70% av de undersökta fortfarande
utanför sjukhuset men hade förblivit socialt isolerade med upprepade
intagningar på sjukhus. Efter ytterligare uppföljning 25 år efter utskrivning hade hälften till två tredjedelar av populationen uppnått betydande framsteg eller var återhämtade. Detta gällde oavsett försvagning genom sjukdomen eller prognosen på personernas sjukdom.
Dock visade denna forskning att förståelsen av schizofreni som sjukdom ofta var motsägelsefull och förvirrande och det var även svårt att
fastställa varför somliga visade signifikanta förbättringar över tid men
inte andra. En metastudie över andelen återhämtade av tidigare intagna på mentalsjukhus under 1900-talet visade på att 10 till 20 procent tillfrisknat och socialt återhämtade på 30 – 40 procent. Socialt
återhämtad innebar att de tidigare intagna hade fått ett socialt liv utanför institutionerna vilket inkluderade arbete och förmåga till att
upprätta sociala relationer (Warner 1985). Topor (2004) menade att
detta var överraskande siffror med tanke på att sjukdomen ofta betraktats som kronisk och länge ansetts omöjlig att bli återställd ifrån
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(Harding, Zubin & Strauss 1992). Återhämtning belyses längre fram
i texten i förhållande till hur det används inom arbetsterapi.

Samhällsbaserade insatser
Den nya synen på personer med psykiska funktionshinder innebar att
en mängd olika insatser och stöd utvecklades. Det finns idag en bredd
av insatser och behandlingsmetoder att tillgå för personer med svårare
psykiska funktionshinder vilka i första hand kommunerna har ansvar
för. Insatserna berör biologiska, psykologiska och sociala områden
(Psykiatriutredningen 1992; Socialstyrelsen 2003c).
För personer med svårare psykiska funktionshinder ger Lagen om
särskilt stöd LSS rätt till boende, sysselsättning, personligt ombud, individuell plan, god man eller förvaltare, kontaktperson och ledsagare
mm (Erman 2008). Kommunen har även utifrån Socialtjänstlagen ansvaret för hjälp med ekonomiskt bistånd, liksom insatser som team
för samsjuklighet med insatser för både psykiskt funktionshinder och
missbruk. Dessutom erbjuder brukar- och anhörigorganisationer och
privata initiativ träffpunkter, kamratstöd och härbärgen. Insatser för
arbete ligger på kommunens, arbetsförmedlingens och försäkringskassans ansvar (SFS 1979/80:44; Brunt 2005; Lindqvist, Markström
& Rosenberg 2010).
Syftet med psykiatrireformen var att ersätta institutionsboende
med stödformer ute i samhället. I det följande behandlas tre olika typer av sådana stödinsatser inom några av de mest centrala livsområdena; boende, sysselsättning och arbete. Dessa insatser behöver synkroniseras och samordnas. Avsnittet avslutas därför med en beskrivning av den modell som utvecklats för att stödja en sådan samordning,
case management modellen.

Boende och boendestöd
Kommunernas ansvar för boende och boendestöd omfattar både eget
boende, boende tillsammans med familjen eller bostäder med daglig
tillsyn. Boendestödet ges med olika grad av insats. Detta stöd anses
vara en av de viktigaste insatserna för personer med svårare psykiska
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funktionshinder och betraktas som avgörande för personens rehabilitering. Det ger stöd för genomförande av vardagens aktiviteter och
ställer stora krav på utförande personal. Insatsen handlar om att
stärka och utveckla den psykiskt funktionshindrades egna förmågor,
skapa trygghet, öka självständighet och deltagande i samhället (Brunt
2005; Markström 2005; Socialstyrelsen 2011). Trots boendets betydelse för att leva ett liv ute i samhället finns benämningen boende och
boendestöd inte nämnd i socialtjänstlagen som en betydelsefull insats
för målgruppen ifråga (Lundin & Mellgren 2012).
Från 37 000 sängplatser inom den slutna psykiatriska vården under
sent 1960-tal var antalet nere i 10 000 platser vid psykiatrireformens
genomförande år 1995. Dessa platser hade reducerats ytterligare till
5000 tio år senare (Hydén 2005; Nationell psykiatrisamordning
2006a). I svenska kommuner fanns i slutet av 1980-talet endast
hundra personer boende i anpassade bostäder. Denna grupp hade åtta
till tio år efter att psykiatrireformen trätt ikraft ökat till ca 8 000 personer (Socialstyrelsen 2003b; Lindqvist, Markström & Rosenberg
2010). I en utvärdering av Socialstyrelsen år 2008 påvisades att
knappt 23 600 personer med psykisk funktionsnedsättning hade boende eller bostad genom kommunal insats. Den övervägande delen av
dessa ca 15 500 hade en egen ordinär bostad med boendestöd eller
hemtjänst medan 8 000 bodde kollektivt, såsom i gruppboende,
trapphusboende och hem för vård och boende (HVB hem). Utvärderingar från år 1998 och 2003 visade att det fanns institutionella inslag
i det stöd som gavs. Dessa inslag kunde handla om föreskrifter som
hindrade personerna med svårigheter att leva ett vanligt liv t.ex. låsta
kylskåp i det gemensamma köket som enbart personalen kunde öppna
(Socialstyrelsen, 2010).
De boendeformer som erbjuds psykiskt funktionshindrade har skiftat över tid. Studier av livet på de stora institutionerna hade visat hur
organisationen och inte individen styrde utformningen av det dagliga
livet (Goffman 1961; Steinholtz Ekekrantz 1995). Den första modellen som användes vid utflyttningen från mentalsjukhusen var den
s.k. boendekedjemodellen, där personen vartefter en ny nivå av självständighet var uppnådd flyttade till ett boende med mindre stöd och
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ökade krav på självständighet. Denna modell har idag ersatts av boendestödsmodellen där personen har ett permanent boende med individuellt utformad stöd – och service. Detta skifte till boendestöd innebär en förändrad syn på de boende som mottagare av service från
att tidigare varit patienter till medborgare med möjlighet till delaktighet och integrering (Socialstyrelsen 2003b; Hydén 2005).
Uppföljningsstudier av psykiskt funktionshindrade som flyttat till
boende ute i samhället, rapporterar en minskning av framförallt negativa symtom som viljelöshet och utarmat tankeliv. Utflyttningen
från institutionen visar på bättre social förmåga och något större socialt nätverk. Tillfredsställelsen hos de utflyttade hade ökat för de
som flyttat ut i jämförelse med en grupp som fortfarande bodde kvar
på institution. Det kunde handla om till synes små saker som att ha
tillgång till kök på kvällarna, en egen TV och möjlighet att välja när
man vill äta och låsa badrumsdörren (Boydell & Everett 1992; Leff,
Trieman, Knapp & Hallam 2000; Brunt 2005). Studier inom området
visade även på bättre livskvalitet för de som bodde självständigt och
att merparten av de boende inte önskade bo tillsammans med andra
som har psykiska problem. För de som delade boende var det av stor
betydelse vilka de andra personerna var. Att kunna vara självständig
uppfattas som positivt men framkallade även rädsla, vilket handlade
om att personerna kände sig utlämnade när det inte fanns någon som
kunde ha uppsikt över dem (Socialstyrelsen 2003b; Brunt 2005). De
boende med svårare psykiska funktionshinder önskade tillgång till
personal både dag och natt för att kunna få hjälp när problem uppstod. Andra faktorer av betydelse var att hantera balansen mellan ensamhet i boendet och önskan om gemenskap. De boende ansåg även
att det var viktigt att stöd och service inte baserades på de boendes
sjukdomar och brister, utan utifrån de boendes egna önskemål och
livsstil (Walker & Seasons 2002; Brunt 2005).
Förändringen till mindre enheter av boende har visat positiv effekt
i form av mindre oro och ångest, mindre passivitet och större psykologisk närhet till medboende. Större boenden innebar lägre grad av
självständighet och därmed lägre grad av individualisering (Nelson,
Walsh-Bowers & Hall 1998). Den stora variationen av boendeformer
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med olika insatser av stöd och service har gjort det svårt med jämförande studier. Forskning som belyser självständigt boende, fördjupad
förståelse av dimensioner i boendet och interaktionen personal och
boende efterfrågas (Leff 1997; Brunt 2005). Det sistnämnda har undersökts i en studie av Maria Yilmaz, Staffan Josephsson, Berth Danermark och Ann-Britt Ivarsson (2008), där den sociala interaktionen
mellan psykiskt funktionshindrade och personal undersöktes i dagliga
aktiviteter. Både faktorer som underlättade och hindrade undersöktes
i förhållande till förmåga till interaktion. Underlättande faktorer
handlade om att få respekt och uppmärksamhet från personalen. Det
handlade om att bli tilltalad med sitt namn och att få gehör från personalen på sina behov. Det sistnämnda kunde innebära att personalen
uppfattade när personen blev trött och gav stöd åt klienten för att få
aktiviteten att bli genomförd, t.ex. vid städning. Exempel på hindrande faktor var när en personal visade brist på respekt för klienten
genom att inte komma i tid till ett uppgjort möte eller när klienten
blev ignorerad då denne ställde en fråga.
Aktivitetsbaserad arbetsterapi använt som intervention undersöks
i en studie för boenden i egen bostad tillsammans med personal från
kommunen. Studien visar på förbättringar av genomförande av sysslor i hemmet som t.ex. inköp och matlagning (I-ADL instrumentell
ADL) och förbättring av hälsorelaterade psykologiska faktorer som
ångest, somatisering (inre stress som läggs över på/visar sig i form av
kroppsliga symtom) och fientlighet etc. Slutsatser som dras i studien
är att de dagliga aktiviteterna eller sysslorna i boendet är viktiga behandlingsmål och viktiga faktorer vid behandling för att uppnå hälsa
(Lindström, Hariz och Bernspång 2012; Gallagher, Muldoon & Pettigrew 2015). En studie av Ulrika Bejerholm och Mona Eklund (2007)
visar att genomförande av aktiviteter i det dagliga livet är en faktor
som inverkar positivt på livskvalité, välbefinnande och psykosocial
funktion för personer med svårare psykiska funktionshinder.

Daglig sysselsättning
Psykiatrireformen slog fast rätten till meningsfull daglig sysselsättning
för personer med svårare psykiska funktionshinder (Bejerholm &
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Eklund 2005) där ansvaret för att ordna organiserad meningsfull
sysselsättning åligger kommunerna (Psykiatriutredningen 1992).
Kommunerna erbjuder i huvudsak tre olika slags verksamheter av
sysselsättning, det kan vara träffställen där syftet är en stunds samvaro, strukturerad verksamhet vilken har en inriktning mot arbetsträning där deltagarna genomför möbelrenovering, second-handförsäljning, cateringverksamhet etc. Arbetsinriktad verksamhet är det tredje
alternativet av sysselsättning vilket ställer högre krav på anställningsbarhet där arbetsförmedlingen tillhandahåller arbetspraktik (Markström 2005).
Slututvärderingen av psykiatrireformen från år 1999 visade att
många kommuner saknade erbjudanden om daglig sysselsättning (Socialstyrelsen 1999; Lindqvist, Markström & Rosenberg 2010). I en
nationell studie om kommunernas insatser till personer med psykiska
funktionshinder som genomfördes år 2002 rapporterades dock ett
större utbud av insatser i kommunerna. Nio av tio kommuner hade
då en öppen dagverksamhet för psykiskt funktionshindrade och sju
av tio rapporterade att de hade en rehabiliteringsverksamhet med arbetslika inslag (Socialstyrelsen 2003b; Markström 2005). Det fanns
dock stora skillnader i utbud och kvalité mellan de insatser som gavs.
Flera av verksamheterna som erbjöd sysselsättning och arbete visade
sig vara en blandning av arbets- och fritidsinriktningar. Eftersom
dessa i stort sett saknade en genomtänkt utslussningsfunktion till, exempelvis, den reguljära arbetsmarknaden fick det till följd att många
av deltagarna blev kvar i verksamheterna/sysselsättningen. Av de rehabiliteringsverksamheter som startade efter psykiatrireformen och
drevs i samverkan mellan kommun, försäkringskassa och landsting
hade flera efter några år återgått till kommunen som huvudman (Socialstyrelsen, 2003b). Dessutom hade inriktningen mot arbetsrehabilitering övergått till enbart social rehabilitering (Socialstyrelsen 1998;
Denhov 2000).
För att utveckla sysselsättningsverksamheterna fördelades år 2009
statsbidrag till projekt som syftade till utveckling av verksamheter för
personer med psykiska funktionsnedsättningar. Syftet med satsningen
var att skapa individuellt anpassad meningsfull sysselsättning och
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stödja återgång till arbetsmarknaden. Resultatet visade att de verksamheter som byggdes upp medverkade till deltagarnas psykiska
hälsa. Möjligheten att delta i den individuellt anpassade sysselsättningen hade stor betydelse både socialt och individuellt och gav möjlighet till gemenskap och medverkade till att bryta isolering. Dessutom hade en grupp på 100 personer fått olika former av arbete. Det
som skiljer sysselsättning och arbete åt är främst lönen, men ekonomin för de som deltog i verksamheterna hade inte förbättrats. Personerna var fortfarande beroende av ekonomiska bidrag då endast få
hade heltidsanställningar (Socialstyrelsen 2012).
I en studie om sysselsättning för personer med svårare psykiska
funktionshinder beskrivs aktiviteterna av deltagarna själva med ord
som; sociala, underhåll/skötsel, kreativa aktiviteter, tillverkning och
service (Tjörnstrand, Bejerholm & Eklund 2011). Dagverksamheterna som undersöktes fungerade även som sociala mötesplatser med
möjlighet att bli involverad i aktiviteter med olika nivåer av utmaningar (ibid). I en senare studie av Eklund och Tjörnstrand (2013)
lyfter författarna fram behovet av att få struktur på dagen och att
träffa andra människor som de starkaste motiven till att delta i daglig
verksamhet. Bejerholm (2010) visar i en studie om sysselsättning och
tillfredsställelse att engagemang i aktivitet eller sysselsättning var beroende av deltagarnas sociala livssituation. Den sociala dimensionen
handlade om trygga kontakter och nära vänner, avslutad skolgång,
eget boende, arbete eller studier. Att leva ett självständigt liv, nå uppsatta mål och möjlighet att arbeta tillsammans med andra var även
viktiga sociala faktorer som gav större tillfredsställelse (ibid.).
Leah Shimitras, Ellie Fossey och Carol Harvey (2003) visar i en
studie att personer med psykiska funktionshinder ofta är understimulerade. Oförmågan att ta initiativ och att delta i aktivitet innebär att
personerna inte skaffar egna erfarenheter som kan leda till utveckling
och skapa motivation. Terry Krupa och John Thornton skriver att
problemen visar sig i svårigheter att organisera sin vardag (Krupa &
Thornton 1986). En annan studie som berör personer med svårare
psykiska funktionshinder och hur de tillbringar sin tid, visar att de i
huvudsak ägnade sig åt att sova, äta, vård av den egna personen och

48

MARIANNE BOSTRÖMVardagslivets

aktiviteter

att de genomför stillsamma aktiviteter som att sitta, ligga och iaktta
andra personer eller föremål (Eklund, Leufstadius & Bejerholm
2009). Aktiviteter initieras ofta av omedelbara behov som hunger eller behovet av att röka (Bejerholm & Eklund 2004). Den psykiska
funktionsnedsättningen i sig antas vara en bidragande orsak till bristande balans i vardagen. Detta innebär att funktionsnedsättningarna
behöver vägas upp av aktiviteter och krav från den omgivande miljön
för att balansen i vardagslivet ska kunna behållas (Bejerholm &
Eklund 2005).

Arbete
Trots att arbetslinjen poängterades i psykiatrireformen (1995) fick arbetsförmedlingen och försäkringskassan till en början en undanskymd
roll vilket resulterade i att arbetsrehabiliterande insatser kom igång
långt senare än andra samhällsbaserade insatser efter dess införande.
Samma år som psykiatrireformen trädde ikraft hade 8% av de 43 000
som ingick i målgruppen personer med svårare psykiska funktionshinder ett arbete, att jämföra med 15% för hela gruppen personer
med svårare funktionshinder (Socialstyrelsen 1998b; Hansson &
Eklund 2005). Av personer med svårare psykiska funktionshinder
som fått arbete hade endast en av tre lön, vilket relativt sett är lägst
andel med arbete i gruppen med funktionshinder i hela Sverige (Lindqvist, Markström & Rosenberg 2010). Även lönens storlek är lägst
hos gruppen svårare psykiska funktionshinder.
Tre olika slags arbetsrehabiliterande insatser ges av kommunerna
för personer med svårare psykiska funktionshinder. Den första är arbetsrehabilitering inom klubbhusrörelsen vars slutmål är avlönat arbete. Den andra formen är arbetsinriktade träningsmodeller där färdigheter tränas inom skyddade former och där arbetsrehabiliteringens
slutmål är att träningen - via ett utslussningsförfarande – skall leda
till ett arbete på öppna arbetsmarknaden. Arbete med bistånd som
syftar till anställning på den öppna arbetsmarknaden är den tredje
arbetsrehabiliterande insatsen, vilken visat sig ge bäst resultat och
också rekommenderas i de nationella riktlinjerna för målgruppen av
Socialstyrelsen (Markström 2005; Socialstyrelsen 2013a). Enligt en
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kartläggning genomförd av den nationella psykiatrisamordnaren
(Nationell psykiatrisamordning 2006a) erbjöds arbetsinriktad rehabilitering i hälften av kommunerna, samtidigt som kommunernas egna
arbetsmarknadsenheter inte användes för målgruppen psykiskt funktionshindrade (Lindqvist, Markström & Rosenberg 2010).
Arbete med bistånd används i modellen IPS, Individual Placement
and Support vilken är en form av supported employment. Modellen
bygger på nära och kontinuerligt stöd till både anställd och arbetsgivare, vilket visat sig vara en betydelsefull faktor för psykiskt funktionshindrade när det gäller att nå, få och behålla ett arbete. Modellen
IPS utvecklades i USA i början på 1990-talet för personer med allvarliga psykiska störningar (Dias, Gladman, Waghorn, Saha & Harris
2014; Gustavsson 2014). En av grundprinciperna i IPS är att arbetsrehabiliteringen ska ske integrerat med den psykiatriska vården (Socialstyrelsen 2013a). I en studie från Australien där arbetsrehabilitering enligt IPS visat goda resultat är personalen som arbetar med arbetsrehabilitering anställd inom kommunbaserade psykiatriska rehabiliteringsteam (Cocks & Boaden 2009). Som grund för socialstyrelsens rekommendation att använda IPS ligger framförallt tre systematiska kunskapsöversikter inom området vilka visar på goda resultat
av att använda metoden IPS för att få anställning och bli integrerad i
samhället (Socialstyrelsen 2013a). Kunskapsöversikterna visar att de
som fått insatsen arbete med bistånd utifrån IPS hade högre månadslön och även arbetade fler timmar än de som genomgått traditionell
arbetsrehabilitering (ibid.). Välfärdssystemet i Sverige har dock visat
sig vara ett hinder för att få arbete direkt inom den öppna arbetsmarknaden eftersom dagens krav vid arbetsrehabilitering är att genomgå
förberedande arbetsträning innan den arbetssökande erbjuds arbete
inom den öppna konkurrensutsatta arbetsmarknaden (Bejerholm,
Larsson & Hofgren 2015).
Även det krav som modellen IPS ställer på samverkan mellan alla
inblandade har svårt att passa in på det arbetssätt som används idag
inom försäkringskassa och arbetsförmedling. För framgångsrikt resultat vid arbetslivsinriktad rehabilitering är samverkan mellan de
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olika aktörerna och stöd över tid för den arbetssökande med svårare
psykiska problem avgörande (Hillborg 2010).
Den individuella planeringen av arbetsrehabiliteringen, individens
sociala färdigheter, kognitiva och neuropsykologiska funktionsnivåer
och förekomst av negativa symtom har visat sig betydelsefullt för resultatet av arbetsrehabilitering och för att få ett arbete (Hansson &
Eklund 2005). Studier av Ekbladh visar att en positiv indikator för
återgång till arbete är tidigare erfarenhet av att ha ett arbete. Den arbetssökandes tilltro till sin egen förmåga har därutöver visat sig avgörande för att nå, få och behålla arbetet (Ekbladh, Thorell & Haglund
2010). De personer inom målgruppen, med i huvudsak reguljärt arbete uppgav mindre symtom, bättre psykosocial förmåga, bättre självkänsla och livskvalitet i jämförelse med personer som inte hade haft
ett arbete (Mueser et al. 1997; Areberg & Bejerholm 2013).

Case management
Den samhällsbaserade psykiatrin erbjuder en mängd olika vård- och
omsorgsinsatser. För personer med svårare psykiska funktionshinder
har det visat sig särskilt svårt att ta del av detta utbud. I syfte att göra
det möjligt för dessa personer att verkligen använda de insatser som
skapats har en samordnande funktion case management utvecklats.
Denna funktion har på svenska fått benämningen personligt ombud
som syftar till stöd för personer med långvariga och omfattande psykiska funktionsnedsättningar (Björkman 2005; Brusén 2005; Socialstyrelsen 2011). Flera satsningar genomfördes efter psykiatrireformen
av insatsen personligt ombud. År 2003 hade 80% av kommunerna
verksamhet med personligt ombud och 2600 psykiskt funktionshindrade hade fått del av insatsen (Björkman 2000; Björkman 2005). I
socialstyrelsens uppföljning av personligt ombud från år 2013 hade
fortfarande 80% av kommunerna insatsen och insatsen gavs till 6000
personer. Av dessa 6000 personer hade 55% inte någon insats genom
SoL eller LSS och endast 23% av de som fått insatsen hade samtidigt
boendestöd (Socialstyrelsen 2013b). Det förefaller med andra ord som
om personligt ombud inte gavs i första hand till personer med svårare
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psykiska funktionsnedsättningar vilket omfattar personer med behov
av stöd i det dagliga livet.
Ett personligt ombud arbetar på uppdrag av den enskilde. Området
för uppdraget avgörs av det som är aktuellt för den enskilde, t.ex.
fritid, arbete, bostad eller utbildning. Det finns ingen enhetlig definition av case management men de basfunktioner som anses ingå i uppdraget är att identifiera klienter, behovsbedömning, planering av insatser, samordning av insatser, uppföljning och utvärdering. Till detta
brukar även direkt uppsökande verksamhet, behandling och rehabilitering läggas till. Målet med insatsen är att undvika inläggning inom
sluten sjukhusvård och att uppnå förbättrad livskvalitet och bättre
psykosocial funktion (Björkman 2005; Lindqvist, Markström & Rosenberg 2010).
Inom case management finns idag varianter av både standardmodeller och intensiva modeller. Standardmodellerna innehåller samordnande insatser och vård- och stödinsatser. De intensiva modellerna
har vuxit fram utifrån ett större behov av stöd hos personer med svårare psykiska funktionshinder. I och med att den intensiva modellen
implementerades kom case managern att ha betydligt färre antal kontakter, ca fem till tio klienter mot tidigare ett 50-tal. Dessutom integreras i de intensiva modellerna uppdraget som case management med
vård- och stödinsatser där funktionen även kan vara behandlande
(Björkman 2000; Markström 2005; Anthony, Cohen, Farkas &
Gagne 2007).
I de nationella riktlinjerna för psykosociala insatser vid schizofreni
och schizofreniliknande tillstånd rekommenderas att den intensiva
tillämpningen av personligt ombud används integrerat med ACT-modellen, Assertive Community Treatment, ACT (Lundin & Mellgren,
2012; Socialstyrelsen, 2011). Modellen är ett samhällsbaserat behandlings- och rehabiliteringsprogram där insatsen sker i den psykiskt
funktionshindrades vardagsmiljö. Insatsen genomförs av ett tvärprofessionellt team, där det personliga ombudet är en del av teamet. Till
skillnad från case management där endast en person har ansvar för
att samordna insatserna är det medlemmarna i teamet som ger vård,
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stöd och behandlande insatser. Insatserna anpassas till personens behov och har fokus på rehabiliterande åtgärder med möjlighet till kontakt dygnet runt och utan tidsbegränsning (Burns & Firn 2002; Björkman 2005; Anthony, Cohen, Farkas & Gagne 2007; Socialstyrelsen
2011).
En inriktning av intensiv case management har utvecklats vid
Psychiatric Rehabilitation Center i Boston. Modellen benämns rehabiliteringsmodellen och förenar idéer både från den standardiserade
och intensiva modellen av case management (Anthony, Cohen, Farkas
& Gagne 2007). Modellen är personcentrerad med fokus på att tillgodose de insatser individen önskar och att hjälpa personen att fungera bättre i de valda rollerna t.ex. arbete, studier, boende (ibid.).
Internationell forskning visar att intensiv case management med
färre kontakter och individuell planering för personer med svårare
psykiska problem ger bättre resultat än insatser med standardutförande. Förbättringarna avser kortare vårdtid, färre intagningar på
sjukhus och större stabilitet i boende ute i samhället. Även tillfredsställelsen med vården är högre för de personer i målgruppen som erhållet intensiva insatser kombinerad med intensiv insats av case management (Mueser et al. 1997; Socialstyrelsen 2011). En metaanalys
visar att ACT - modellen med arbete i tvärprofessionella team resulterar i förhöjd arbetsförmåga, högre tillfredsställelse och kortare
vårdtider inom sluten psykiatrisk vård jämfört med standardbehandling (Marshall, Lockwood & Green 2002). Samma studie pekar på
negativa effekter av lågintensiva insatser med fler personer kvar i behandling samtidigt med dubbelt så många inläggningar inom sluten
psykiatrisk vård. I Sverige har ACT – modellen inte haft samma genomslagskraft istället har en tillskärpning genomförts av kommunernas åligganden genom en satsning på personligt ombud. Utvärderingar som genomförts av socialstyrelsen vad gäller personligt ombud,
har visat på förbättrad livssituation varför personligt ombud beskrivs
som/rekommenderas som en basmodell även för personer med svårare
psykiska funktionshinder (Socialstyrelsen 2003c, 2013b; Björkman
2005). I en svensk studie utvärderades implementering av personligt
ombud för representanter från två professioner, sjuksköterskor och
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socionomer (Janlöv, Granskär & Berg 2015). Resultatet visar på stora
svårigheter att använda insatsen personligt ombud inom de två berörda organisationerna landstinget och kommunen. Svårigheterna består främst i brist på stöd från de redan etablerade organisationerna
och ekonomiska olikheter samt svårigheter att införliva en god man i
arbetet.

Rehabilitering för personer med psykiska funktionshinder
Psykiatrins och kommunens rehabiliterande insatser för psykiskt
funktionshindrade innefattar social rehabilitering, medicinsk rehabilitering och arbetsrehabilitering (Socialstyrelsen 1998a; Westerhäll
Bergroth & Ekholm 2009; Lindqvist, Markström & Rosenberg
2010). Den rehabilitering med sysselsättning och arbete, som tidigare
fanns inom de stora mentalsjukhusen, hade framförallt till syfte att
motverka hospitalisering. Medicinsk rehabilitering och arbetsrehabilitering ges idag av den psykiatriska vården medan social rehabilitering har utvecklats inom kommunernas samhällsbaserade insatser. Insatserna som ges inom social rehabilitering består av ” i princip alla
åtgärder som kan bidra till att en funktionshindrad kan leva ett så
självständigt liv som möjligt” (Lindqvist & Hetzler 2004).
Social rehabilitering innefattar ekonomiskt stöd, hemtjänst och rehabilitering där rehabiliteringen syftar till att främja normala levnadsvillkor. Den sociala rehabiliteringen regleras i socialtjänstlagen och
ligger inom kommunernas ansvarsområde (SFS 2001:453). Egen bostad med kvalificerat boendestöd måste finnas liksom ett arbete, daglig sysselsättning eller utbildning. Den sociala rehabiliteringen fokuserar på personens färdigheter och stöd i förhållande till självvalda
mål. Insatserna kan förutom bostad och sysselsättning innefatta allt
från att fånga upp hjälpbehov, bistå med hjälp för att bygga upp ett
socialt kontaktnät, rådgivning och service av olika slag. Behovet avgör insatsen, och stödet ska ges så att den enskildes ansvar stärks samtidigt med att ansvaret fortfarande vilar på socialtjänsten. Samtidiga
rehabiliteringsinsatser kan behövas både från primärvård, beroendevård och psykiatri (Westerhäll Bergroth & Ekholm 2009; Lindqvist,
Markström & Rosenberg 2010).
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Medicinsk rehabilitering tillhandahålls av hälso-och sjukvården
(Westerhäll Bergroth & Ekholm 2009). Syftet med den medicinska
rehabiliteringen är att återställa, förbättra eller bibehålla funktionsförmågan hos den enskilde som drabbats av sjukdom eller skada. I
rehabiliteringen ingår såväl behandlingsinslag som åtgärder i syfte att
bibehålla funktion och förmåga (Socialstyrelsen 1998b). Behandling
har en annan definition än rehabilitering, dess mål är att minimera
psykiska symtom och påbörjas vanligtvis före rehabilitering. Rehabilitering och behandling anses svåra att skilja åt och överlappar ofta
varandra (Anthony, Cohen, Farkas & Gagne 2007; Eklund 2010).
När det gäller arbetsrehabilitering för psykiskt funktionshindrade
bygger denna på en samverkan mellan psykiatrin, socialtjänst, försäkringskassan och arbetsförmedlingen där försäkringskassan har ett
samordningsansvar (Psykiatriutredningen 1992; Hillborg 2010).
Hälso- och sjukvården står för behandling och medicinsk rehabilitering, socialtjänsten ansvarar för att insatser som kan stärka psykiskt
funktionshindrades möjligheter att få ett arbete och arbetsförmedlingen handhar den s.k. arbetslivsinriktade rehabiliteringen som
innebär en fördjupad kartläggning eller arbetsprövning av arbetsförmåga och personens ”viljeinriktning” (Westerhäll Bergroth & Ekholm 2009; Hillborg 2010).

Aktivitet inom arbetsterapi använt som terapeutiskt verktyg
Inom arbetsterapi finns kunskap om aktiviteter i betydelsen vardagslivets sysslor och om svårare psykiska funktionshinder. Dessa sysslor
i vardagen används som terapeutiskt medel som syftar till förändring
och återhämtning. Området är dock trots sin självklara betydelse för
professionen lite utforskat.
Följande avsnitt syftar till att belysa definitionen av aktivitet som
vardagslivets sysslor så som termen kommer att användas i avhandlingen. Utgångspunkten tas i beskrivningar av moral treatment och i
arbeten av andra sentida författare inom arbetsterapi för att belysa
aktivitet som terapeutiskt medel (Reilly 1961; Mosey 1981; Clarke
1993; Reed 1999; Hasselkus 2002; Townsend 2002; Wilcock 2006).
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De begrepp som används inom forskningen i linje med aktivitet definierat som vardagslivets sysslor är framför allt social interaktion, process, delaktighet, subjektivitet och kontext vilket även utmärker genomförandet av en aktivitet som terapeutiskt medel (Zemke & Clarke
1996; Townsend 1997; Rebeiro 1998; Lawlor & Mattingly 2001; Pierce 2001; Lawlor 2012).
Avsnittet som följer närmast beskriver svårigheter som finns inom
arbetsterapin för att utforska det som är utmärkande för aktivitet och
hur aktivitet kan användas som terapeutiskt medel som syftar till förändring. Därefter presenteras begrepp som gör det möjligt att beskriva och förklara aktivitet som en process och interaktion där även
subjektivitet och sammanhang lyfts in.

Influenser från olika rörelser på arbetsterapi
Det centrala begreppet aktivitet inom arbetsterapin, som på engelska
benämns occupation, har sitt ursprung i några olika rörelser eller inriktningar runt förra sekelskiftet. Betydelsen av personens egen förmåga att utföra aktiviteter för att uppnå hälsa har sina rötter bland
annat i moral treatment rörelsen. Denna inriktning anses som en av
arbetsterapins viktigaste influenser. Andra influenser är pragmatism,
en mekanistisk syn på arbetsterapi och den medicinska modellen (Breiner 1986; Kielhofner 1992; Reed 1999; Cole & Tufano 2008; Creek
2008).
Moral treatment låg till grund för den teori om aktivitet som pionjärerna inom arbetsterapi, Eleanor Clarke Slagle, Susan Tracy och
William Dunton grundade sina idéer om arbetsterapi på. Robert Bing
(1981) skriver att inriktningen var ett resultat av upplysningstidens
syn på människans förnuft och människans frihet. Moral treatment
har sitt ursprung inom mentalvården och dess företrädare förespråkade en humanistisk syn på människan med en helhetssyn på kropp
och medvetande. Det "moraliska" omfattade människans psykiska
förmåga till tankar och känslor ("det inre"). Denna kunskap ansågs
backa upp den fysiologiska kunskapen om människan inom den framväxande biologiskt inriktade medicinen. En av upplysningstidens mest
inflytelserika tänkare John Locke utvecklade en humanfilosofisk teori
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om erfarenhet, vilken omfattade en analys av människans förmåga att
uppfatta och lära känna sin omvärld. I denna teori sågs människan
från födseln som ett tomt blad (tabula rasa) som genom sin medfödda
förmåga att ta emot intryck från omvärlden använde sitt framväxande
medvetande för att införliva och organisera dessa. Medvetandet ansågs alltså inte vara medfött utan något som utvecklades efterhand genom utbytet med omgivningen. Genom kontakten med omgivningen
som stimulerade människans sinnen, fick människan erfarenheter som
tolkades och organiserades med hjälp av medvetandet. Dessa erfarenheter var både beroende av förmågan att uppmärksamma intryck genom sinnena och av människans medvetande, vilken beskrevs som en
inre förmåga till tänkande, tvivel, tro, reflektion och kunskap (Bing
1981; Kielhofner 1985; Reed 1999; Creek 2008; Cole & Tufano
2008).
Lockes teori om erfarenhet och människans medvetande kom senare att omsättas av Philippe Pinel i den behandlingsmetod som kallades moral treatment. Pinel var verksam som läkare vid ett stort mentalsjukhus i Paris, Bicêtre, som behandlade svårt psykiskt sjuka personer. Han menade att mentalsjukdom var bland det mest förödande
någon människa kunde drabbas av eftersom människan då riskerade
att förlora sin förmåga till reflektion och möjlighet till frihet. Att drabbas av mentalsjukdom innebar därmed ett hot mot den förnuftiga
människan som sådan – det som gör människan till människa. Moral
treatment byggde på antagandet att personer trots mental sjukdom
hade förmåga att se det avvikande i sitt eget beteende. Genom att uppmärksamma på vilka olika sätt vanor och beteenden organiserades,
kunde den mentalt sjuke använda sitt eget handlande för att nå framsteg och tillfriskna. Utförande av aktiviteter där både kropp och medvetande engagerades var den insats som skulle förmå personen med
psykisk funktionsnedsättning att återigen få kontrollen över sin förvirring eller avvikelse. Centralt vid behandlingen var enligt Pinel den
ständiga observationen och analysen av varje individ (Bing 1981;
Reed 1999).
Idéerna från moral treatment omsattes i början av 1900-talet av de
personer som grundade occupational therapy. Bing (1981) skriver att
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synsättet inom arbetsterapin bygger på uppfattningen att kropp och
medvetande inte går att skilja åt och att utförande av aktivitet (occupation) måste utgå ifrån denna uppfattning. Reed (1999) hävdar att
en central del av moral treatment utgick ifrån en social förklaring till
mänsklig erfarenhet. Det är de erfarenheter som kommer av att utföra
aktivitet som individen använder för att förstå och hantera sina egna
handlingar, tankar och känslor. Psykiatrikern Adolf Meyer, verksam
vid Henry Phipps psykiatriska klinik i Baltimore, Maryland, omsatte
idéerna från moral treatment tillsammans med Eleanor Clarke Slagle,
en av de första arbetsterapeuterna. De utarbetade ett program kallat
habit training (ibid.) som syftade till att hjälpa klienter att återfå hälsa
vid diagnosen schizofreni. Träningen inkluderade alla aspekter av det
dagliga livet som personlig vård, arbete och fritidsaktiviteter där varje
klient följde ett eget individuellt anpassat schema. Slagle beskrev habit
training som en handledd aktivitet som skilde sig åt från alla andra
former av behandling i och med att den gavs med ökade krav vartefter
patienten förbättrades (Bing 1981; Reed 1999).
Detta är en central del i utvecklingen av arbetet med personer med
psykisk funktionsnedsättning och vi återkommer till dessa historiska
rötter längre fram.

Pragmatismen
Arbetsterapin var även influerad av pragmatismen, en amerikansk
filosofisk inriktning som växte fram under 1800-talet med stort inflytande på amerikanskt tänkande. Charles Pierce (1839-1914) grundlade den filosofiska inriktningen medan William James (1842-1910)
var en av dess mer välkända företrädare i USA. Pragmatismen är mest
känd för sitt sätt att tolka idéer genom dess konsekvenser. Begreppet
kommer från det grekiska ordet pragma vilket betyder a thing done,
något som gjorts, en handling eller ett arbete (Bing 1981; Breiner
1986; Reed 1999). Fraser som att ”gå med strömmen” och ”vara
praktisk” är uttryck med influenser från pragmatism. Denna inriktning var även den dominerande filosofin inom undervisning i början
av 1900-talet där den amerikanska filosofen och pedagogen John
Dewey (1859-1952) var en av dess främsta företrädare (Reed 1999;
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Cole & Tufano 2008). Med uttrycket learning by doing, ”övning ger
färdighet” (egen översättn) menade Dewey att teorierna måste omsättas i praktiken för att det skulle kunna vara möjligt att förstå dem. En
av de första arbetsterapeuterna, Susan Tracy, refererade till Dewey
och menade att ”kunskap skulle läras så att den skulle kunna användas för att lösa problem i det dagliga livet och för att hjälpa personer
att anpassa sig till omgivningen ” (egen översättn) (Reed 1999, s 18).
Även George Herbert Mead (1863-1931) var en välkänd pragmatist
som under en period vid förra sekelskiftet var kollega med Dewey vid
Chicago universitet. Mead, som identifieras med sociologi och arbeten om mänsklig interaktion och kommunikation, lade grunden till en
socialpsykologisk teori om handling. I denna teori beskrevs människan som en varelse som inte enbart reagerade på stimuli från omvärlden utan även hade förmåga till reflektion och medveten anpassning
av de handlingar som personen utförde. Psykiatrikern Adolf Meyer,
även välkänd inom arbetsterapi, tog tillsammans med William James
(företrädare för pragmatismen) initiativ till bildandet av Föreningen
för mental hälsa, i USA (Mental hygiene movement) vilken startade
upp år 1909 (Breiner 1996).
Vi kommer senare att återvända till Mead då det är hans teoretiska
bidrag som analysen av studiens empiriska data i avhandlingen bygger
på.

Mekanistisk syn
Arbetsterapi var från dess tillkomst som disciplin influerad av idéer
från olika rörelser. Grundarna av arbetsterapi i USA anammade tillsammans med synsättet i moral treatment och filosofin från pragmatismen även en mekanistisk syn på arbetsterapi. Denna influens kan
härledas till industrins sätt att använda sig av aktivitetsanalys (Creigthon 1992; Pierce 2001). Industrin hade nått framgång genom att dela
upp processer i delkomponenter. När detta synsätt översattes till arbetsterapi och aktivitet fick det till följd att uppgifter och sysslor beskrevs i form av detaljerade aktivitetsanalyser. Dessa analyser kom i
förlängningen att uppmuntra till träning av enskilda funktioner. Me-
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kanistiskt influerade arbetsterapeuter anammade även idén att träning av enskilda funktioner, automatiskt skulle innebära förbättring
av helheten. Denna uppdelning av aktiviteten i delar fick till följd att
den tidigare helhetssynen (där medvetande och kropp var oskiljaktliga) övergavs, samtidigt som genomförande av aktiviteter som medel
för hälsa blev oviktigt.
Från tidigare fokus på att tillaga en måltid eller delta i trädgårdssysslor med målet att genomföra uppgiften ändrades fokus till att
istället träna styrka, ledrörlighet och uthållighet dvs. sådana faktorer
som var mätbara, främst biomekaniska funktioner. Under den period
som hantverk användes inom arbetsterapi kom syftet att ändras från
tillverkning av olika föremål som något viktigt i sig till träning av enskilda funktioner. För att kunna tillämpa det biomedicinska synsättet
valdes hantverk som var möjliga att gradera såsom väv, snickeri och
keramik (Rusk 1971). För att öka motståndet anpassades t.ex. metallfjädrar på vävstolen vilket ställde krav på mer styrka hos patienten
för att orka slå in garnet med bommen. Vävning av en bred matta
kunde även användas för att både ge möjlighet att träna styrka och
rörlighet i övre extremiteten. I andra fall kunde vävning av en gles väv
(ullsjal) användas till en person med sämre styrka men i behov av rörelse. Fokus ändrades till träning av funktion från att tillverka ett föremål och genomföra en vardaglig aktivitet.
I och med att forskningen så småningom visade att användandet av
ändamålsenliga aktiviteter, purposeful activity, gav bättre resultat än
enbart träning av enskilda komponenter eller rörelser, s.k. root
therapy, övergavs synen på funktionsträning i betydelsen träning av
enbart enskilda komponenter (Pierce 2001). Begreppet purposeful activity, som syftar på att aktiviteterna skulle innehålla ett mål eller produkt som klienten kunde förstå, införlivades år 1983 i den amerikanska arbetsterapeutföreningens (AOTA) definition av yrket (ibid.).

Den medicinska modellen
Alltsedan slutet av 1800-talet har den medicinska modellen varit den
dominerande inom hälso- och sjukvård i Sverige inklusive psykiatrin.
Modellens reduktionistiska synsätt "led physicians to view health and
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illness in mechanistic terms” (Kielhofner 1992, s. 34). De fenomen
som studeras reduceras i detta synsätt till mätbara delar vilka undersöks bit för bit. Vid undersökning och behandling av sjukdom och
skada är fokus inriktat på att klarlägga sjukdomsprocessen genom att
identifiera olika tecken och symtom för att göra det möjligt att ställa
diagnos. Därefter erbjuds förebyggande och behandlande insatser –
genom kirurgi, läkemedel och psykoterapi (Kielhofner 1992; Reed
1999).
Hälso- och sjukvårdens medicinskt reduktionistiska synsätt kom
även att gradvis få stor inverkan på arbetsterapi (Kielhofner 1992;
Iwama 2012). Kielhofner skriver i refererad text 1992 att medicinen
under 1940– och 1950-talen ställde krav på att arbetsterapi skulle
vara mer vetenskaplig. Ett argument för detta var att det fanns för lite
stöd för att arbetsterapi verkligen gav resultat. Arbetsterapin tog åt
sig av kritiken och övertog i mer eller mindre utsträckning ett medicinskt synsätt. Ann Mosey (1981) skriver att arbetsterapin i mitten på
1960-talet accepterade det medicinska synsättet som förenligt med arbetsterapi, och att det fanns en tyst överenskommelse om att inte ifrågasätta olikheterna ämnena emellan. Estelle Breines (1986) menar att
detta sammanhänger med att arbetsterapin haft problem med definitionen av arbetsterapi redan från dess start, vilket resulterat i osäkerhet
kring den egna identiteten och att yrket sökt legitimitet i den medicinska professionen för att stärka sin egen roll.
Det reduktionistiska synsättet medförde att innebörden av arbetsterapi förändrades från genomförande av aktivitet till stärkande av
inre mekanismer såsom intrapsykiska, neuromuskulära och kognitiva
system. Detta fick till följd att den ursprungliga kärnan i arbetsterapin
kom att framstå som enbart sunt förnuft och betraktades som irrelevant och ovetenskaplig i det nya synsättet. Flera centrala antaganden
ersattes med ett reduktionistiskt tänkande. Ett sådant var det holistiska tänkandet. Även den terapeutiska logiken kom att förändras.
Den tidigare logiken, som utgick ifrån antaganden inom moral treatment om betydelsen av vanebyggande och utförande av egna intressen
i syfte att styra upp sina egna tankar och känslor, övergavs. Den mening som uppstår vid genomförande av vardagliga aktiviteter eller
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hantverk byttes ut till förmån för aktivitet som ett redskap för terapeutisk interaktion med fokus på det psykoterapeutiska samtalet som
syftade till att nå insikt. Insikten sågs i detta fall först och främst som
en inre psykologisk insikt vilken inte uppstod genom utförande av aktivitet som sådan. I andra fall gick betydelsen och meningen av aktivitet helt förlorad då den byttes ut till träning av motorisk eller kognitiv funktion där personens psykiska förmåga i samband med utförande av vardagliga aktiviteter inte beaktades som orsak till förändring (Kielhofner 1992).

En reaktion mot den medicinska modellen
Identiteten inom yrket hade tidigare byggt på en tilltro till patientens/klientens egen erfarenhet av aktivitet, vilken använts som del i
behandlingen där terapeutens uppgift var att stödja genomförandet
av för individen meningsfull sysselsättning.
Inflytandet från den medicinska modellen kom att innebära en revolution inom arbetsterapin då aktivitet som medel vid behandling
gick förlorad, samtidigt som yrkets identitet ifrågasattes av den egna
professionen (Breines, 1996). Under den medicinska modellens inflytande blev genomförandet av aktivitet en sysselsättning vilket endast
tillskrevs ett känslomässigt värde – inte ett behandlande värde (Mosey
1981; Kielhofner 1992; Breines 1996).
Flera forskare inom arbetsterapin är överens om att den medicinska
modellen inte överensstämmer med arbetsterapins grundläggande antaganden om människan och den betydelse som genomförandet av
vardagliga handlingar har för människans hälsa (Reilly 1961; Mosey
1981; Kielhofner 1992; Hasselkus 2002; Townsend 2002; Iwama
2012). Den medicinska modellens fokus på nedsättningar och begränsningar som orsakats av sjukdom och skada har även bidragit till
ett ointresse inom sjukvården för de förmågor som klienten faktiskt
besitter. Detta har fått till följd att anpassning och kompensation för
en funktionsnedsättning inte alltid tagits på allvar och att funktionsnedsatta klienter, även de med tydliga behov, negligerats inom sjukvården. Ytterligare en svårighet för arbetsterapin och centralt för
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denna studie är att den medicinska modellen inte kan förklara konsekvenserna av sjukdom och skada som leder till psykiska funktionsnedsättningar och funktionshinder som innefattar problem i förhållande till vardagliga sysslor. Eftersom arbetsterapin i långa stycken
accepterat sin roll som en del av medicinen har detta också medfört
att det inte funnits något behov av att utveckla begrepp inom området
funktionshinder för personer som bor hemma i egen bostad. Detta har
bl.a. resulterat i att det idag i stor utsträckning saknas begrepp inom
arbetsterapi som kan förklara konsekvenserna av skada och sjukdom
för personer med funktionshinder (Kielhofner 2005; Bejerholm
2010).
Reilly (1961) beskrev redan i början 1960-talet behovet av en förändrad syn på aktivitet - från det mekanistiska synsätt som då hade
präglat yrket sedan 1930-talet. Hon betonade vikten av att återinföra
synen på aktivitet som ett terapeutiskt medel och sammanfattade sin
syn på betydelsen av aktivitet med sitt välkända citat: “that man
trough the use of his hands, as they are energized by mind and will,
can influence the state of his own health” (Reilly 1961, s. 104). Fritt
översatt till svenska, människan kan - genom att använda sina händer
vid genomförande av en aktivitet och därmed använda både sin medvetna och viljemässiga potential - påverka sitt eget hälsotillstånd
(Reilly 1961). Den teoriutveckling som genomfördes av Reilly inom
arbetsterapeutprogrammet på University of Southern California utgick ifrån ett biopsykosocialt perspektiv på den funktionshindrade
personen där mänsklig förmåga i de dagliga aktiviteterna stod i centrum för teoriutvecklingen (Kielhofner 1985). Reilly betonade ett utvecklingsperspektiv på människan och föreslog aktivitetsbeteende
(occupational behavior) som ett gemensamt begrepp utifrån vilket arbetsterapeuter kunde utveckla kunskaper kring aktiviteter i människans liv. Reilly utvecklade även ett program för det praktiska utförandet som innebar att arbetsterapeuterna riktade in sig på patientens
friska beteende likaväl som att lösa funktionella problem (ibid.).
Hasselkus skriver att det under 1980- och 1990-talen skett ett
skifte inom arbetsterapi vad gäller att definiera sjukdom (illness) och
hälsa/tillfrisknande (wellness) inte bara som tidigare i förhållande till
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en fysiologisk kontext utan även relaterat till både aktivitet och det
dagliga livet (Hasselkus 2002). Beskrivningar av klienters svårigheter,
som tidigare utgått från medicinsk diagnos och funktionsnedsättning
som något självklart, används alltmer som en bakgrund till fenomen
som berör tidsanvändning, aktivitetsmönster, livsroller och erfarenheter av dagliga sysslor (ibid.). Under senare decennier har utgångspunkten för människors beskrivningar av sjukdom och skada snarare
varit de dagliga aktiviteterna och hur återgången till de dagliga rutinerna ser ut än beskrivningar av den medicinska nedsättningen (Steinholtz Ekecrantz 1995; Hasselkus 2002; Topor 2004).
Gary Kielhofner, en teoretiker inom arbetsterapin, var tidigt ute
med att betona betydelsen av beskrivningar av människors erfarenheter av det dagliga livet, mer precist beskrivningar av personer med
fysiska och psykiska funktionsnedsättningar (Kielhofner 1985; Hasselkus 2002). Kielhofners modell om mänsklig aktivitet, Model of Human Occupation, betonar människans kompetens och förmåga att utföra sysslor, människans behov av att utforska och bemästra den omgivande miljön och individens inneboende handlingskraft (Kielhofner
1985, 2012).

Definition av aktivitet
Aktivitetsbegreppet är en central del i detta avhandlingsarbete och beskrivs och utvecklas i de kommande avsnitten i detta kapitel. Begreppet occupation har på engelska en dubbelmening som inbegriper både
activity i betydelsen rörelse och occupation att uppfylla eller inta något i tid och rum. Activity i betydelsen rörelse är inte unik för människan utan syftar även på cellers rörelse, kemisk rörelse eller kroppens
rörelse medan occupation innefattar mänsklig förmåga. När occupation översätts till aktivitet på svenska försvinner lätt denna dubbla
betydelse av begreppet (Reed 1999; Iwama 2012). I en studie genomförd av Ann-Britt Ivarsson och Maria Müllersdorf föreslås dock att
det svenska ordet aktivitet används som översättning av occupation
då det är det begrepp som bäst täcker in betydelsen. Således kommer
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occupation från engelskan att översättas med det svenska ordet aktivitet härefter i detta arbete om inte annat anges (Ivarsson & Müllersdorf 2008).
Begreppen activity och occupation ges ofta inom den engelskspråkliga världen samma innebörd. Pierce argumenterar för att activity och
occupation måste definieras var för sig för att kunna skilja dem åt.
Activity innefattar inte en persons erfarenhet utan definieras som en
generell "aktivitets"- kategori i språket och kan innefatta exempelvis
lek och matlagning. Occupation däremot definieras som en specifik
individs personliga icke upprepbara erfarenhet. För att skilja begreppen activity och occupation från varandra, föreslår Pierce därför att
subjektivitet och kontext införlivas i begreppet occupation (Pierce
2001). I likhet med Pierce argumenterar Hasselkus för att tillföra en
subjektiv innebörd för det vanliga sättet att definiera aktivitet som
kategorierna arbete, fritid och personlig vård. Eftersom kategorierna
är övergripande kan de inte användas för att beskriva hur en individs
personliga vanor eller egen erfarenhet ser ut, vilket är viktigt att veta
i den terapeutiska verksamheten. Hon föreslår därför att både kontext
och personligt utförande införlivas i begreppet occupation och att aktivitet definieras som everyday occupation, ”vardagens aktiviteter” eller ”dagligt liv” (Pierce 2001; Hasselkus 2002).
Med begreppet everyday occupation syftar Hasselkus även på utförande av vardagens aktiviteter som ett redskap för att organisera
livet överhuvudtaget. Måltiden representerar en form av everyday
living då den återfinns i det dagliga livets kontext. Den återkommer
regelbundet men omständigheterna skiftar. Måltiden ser olika ut beroende av en rad faktorer, t.ex. olika helger antal personer som deltar
eller innebörden av en viss måltid.
Utmärkande för det dagliga livets aktiviteter är att det handlar om
små uttryck som ofta passerar obemärkta, något som man inte så lätt
lägger märke till om man inte särskilt tänker på det. Hasselkus refererar i det sammanhanget till det som sociologen Goffman beskriver
som small behavior eller ”det obemärkta beteendet”, vilket syftar på
små sociala uttryck som används mellan människor, ”these small
behaviors of social interaction” (Hasselkus 2006). Hasselkus (2006)
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menar att dessa små anonyma erfarenheter i vårt beteende kan få stor
betydelse i den terapeutiska verksamheten. Detta dagliga liv, everyday
occupation, beskrivs även av Hasselkus som ett terapeutiskt medel
(Gray 1997).
Ytterligare argument för en förnyad syn på occupation är att kategorierna personlig vård, fritid och produktivitet inte täcker in dimensioner som har med mening i dagliga aktiviteter att göra (Hammell
2004). Att använda dagliga aktiviteter inom arbetsterapi innebär att
aktiviteten även har mening i betydelsen specifik innebörd för den klient som utför den (ibid.).
I kontrast till att se aktivitet enbart som något individuellt kan aktivitet ses som ett ömsesidigt konstruerat fenomen med två individer
inblandade. Aaron Eekman (2007) menar att aktivitet många gånger
handlar om interaktion person till person. Eekman citerar också Ruth
Zemke och Florence Clarke vilka föreslår att studiet av aktivitet bör
vidgas till att undersöka dess sociala natur (Wilcock 2006; Eekman
2007). Lawlor menar att de vardagliga aktiviteterna bär på och genererar mening genom mellanmänskliga sociala processer. Denna ömsesidiga interaktion och samverkan i de vardagliga aktiviteterna möjliggör för människor att vara tillsammans på olika sätt, att skapa tillsammans och anpassa sina handlingar (Lawlor & Mattingly 2001;
Lawlor 2012; Case-Smith 2013). Både Elisabeth Townsend och Mary
Lawlor menar att genomförandet av aktivitet består av sociala interaktioner människor emellan och att genomförandet av aktivitet sedd
som vardagliga situationer kan ses som uttryck för en social process.
Denna process inrymmer faktorer som utgör en potential till förändring för den som är involverad. Denna beskrivning av aktivitet som
social interaktion och som en process ligger bakom valet av en socialpsykologisk teori för att beskriva och förklara hur vardagslivets aktiviteter används inom arbetsterapi i denna studie (Townsend 1997;
Lawlor 2012).

Teoretisk beskrivning av aktivitetens potential att förändra
Townsend ser aktivitet som en livsprocess och menar att arbetsterapin
inte ser den möjlighet till förändring som detta innebär (Townsend
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1997; Wilcock 2006; Iwama 2012). Potentialen ligger i själva genomförandet av aktivitet vilken leder till förändring för både individen och
samhället. Synsättet innebär att personers dagliga erfarenhet av sjukdom och utanförskap förändras genom att utförande av aktiviteter i
det dagliga livet tillgodoser basala mänskliga behov och potentialen
till förändring ligger i de många olika sätt som aktiviteten genomförs
på. Townsend lyfter fram att det är de vardagliga situationerna bestående av interaktioner och relationer som används i terapeutiskt syfte.
De redskap som används är lärande, organisering i förhållande till tid
och plats, upptäckten av mening och förmågan att sätta upp mål och
fatta beslut. Individuell och social omvandling tillämpas i en medveten användning av praktiska processer som syftar till personlig utveckling (Townsend 1997).
Även om doing eller att göra inom arbetsterapi används relaterat
till individen, menar Lawlor att termen interdependence, att göra tillsammans, är mer riktig eftersom handlingarna implicerar beroende i
och med att aktörerna ständigt interagerar med varandra (Lawlor
2003). Mary Lawlor talar om sociala aktörer och menar att den sociala grunden inte enbart handlar om samtalet, lekfullhet och interaktion utan att genomförandet av aktivitet som en terapeutisk process
även drivs framåt av känslor, konfrontationer, direktiv och återkallande av direktiv (Lawlor 2012). Kjellberg menar att delaktighet (interdependence) i betydelsen samverkan eller interaktion använt som
ett terapeutiskt medel vid genomförande av aktivitet är förbisett för
personer med stora svårigheter, t.ex. personer med svårare psykiska
funktionshinder. Stora grupper av klienter inom arbetsterapin klarar
inte av att resonera, sätta upp egna mål och planera sin aktivitet. Genom att samverka med terapeuten kan aktiviteten ändå bli möjlig att
genomföra. Denna samverkan är ett sätt att anpassa aktiviteten till en
nivå som gör att klienten kan delta med sin begränsade förmåga
(Kjellberg 2002).
När Ann Mosey beskriver samverkan mellan klient och terapeut,
där aktiviteterna genomförs tillsammans med arbetsterapeuten, fungerar arbetsterapeuten som en guide eller handledare för klienten. Fo-
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kus ligger på personcentrering vilket innebär att ”erfarenheten utformas så att personen deltar aktivt i inlärningsprocessen” (egen översättn.) (Mosey 1981 s. 99). Lärande eller inlärning är en process som
innebär att beteendet uppkommer eller förändras genom att personen
agerar på en inlärningssituation. Mosey använder termen teachinglearning för att beskriva den nära relationen mellan lärare och den
som lär. Det är generellt sett individen som lär sig utan större stöd av
någon formell eller icke-formell undervisning. Redskapet teaching-learning används enbart när individen inte självständigt kan återfå de
färdigheter som är nödvändiga för att delta med andra på ett framgångsrikt sätt.
Pollie Price och Stephanie Miner (2007) konstaterar att det är interaktionen i den terapeutiska relationen som är det verksamma vid
aktivitetsbaserad arbetsterapi. Detta lyfts även fram av Kitty Gahnström, Staffan Josephsson och Kerstin Tham (2000) som undersöker
relationen terapeut – klient i en psykosocial rehabiliteringsprocess.
Lawlor (2003) menar att mänsklig erfarenhet endast existerar i och
genom människors relationer med varandra emedan individens tolkning av erfarenheter ofta sker inom en persons subjektiva domän. Det
är genom att delta i den terapeutiska processen som personen får de
erfarenheter vilka ger mening och medverkar till att hjälpa personer
att leva framgångsrikt och med självförtroende i den sociala världen
(Lawlor & Mattingly 2001; Lawler 2003; Price & Miner 2007). För
att utveckla förståelsen av vad som händer med individen i den terapeutiska relationen och interaktionen använder Price och Miner
(2007) även begreppet therapeutic use of self (Tailor, Lee &
Kielhofner 2011; Lidström-Holmqvist 2012). Det är i mötet med
andra själv som självet blir levande. Mänsklig intersubjektivitet beskrivs som en process som gör det möjligt för subjekt att avslöja och
förändra varandras medvetande (Lawlor 2003, 2012).
Ulrika Bejerholm och Mona Eklund (2007) använder begreppet
occupational engagement (OE) för att belysa engagemang i olika slags
aktiviteter. Begreppet är inte en beskrivning av aktivitet som ett terapeutiskt redskap utan pekar på olika faktorer som möjliggör ökat en-
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gagemang i olika aktiviteter, bl.a. för deltagare i dagliga verksamheter. Engagemanget innefattar både individuella och interaktiva faktorer såsom meningsfullhet - vilken kan skapa en rytm, förmåga att
agera självständigt, att ta initiativ till aktivitet och interaktioner med
andra. Occupational engagement innefattar även en persons uppfattning om sig själv och sin egen förmåga och beskriver på så sätt ett
dynamiskt samband mellan personliga, aktivitetsmässiga och omgivningsfaktorer (Bejerholm & Eklund 2007; Sutton, Hocking & Smythe
2009; Tjörnstrand, Bejerholm & Eklund 2015).

Återhämtning
Arbetsterapeuten Gunilla Alenfelt (1999/2008, 2008) betonar att det
är i själva genomförandet av en aktivitet som individens egna förmågor utvecklas. Detta synsätt presenteras i en rehabiliteringsmodell
som söker visa på hur denna potential kan tas tillvara inom rehabilitering för att nå återhämtning. Karen Rebeiro (2005) jämför begreppen återhämtning och arbetsterapi och finner stora likheter vad gäller
synen på att återhämtning, i betydelsen att förbättring är möjlig, och
i synen på självet. Arbetsterapeuter och företrädare för återhämtning
använder sig av samma begrepp så som självkänsla, självförtroende,
bemyndigande, självbestämmande och livskvalité. Vidare har de fokus på klientens styrkor och svagheter och på betydelsen av socialt
stöd från en trygg omgivning. Individens återhämtning ses inom båda
synsätten som en unik och individuell process. I en återhämtningsprocess, som handlar om att lära sig leva trots en sjukdom, har self-mastery eller självkontroll betydelse för hur en person kan uppnå sina
mål. Rebeiro menar dock att det inom återhämtningsparadigmet saknas beskrivningar av de praktiska aspekterna på klientnivån, t.ex.
praktiska riktlinjer för den profession som önskar arbeta med återhämtningsperspektivet (Rebeiro 2005; Anthony, Cohen, Farkas &
Gagne, 2007).
Daniel Sutton, Clare Hocking och Liz Smythe (2012) menar att
återhämtning och arbetsterapi går att förena då både återhämtningsparadigmet och arbetsterapi ser på de vardagliga aktiviteterna som
en process och att båda synsätten är klientcentrerade. Återhämtning
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handlar om förändring och utveckling, vilket inte enbart är avhängigt
vad som sker inom en individ utan som även påverkas av utbytet mellan individen och dennes värld. Interaktioner och det dagliga livet är
det viktigaste medlet till återhämtning snarare än specifika behandlingar (Deegan 1988; Topor 2004; Krupa, Fossey, Anthony, Brown
& Pitts 2009; Leufstadius, Gunnarsson & Eklund 2014).
Inom arbetsterapin saknas en tydlig beskrivning av i) hur aktivitet
genomförs i interaktionen mellan terapeut och den psykiskt funktionshindrade och ii) hur den används som terapeutiskt medel. För att
kunna beskriva aktivitet som ett terapeutiskt medel måste definitionen utvecklas från enbart indelning i kategorier till en definition
som även belyser process och social interaktion vilka kan bidra till att
förklara både genomförande av aktivitet och förändring hos individen.

Forskning om interventioner med aktivitetsbaserad arbetsterapi
Inom arbetsterapin saknas i stor utsträckning studier som berör intervention och behandling för personer med svårare psykiska störningar
(Eklund 2010). Flera författare inom arbetsterapi skriver att det finns
få studier om intervention där aktivitet används som medel och som
process vid återhämtning och rehabilitering (Clark 1993; Townsend
1997; Rebeiro 1998; Mee & Sumsion 2001; Hasselkus 2002; Lawlor
2012; Sutton, Hocking & Smythe 2012). Svårigheterna med att utforska aktivitet (occupation) som sådant anses framförallt bero på
dess triviala karaktär och på svårigheter att presentera och förklara
hur genomförandet av aktiviteten kan bidra till bättre hälsa (Zemke
& Clarke 1996; Hasselkus 2002). Ruth Zemke (1996) efterfrågar, efter en genomgång av studier inom området occupational science, småskaliga kvalitativa studier som kan beskriva detaljer och ange riktningar för området aktivitet.
Ulrika Bejerholm (2010) skriver att det finns få forskningsstudier
om psykosociala insatser där förmåga kopplas till det dagliga livet.
När det gäller bedömning av de svårigheter som förknippas med svårare psykiska funktionshinder och boende ute i samhället finns även
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få studier som kan peka ut svårigheter på aktivitets- och delaktighetsnivå. Diagnosen i sig kan inte peka ut de funktionshinder eller funktionstillstånd som personen erfar – det varierar mellan olika personer.
Denna oklarhet, som uppstår då diagnosen eller symtombeskrivningar inte kan användas för att få kunskap om en persons förmåga
till aktivitet och andra levnadsvillkor i vardagen, har fått till följd att
de professionella som arbetar inom mentalvård fått svårt att ta ansvar
för att följa de riktlinjer som Socialstyrelsen arbetat fram. I en undersökning av insatser för personer med svårare psykiska funktionshinder visar det sig att kommunerna inte har en adekvat bild av det sätt
som dessa personer lever sina liv på (Socialstyrelsen 2003b; Sandlund
2005b).
Studier som undersökt intervention där aktivitet används som terapeutiskt medel visar att aktivitet som redskap vid behandling leder
till ökad självtillit, självförtroende och att deltagande i aktivitet medverkar till en egen identitet (Rebeiro 1998). Rebeiro (2001) skriver
om ett program, där aktiviteter användes för återhämtning, att en
stödjande omgivning var mer betydelsefull än att genomföra föreskrivna aktiviteter.
Vid en intervjuundersökning av deltagare i dagverksamhet uppgavs
deltagande i aktivitet vara en stark motiverande kraft. Genom att personerna blev engagerade i aktivitet i en omgivning (daglig verksamhet) som gav stöd åt individen att använda den egna förmågan väcktes
en inre drivkraft. Detta medförde i sin tur att personerna fick mer
kunskap om sig själva, att utförandet av dagliga aktiviteter blev mer
organiserad vilket också gav mening och innehåll åt vardagen (Mee
& Sumsion 2001). Forskarna beskrev även deltagarnas behov av att
fylla sin tid på ett meningsfullt sätt och den tristess de upplevde som
en effekt av att inte ha något meningsfullt att göra. Deltagarna uppgav
att de hade svårigheter att finna motivation och därmed mening i sina
liv, vilket även kan ses som en följd av att leva med svårare psykiska
funktionshinder (ibid.).
Aktivitetsbaserad arbetsterapi undersöktes i en pilotstudie genom
observation av klient och intervju med arbetsterapeut. Insatsen
byggde på att använda aktivitet och beskriver tillvägagångssätt och
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sammanhang. Forskarna antog att det skulle bli svårt att visa på komplexiteten vid själva utförandet. Resultatet visade dock att aktivitet,
både som doing och being användes i den process som uppstod när
personen utförde en aktivitet (Price & Miner 2007).
Mening i aktivitet undersöktes i en intervjustudie hos personer där
utförandet av aktivitet avstannat. För dessa personer visade sig meningsfull aktivitet inte vara något som enbart berörde individen utan
även något som inbegrep andra personer och sammanhang (Reed,
Hocking & Smythe 2015). I resultatet av ytterligare en intervjustudie
som riktade sig till personer med svårare psykiska funktionshinder,
beskrevs återhämtning i förhållande till graden av engagemang i det
dagliga livet. Engagemanget i denna studie liknades vid en process
som gick från oengagerad till starkt engagerad. Resultatet visade att
ett aktivt engagemang medförde att personerna blev i stånd att utföra
vardagliga sysslor, hantera föremål och interagera med andra personer (Sutton, Hocking & Smythe 2012). Mary Lawlor (2012) skriver
att begreppet engagemang sedd som en process är förvånansvärt lite
undersökt inom arbetsterapi, i jämförelse med dess centrala roll inom
utvecklingsteorier.
För att undersöka effekten av s.k. aktivitetsbaserad gruppbehandling för personer med svårare psykiska funktionshinder genomfördes
i en studie en systematisk kartläggning av forskningsartiklar (Bullock
& Bannigan 2011). Aktiviteterna vid gruppbehandlingen skulle bestå
av uppgifter som deltagarna genomförde tillsammans. Frågeställningen gällde till vilken grad studier kunde visa på reduktion av symtom och/eller ökad funktionsförmåga. Endast ett par studier kunde
visa någon effekt. Den stora svårigheten visade sig vara frånvaron av
kvantitativt genomförda studier som överhuvudtaget kunde användas
för att undersök den direkta effekten. Slutsatsen var att den systematiska kartläggningen inte kunde visa på någon effekt av insatt gruppbehandling. Intressant är artikelförfattarnas konstaterande att det
överhuvudtaget saknades evidens för alla insatser av s.k. icke-farmakologisk art (ibid.).
De studier som genomförts av aktivitet använt som terapeutiskt
medel visar på att aktivitet även inverkar på den enskildes tankar,
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känslor och handlingar. Det kan röra sig om förbättrade färdigheter
när det gäller den enskildes förmåga att klara vardagens sysslor, stärkande av personliga faktorer som självförtroende, självkänsla och
identitet. Genomförande av aktivitet beskrivs även som en motiverande kraft till att uppnå och bibehålla psykiskt välbefinnande.
Trots att arbetsterapi intresserar sig för aktivitet i betydelsen vanebyggande och struktur i vardagen för personer med svårare psykiska
funktionshinder som bidrar till återhämtning, med ökad förmåga att
utföra vardagliga sysslor och en mer ordnad vardag saknas forskning
som kan beskriva svårigheter vid genomförande av vardagens sysslor
på aktivitets- och delaktighetsnivån. Inom arbetsterapin saknas en
tydlig beskrivning av i) hur aktivitet genomförs i interaktionen mellan
terapeut och den psykiskt funktionshindrade och ii) hur den används
som terapeutiskt medel. För att kunna beskriva aktivitet som ett terapeutiskt medel måste definitionen utvecklas från enbart indelning i
kategorier till en definition som även belyser process och social interaktion vilka kan bidra till att förklara både genomförande av aktivitet
och förändring hos individen.

MARIANNE BOSTRÖMVardagslivets

aktiviteter

73

Del II
Metodologi
En kvalitativ ansats med naturalistiskt och tolkande tillvägagångssätt
har använts i studien för att beskriva social handling använt som terapeutiskt redskap av arbetsterapeuter för personer med svårare psykiska problem. Motivet till valet av kvalitativt angreppssätt är att jag
i föreliggande studie avser att studera fenomen i sin naturliga miljö
för att tydliggöra dem (Blumer 1986; Patton 2002; Denzin & Lincoln
2011). Patton (2002) menar att en kvalitativ design är naturalistisk så
länge som undersökningen sker i verkliga situationer utan försök från
forskarens sida att manipulera det fenomen som undersöks. Kvalitativ forskning beskrivs av Norman Denzin och Yvonna Lincoln (2000)
som en ”materiell praktik” som förmedlar kunskaper om världen och
– som ett led i kunskapsproduktionen – transformerar världen till intervjuer, samtal, anteckningar och observationer etc.
Inom sociologin var det arbeten inom den s.k. Chicagoskolan som
under 1920- och 1930-talen etablerade det kvalitativa arbetssättet genom sina studier av mänskliga grupper i naturliga miljöer. Den mest
typiska kvalitativa undersökningen under den tiden kännetecknades
av att forskaren reste till en främmande tillvaro och studerade levnadssätt och vanor som personer hade i andra kulturer och samhällen.
Ganska snart började kvalitativ forskning även att användas hemmavid inom en mängd områden så som undervisning, historia, näringsliv, medicin, omvårdnad, socialt arbete och kommunikation (Denzin
& Lincoln 2000). Arbetssättet utmärks av att den kvalitativa forskaren betonar den socialt konstruerade verklighetens natur, den nära
relationen mellan forskare och det som studeras och de begränsningar
som studiet av en social situation innebär (Denzin & Lincoln 2000).
Kunskap i en naturalistisk undersökning handlar om att förstå hur
något är på basis av individers upplevelser av verkligheten, vilket bara
går att ta reda på genom att människor berättar om sina erfarenheter
eller genom observation av en handling. I studien används en tolkande
och naturalistisk ansats i syfte att generera data som ger detaljerade
och innehållsrika beskrivningar. Ett vanligt tillvägagångssätt, som
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också tillämpats i föreliggande arbete, är att genom en fallstudie studera ett relativt litet antal specialfall inom ett område i syfte att fördjupad förståelse om ett visst fenomen (Patton 2002). Med fallstudien
behålls intervjumaterialet som sammanhållna händelser och berättelser som gör det möjligt att beskriva processer och förändringar över
tid (Mishler 1991; Merriam 1998). Varje händelse som det empiriska
materialet delats in i har även strukturerats i kronologisk ordning för
att få till stånd en berättelse med en början och ett slut för att underlätta förståelsen och tolkningen av innehållet (Polkinghorne 1995).
Avgörande för trovärdigheten i en kvalitativ studie är om fördjupad förståelse kan uppnås och inte antalet fall som studeras. Trovärdigheten avgörs även av till vilken grad begreppen känns igen och är
meningsfulla för de som agerar inom samma område som beskrivs i
studien. Även resultatens användbarhet ökar trovärdigheten och ses
som ett tecken på dess tillförlitlighet (Denzin & Lincoln 2000; Kvale
2001; Patton 2002).

Förförståelse
Avhandlingen ansluter sig till Hans-George Gadamers analys av förförståelse (Gilje & Grimen 2007). Förförståelsen handlar om det vi
tar för givet och innebär att vi alltid förstår något utifrån våra förutfattade föreställningar om någonting. Det kan när det gäller en forskningsstudie t.ex. gälla den vetenskapliga orienteringen som präglat
formulering av syfte, intervjufrågor eller tolkning av det genererade
datamaterialet (Ödman 2007). Allt som forskaren förstår blir med
detta (kontextuella) synsätt präglat av dennes bakgrund och erfarenhet. Forskarens förförståelse kan bidra till ökad förståelse om ett fenomen, men även till det motsatta, dvs. till att göra forskaren blind
för viktiga aspekter som andra professioner skulle ha lättare att upptäcka.
I mitten av 1970-talet när jag utbildade mig till arbetsterapeut var
arbetsterapeututbildningen en eftergymnasial linje som först år 1977
blev högskola. Utbildningen, som var på tre år, innehöll tre stora områden: teoretiska ämnen, hantverk och praktik. Dessa teoretiska äm-
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nen innehöll förutom arbetsterapi, som uteslutande hade fokus på metodik, också medicin, beteende– och samhällsvetenskapliga ämnen
och pedagogik.
Alldeles i början av min yrkesverksamma tid hade jag en tjänst som
arbetsterapeut inom psykiatrin på en dagavdelning för personer med
svårare psykiska problem. Några av dessa personer hade nyligen flyttats ”hem” till det egna landstingets mentalsjukhus efter två till tre
decenniers vistelse på andra mentalsjukhus. I arbetet som arbetsterapeut på dagavdelningen ingick uppdraget att förbereda och träna
dessa personer att klara ett eget boende inom sjukhusets område, ett
gruppboende ute i samhället eller ett boende i egna lägenheter ute i
samhället. Arbetet hade fokus på att utforma insatser så att dessa personer skulle klara av vardagen. Insatserna gällde allt från att åka buss,
köpa och laga mat, städa, följa upp medicinering besöka släktningar
och fira olika högtider. Även utfärder och semesterresor var en del av
arbetet.
Efter ett par år sökte jag mig vidare till kroppssjukvården eller somatisk vård då jag var intresserad av att fördjupa mig inom arbetsterapi men inte sett någon möjlighet till det inom psykiatrin. De inriktningar som fanns var medicinsk psykiatri där arbetsterapi var inriktad
på aktivitet/hantverk, miljöterapi och psykoanalytiskt och psykoterapeutiskt grundande insatser. En stor grupp patienter inom den somatiska rehabiliteringen utgjordes av personer som drabbats av stroke,
vilket kunde medföra skador som påverkade både rörelser och kognitiv förmåga, dvs. nedsättningar som kunde inverka på hela vardagslivet. Som arbetsterapeut inom den somatiska rehabiliteringen fick jag
möjlighet att fördjupa mig inom teori och metod både vad gäller motorisk rörelse och neuropsykologi. När kunskaper i sådana ämnen senare efterfrågades på utbildningen inom arbetsterapin erbjöds jag
tjänst som lärare inom just dessa ämnesområden. Jag har alltmer
kommit att intressera mig för undervisning som berör teori. Det har
gällt teori inom olika specialområden (sensomotorik, kognition) och
allmän eller generell teori inom arbetsterapi och under de senare åren
även teorier inom det samhällsvetenskapliga (socialpsykologi) området.
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Genom att jag tillhört IHV Institutet för handikappvetenskap, som
har en tvärvetenskaplig inriktning där flera olika professioner och ämnesområden finns representerade, har jag haft möjlighet att fördjupa
mig i området funktionshinder. Detta har efterhand stärkt min tilltro
till den potential som ligger i arbetsterapins synsätt på personer med
olika funktionshinder, inte minst när det gäller förståelsen av vilka
slags svårigheter som personer med funktionshinder stöter på liksom
av de möjligheter till ett tillfredsställande liv som idag finns tillgängliga med hjälp av olika insatser för boenden ute i samhället.
I arbetet som arbetsterapeut har jag många gånger saknat ett språk
för att beskriva det som jag uppfattat som det verksamma inom detta
område. Vid rapportering i journal av genomförda insatser har det
funnits rubriker för en mängd insatser som ADL (aktiviteter i det dagliga livet), funktionsträning, aktivering, social träning och hjälpmedelsutprovning. Det har dock saknats rubriker för att rapportera om
den terapeutiska processens framsteg, vars insatser syftar till bestående utveckling och förändring av personens egen förmåga. Det verksamma, som inbegriper social interaktion, inverkan från omgivningen
och betydelsen av personens egen förmåga, har många gånger saknats. När dessa situationer ändå varit möjliga att beskriva har det
skett med ett språk som ligger nära det vardagliga språket och utan
att framhäva det verksamma med arbetsterapeutiska insatser. Situationerna har beskrivits utan koppling till teoretiskt mer generella uttryck i betydelsen allmänt använda vetenskapligt grundade begrepp.
I och med att arbetsterapeutyrket införlivats i universitetets professionsutbildningar har synen på kunskap förändrats från ett tänkande präglat av lärlingskap och en praktiskt inriktad syn på kunskap
till utvecklandet av teoretiska begrepp som kan bidra till att förklara
det som sker i den praktiska verksamheten. Olika vårdprofessioner
har kommit olika långt. Inom arbetsterapin saknas emellertid i stor
utsträckning användbara teoretiska begrepp för att beskriva det verksamma, som innefattar förändringar i form av återhämtning och utveckling av självet som resultat av arbetsterapeutiska insatser.
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Teoretiskt raster
Meads teori om social interaktion och kommunikation har varit föremål för studier av företrädare för olika professioner och discipliner
(Asplund 1987; Vaage 1998; von Wright 2000; Lundin 2004; Engdahl 2004; Käcker 2007; Pilhammar Andersson 2011). I denna studie
valdes G H Meads teoretiska resonemang om social handling för att
analysera och förstå hur aktivitet används som terapeutiskt redskap.
Såväl synen på kunskap och synen på människan är explicit beskriven
i Meads socialpsykologiska teori (Mead 1934/1967; Berg 2007). Teorin möjliggör studiet av handlingen som en process och som social
interaktion på ett sätt som överensstämmer med definitionen av aktivitet som vardagens sysslor (Townsend 1997; Hasselkus 2002). Enligt
Meads socialpsykologiska teori ses människan som en social varelse
med kapacitet till tankar, känslor och handlingar till följd av att
han/hon ständig står i kontakt med omgivningen (Berglind 1995; Berg
2007). Likaså innebär synen på kunskap att det fenomen som studeras inte kan lösgöras från sitt sammanhang (Säfström & Östman
1999; Kvale 2001).
Vid läsningen av Meads teori blev det tydligt att det inte gick att
bryta ut enskilda begrepp för att använda som redskap vid tolkning,
då de hade sin specifika betydelse i förhållande till den sociala processen. Teorins konsistens, dvs. att begreppen sammanhänger med
varandra på ett logiskt konsekvent sätt, blev avgörande för att välja
begreppet social process i sig som det teoretiska verktyget. Tillämpandet av Meads socialpsykologiska teori omfattar tre områden i föreliggande studie, nämligen arbetsterapi, svårare psykiska funktionshinder
och social handling.
Vid utvecklandet av studiens teoretiska raster har jag inspirerats av
ett hermeneutiskt tillvägagångssätt. Det hermeneutiska tillvägagångssättet vid tolkning kan beskrivas genom den hermeneutiska cirkeln.
Den innebär att tolkning och förståelse sker genom en ständig jämförelseprocess mellan del och helhet som vartefter den fortgår fördjupar
förståelsen om något. Vid framarbetandet av teorirastret har utgångspunkten ena gången tagits i teorins övergripande synsätt för att ge
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innebörd till enskilda begrepp. Andra gånger har förståelsen av enskilda begrepp i teorin, men också begrepp inom arbetsterapi och om
svårare psykiska problem kastat ljus över teorin som helhet. Syftet
med studien har fungerat vägledande vid tolkningen av begreppens
innebörder i detta sammanhang.
Ett förenklat sätt att åskådliggöra processen vid konstruktionen av
teorirastret ges nedan. En fråga som ställdes till teorin såsom den beskrivs i boken Mind, Self & Society (Mead 1934/1967) var om den
kunde belysa psykiskt funktionshindrades problem med att genomföra vardagshandlingar, exempelvis varför svårigheter med hanterandet av föremål kunde uppstå. Vidare frågade jag mig om teorin med
sitt (som jag till att börja med uppfattade det) fokus på verbal kommunikation skulle vara användbar för målgruppen som ofta har svårt
att ge uttryck åt sina tankar och med att samtala. Mot bakgrund av
mina arbetsterapeutiska erfarenheter av dylika svårigheter och om aktivitetens betydelse för att bemöta dem bedömde jag trots dessa invändningar att teorin erbjöd fruktbara begrepp som kunde bidra till
att beskriva och förklara varför sådana svårigheter uppstår. Ett sådant begrepp av central betydelse var ”att ta den andres attityd”.

Urval
Ett strategiskt eller riktat urval genomfördes för att få data med djup,
detaljer och nyanser kopplade till ett sammanhang eller kontext (Patton 2002; Danermark, Ekström, Jakobsen & Karlsson 2003). Fyra
kriterier formulerades för urvalet av deltagare till studien. Det första
kriteriet var att arbetsterapeuterna skulle arbeta med personer med
svårare psykiska problem och nedsatt förmåga att fungera i vardagen,
med personer i behov av stöd för att klara av att leva det vardagliga
liv de önskade. Personerna skulle inte representera en diagnos. De
andra, tredje och fjärde kriterierna var att arbetsterapeuten skulle ha
möjlighet att arbeta i aktivitet, med individuella insatser och över tid.
Inom de olika landstingen i Sverige finns tjänster för arbetsterapeuter
som riktar sig till personer med svårare psykiska problem, varför arbetsterapeuter med sådana anställningar kunde komma ifråga för ur-
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valet. Arbetsterapeuter anställda inom kommunerna arbetar till övervägande del med s.k. daglig sysselsättning, även om arbete med boendestöd förekommer. Även dessa kunde komma ifråga om det tredje
kriteriet uppfylldes, dvs. arbete med personer med svårare psykiska
problem i olika miljöer som daglig verksamhet, i hemmet och på
andra platser ute i samhället.
Deltagarna valdes mer precist ut genom ett s.k. varierat urval som
syftade till att få så rik och varierad information som möjligt om fenomenet (Patton 2002). För att få med särskilda aspekter av aktivitetsarbetet gjordes ett riktat urval av deltagare, detta gällde t.ex. variation i sättet att använda aktivitet eller variation som en följd av hur
arbetet organiserades. Kontakten med potentiella respondenter togs
på olika sätt och vid olika tidpunkter. För att säkerställa variationen
i urvalet togs beslut om deltagare efterhand som forskningsprocessen
fortlöpte. Arbetsterapeututbildningens handledarförteckning för
verksamhetsförlagd utbildning användes för att identifiera verksamheter och möjliga arbetsterapeuter att kontakta inom landsting och
kommuner. Från denna lista valdes tre arbetsterapeuter inom landstingsverksamhet från två olika landsting knutna till tre olika sjukhus.
I ett par fall sändes en förfrågan först till chefen för verksamheten
varefter denne föreslog en arbetsterapeut att intervjua. Inom kommunal verksamhet visade det sig särskilt svårt att finna arbetsterapeuter
som tydligt arbetade utifrån de uppgjorda kriterierna. Den arbetsterapeut som valdes var verksam inom ett kommunalt socialpsykiatriskt
team med ansvar för ett geografiskt område.
Sammanlagt kontaktades sex arbetsterapeuter varav två kommunanställda arbetsterapeuter valdes bort då de inte uppfyllde kriterierna. Dessa hade nyligen börjat arbeta med målgruppen ifråga och
endast i lokaler som tillhörde verksamheten, därtill använde de inte
aktivitet som terapeutiskt medel. De fyra arbetsterapeuter som kom
att ingå i studien fick brev utsända via mail där kriterierna för deltagande i studien presenterades. I mailet gavs även information om att
återkoppling skulle ske via telefon vid senare tillfälle. En av undersökningspersonerna som kom att ingå i studien var verksam inom en
kommunal socialpsykiatrisk verksamhet på en tjänst som var knuten
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till ett team med olika personalgrupper. Teamet hade ansvar för personer med svårare psykiska problem inom ett specifikt geografiskt
område. Inom verksamheten hade varje brukare en kontaktperson
med ansvar för dennes vardagssysslor. Arbetsterapeuten, som använde aktivitet i syfte att träna vardagliga färdigheter, mötte personerna i olika gruppaktiviteter men hade också börjat arbeta med individuellt upplagda insatser. Det fanns svårigheter för arbetsterapeuten att arbeta individuellt med personerna eftersom den individuella
kontakten sköttes av en kontaktperson. Kriterierna för att ingå i urvalet stämde dock in varför denne arbetsterapeut kom att ingå i urvalet.
De personer med svårare psykiska problem som arbetsterapeuterna
utgick ifrån i sina berättelser stämde in på kriterierna för målgruppen.
Det var personer med eget boende med stora problem med kommunikationen och med att klara sig själva. Utmärkande var att kontakten
mellan klient och arbetsterapeut varat över flera år.

Intervjuer (Frågeguide)
I föreliggande studie har intervjuer valts som datainsamlingsmetod,
vilket anses särskilt användbart för att generera empiriska data om
människors erfarenheter och för att klargöra och utveckla människors
egna perspektiv på sin livsvärld, i detta fall den arbetsterapeutiska
praktiken (Kvale 2001; Patton 2002). Vid datagenereringen användes
samtalet och dialogen för att t.ex. ställa stödfrågor i syfte att hjälpa
respondenten att berätta om sina erfarenheter (Dahlberg 1997).
För att generera data om hur arbetsterapeuterna använde aktivitet
som terapeutiskt redskap formulerades frågor utifrån tre områden:
social handling, aktivitet använt som terapeutiskt redskap och personer med svårare psykiska funktionshinder. Social handling syftar på
den mänskliga handlingen som genomförs i vardagliga situationer och
betraktas som en process med ett ständigt flöde av handlingar (Mead
1934/1967; Joas 1997; Charon 2004). Aktivitet som ett terapeutiskt
redskap definieras som vardagens sysslor eller vardagliga handlingar.
Dessa vardagliga handlingar finns inom en social kontext eller ett
sammanhang och innefattar både utförande och sociala interaktioner
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gentemot individ, grupp och samhälle (Townsend 1997; Hasselkus
2002; Wilcock 2006; Lawlor 2012). Personer med svårare psykiska
funktionshinder syftar på boende i samhället och deras sätt att fungera i vardagen inom en social kontext eller ett sammanhang. De personer det gäller har svårigheter att genomföra handlingar i ett socialt
sammanhang.
Alla intervjuer introducerades med meningen. ”Jag är intresserad
av att du berättar exempel på hur du använder aktivitet eller handling
i behandlingsarbetet/arbetet med dina klienter”. Frågeord i korta meningar användes för att belysa processen. Frågeord som användes var:
Vad händer? Vilka situationer? Vad som används, specifika situationer? När? Vem? Varför? Hur går handlingen till? När? Vem? Varför? Området arbetsterapi och aktivitet i vardagliga situationer innehöll frågor om vilka aktiviteter som användes och hur och om användande av aktivitet inneburit förändring. Frågor riktade till området
”personer med svårare psykiska problem” gällde de svårigheter som
personerna har i förhållande till utförande av aktivitet i vardagen.

Provintervju
En provintervju genomfördes för att få tillfälle att utvärdera frågorna
för eventuell revidering. Det visade sig att arbetsterapeuterna hade
mycket att berätta i linje med syftet för undersökningen. Provintervjun transkriberades och en granskning gjordes för att ta reda på hur
teman med tillhörande frågor hade besvarats vid intervjun. Jämförelsen visade att frågeguiden med stödfrågor genererade de data som
undersökningen syftade till att uppnå inför besvarandet av forskningsfrågan. Några justeringar genomfördes, bl.a. genom att i den
första inledande frågan använda ordet aktivitet. Eftersom det visade
sig att arbetsterapeuterna hade mycket att berätta tillämpade jag i de
påföljande intervjuerna först och främst den inledande frågan om hur
aktivitet användes, medan frågeguiden mer fungerade som ett stöd,
för att få intervjun att flyta på. Vidare framkom att jag som intervjuare styrt samtalet onödigt mycket varför arbetsterapeuterna i kommande intervjuer i högre grad själva fick berätta och ge exempel utan
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alltför många avbrott från min sida. Intervjuarrollen präglades snarare av att ställa mindre antal frågor och ge återkoppling på de arbetsterapeuterna berättade om. Efter den första provintervjun, som
visade sig ge innehållsrika beskrivningar av djup i berättelsen med exempel från den praktiska verksamheten, uppmuntrades respondenterna att berätta korta händelser och situationer samt ge exempel.

Genomförande av intervju
Intervjuerna genomfördes på respondentens arbetsplats för att skapa
ett så tryggt intervjutillfälle som möjligt genom att respondenten var
på en för denne känd plats och för att få en uppfattning om den miljö
där arbetsterapeuterna arbetade. Det som noterades kunde handla om
var lokalerna låg inom ett sjukhusområde eller ute i samhället och hur
dessa lokaler var utformade. Fanns det t.ex. möjlighet att utföra aktiviteter inom de lokaler som verksamheten förfogade över, och vilka i
så fall. Intervjuerna varade mellan 1 – 1 ½ timme och spelades in på
bandspelare. Inspelningarna transkriberades vartefter intervjuerna genomfördes i direkt anslutning till intervjutillfället.
Övergripande information om studiens syfte delgavs vid introduktionen av intervjun. När frågor som berörde sociala processer ställdes
användes främst ord som aktivitet, handling och samspel. Vid intervjufrågor som berörde klienternas svårigheter användes frågeord som
kunde belysa process, dynamik och förändring. Att ställa frågor om
”hur” arbetet genomfördes gjorde att arbetsterapeuterna berättade
om det praktiska och praktiknära genomförandet. Det kunde handla
om hur något gick till, vad som användes, när och av vem. Frågeord
av ovanstående slag visade sig mycket användbara för att belysa process och medverkade till innehållsrika berättelser (Patton 2002). Respondenterna tillfrågades efter intervjun om det var ok för dem att jag
återkom med ytterligare frågor vid ett senare tillfälle, vilket alla gav
sitt samtycke till. I ett fall genomfördes två intervjuer med samma respondent. Personen hade efter första intervjutillfället fått möjlighet att
använda aktivitet som ett terapeutiskt redskap i arbetet med ett par
klienter, varför det blev intressant att följa upp med en andra intervju.
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Tillvägagångssätt vid tolkning av data
Det transkriberade materialet innehöll framförallt beskrivningar av
hur aktivitet använts som ett terapeutiskt redskap i arbetet med personer med psykiska funktionshinder. Vid intervjuerna gav arbetsterapeuterna exempel på klienters svårigheter i vardagen (50 st.) och vilka
vardagliga aktiviteter som de användes likaså hur dessa användes som
terapeutiska redskap för att hantera dessa svårigheter. Elva av dessa
vardagliga svårigheter behandlas i kapitlet resultat och analys. Detta
empiriska material har sedan tolkats med hjälp av ett teoretiskt raster
baserat på G H Meads teoretiska resonemang om social handling.
På ett mer övergripande plan kan man säga att det empiriska
materialet har tolkats genom inspiration både från hermeneutikens
tillvägagångssätt och abduktiv slutledning – där den sistnämnda även
kan beskrivas som en slags problemlösningsmetod. Abduktionen har
sina rötter i amerikansk pragmatism genom filosofen Charles S. Pierce, som utvecklade begreppet i slutet av 1800-talet och början av
1900-talet. Under de senaste decennierna har begreppet använts alltmer inte minst inom skandinavisk samhällsvetenskap. Abduktion kan
förstås som:
att gå från en föreställning av något till något helt annat vilket kan
vara mer utvecklat och med en mer fördjupad föreställning. I det vetenskapliga arbetet kan denna uppsättning idéer vara en specifik teori,
men också en mer allmän tolknings- eller föreställningsram (Danermark, Ekström, Jakobsen & Karlsson 2003 s. 184).

De föreställningar som empiriska data i detta fall prövas mot utgörs
av det ovan beskrivna teorirastret. Abduktion innebär alltså att data
eller idéer tolkas med hjälp av helt andra data eller idéer som kan
”kasta ljus” över de data som tolkas (Patton 2002).
Abduktion är speciellt användbart vid fallstudier där data tolkas
utifrån ett övergripande mönster eller en teori som kan bidra till fördjupade beskrivningar och förklaringar till fallet ifråga (Perlman
1970). Under processens gång utvecklas både det empiriska tillämpningsområdet och teorin vilka vartefter justeras och förfinas genom
nya analyser och tolkningar (Glaser & Strauss 1967; Alvesson &
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Sköldberg 2008). Norman Denzin jämför det abduktiva sättet att resonera med arbetssättet inom grundad teori där analys och insamling
av data sker parallellt och driver processen framåt tills s.k. teoretisk
mättnad uppnås, vilket bedöms vara uppnått när information från
nytillkomna respondenter inte tillför analysen något nytt (Glaser &
Strauss 1967; Denzin & Lincoln 2011).
Abduktiv analys kan även definieras som att arbeta från konsekvenserna tillbaka till orsakerna och det som föregått en viss händelse.
På så sätt rekonstrueras händelserna (ges ny förståelse) genom att undersöka orsaker och omständigheter som gett upphov till en viss händelse. Arbetssättet kan liknas vid det som detektiven Scherlock Holmes använder. Efter att en händelse har inträffat genomför detektiven
en noggrann undersökning av data utifrån händelsen för att söka svar
på hur handlingen genomförts och varför den uppstått (Patton 2002;
Danermark, Ekström, Jakobsen & Karlsson 2003).
Med hjälp av det teoretiska rastret (se ovan) formulerades nybeskrivningar av det empiriska materialet för att beskriva hur handlingen genomfördes och varför handlingen uppstått. Tolkningen
handlade inte om att upptäcka nya händelser, utan om att upptäcka
sammanhang för att kunna förstå och förklara de redan kända händelserna på ett nytt sätt. Händelserna som utgjorde det empiriska datamaterialet, som baserades på intervjuade arbetsterapeuters utsagor,
beskrevs med ett språk som ligger nära vardagsspråket där få teoretiska uttryck användes. Genom analysen blev det möjligt att uttrycka
det arbetsterapeuterna gjorde med hjälp av teoretiska begrepp och
därmed att skapa ett språk för dessa interventioner (Alvesson, Sköldberg 2008).
Händelserna som utgjorde det empiriska datamaterialet, som baserades på intervjuade arbetsterapeuters utsagor, beskrevs med ett språk
som ligger nära vardagsspråket där få teoretiska uttryck användes.
Genom analysen blev det möjligt att uttrycka det arbetsterapeuterna
gjorde med hjälp av teoretiska begrepp och därmed att skapa ett språk
för dessa interventioner (Alvesson, Sköldberg 2008).
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Etiska överväganden
Samhällets krav på forskning är att de som bedriver den ska få fram
ny kunskap och arbeta för att forskningens resultat kommer till nytta1
(Gustavsson, Hermerén & Pettersson 2011). När det talas om nytta
är det inte enbart nya produkter eller ökad konkurrenskraft som det
handlar om utan även andra typer av värden avses, som t.ex. att
främja kritiskt tänkande och förbättrad livskvalité. Det anses särskilt
viktigt att forska om faktorer som kan förbättra människors hälsa.
Samtidigt som kravet på forskning är viktigt och nödvändigt för samhället framhålls betydelsen av att de individer som deltar i forskning
får sina rättigheter tillgodosedda, t.ex. vad gäller integritet. När det
gäller forskningens krav på nytta och kravet på skydd för individen
måste detta alltid bli föremål för en etisk diskussion i syfte att finna
balans mellan olika men lika legitima intressen (Hermerén
1986/1990; Vetenskapsrådet 2011b).
Skyddet för individens integritet har i föreliggande studie beaktats
i förhållande till information, samtycke, konfidentialitet och det s.k.
nyttjandekravet. Information om studiens syfte och bakgrund till
undersökningen gavs vid tre tillfällen, i det brev som sändes ut för att
beskriva kriterierna för deltagande, vid det påföljande telefonsamtalet
och i samband med att intervjuerna genomfördes. Information gavs
även om villkoren för deltagande vad gäller frivillighet och möjlighet
att avbryta studien när som helst. Arbetsterapeuterna gav sitt samtycke till att delta i studien muntligt vid telefonsamtal. Kravet på konfidentialitet har beaktats dels genom att materialet förvarats inlåst och
dels genom avidentifiering för att enskilda respondenter inte ska gå
att känna igen. De personer som arbetsterapeuten berättar om ingår
inte i studien med sina persondata vilket försvarar redovisning av empiriska data i form av händelser och berättelser (Vetenskapsrådet
2011a; Sandman & Kjellström (2013).
1

Inom humanistisk – samhällsvetenskaplig forskning finns sedan 1990 särskilt utarbetade riktlinjer för hur forskning när det gäller människor ska bedrivas. Eftersom både forskning och praktik ständigt förändras dyker också
nya frågor upp för diskussion, vilket medfört att riktlinjerna omarbetats vid
flera tidpunkter, senast år 2011 (Gustavsson, Hermerén & Pettersson 2011).
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En socialpsykologisk förklaring av handling
Texten i följande avsnitt baseras på George Herbert Meads teori om
medvetandets framväxt så som den beskrivs i Mind, Self & Society,
MSS (Mead 1934/1967). Den arbetsterapeutiska termen aktivitet, i
betydelsen vardagens sysslor, betraktas här i ljuset av Meads handlingsbegrepp.

I. Handling, beteende och erfarenhet
Företrädare för den klassiska behaviorismen studerar människans
yttre observerbara beteende och menar att människans inre inte kan
bli föremål för vetenskapliga studier. Mead, socialfilosof och författare inom socialpsykologi, 2kritiserar detta synsätt och menar att även
människans inre går att få kunskap om (Mead 1934/1967). I sina teoretiska resonemang om handling vidgar Mead begreppet behaviorism till att både innefatta människans yttre, det synliga beteendet, och
inre erfarenheter.
Social psychology is behavioristic in the sense of starting off with an
observable activity - the dynamic, on-going social process, and the social acts which are its component elements […]. But it is not behavioristic in the sense of ignoring the inner experience of the individual –
the inner phase of that process or activity (Mead 1934/1967, s 7).

Mead företräder en social behaviorism, vilket innebär att människan
först och främst ses som en social varelse vars erfarenheter och beteende formas i relation med den sociala grupp individen tillhör. Begreppet beteende används alltså av Mead i betydelsen socialt beteende
och inrymmer en social dimension som inkluderar individens observerbara beteende och inre erfarenheter.
Our behaviorism is a social behaviorism. Social psychology studies the
activity of behavior of the individual as it lies in the social process; the
2

George Herbert Mead verksam som socialfilosof och författare inom social
psykologi och sociologi (Joas 1997)
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behavior of an individual can be understood only in terms of the behavior of the whole group of which he is a member, since his individual acts are involved in larger, social acts which go beyond himself
and which implicate the other members of that group (Mead
1934/1967, s. 6f).

För att beskriva det sociala beteendet med dess yttre och inre dimensioner använder Mead begreppen handling, act, och social handling,
social act, vilket är några av de mest grundläggande begreppen i Meads teori. Handling beskrivs som olika faser i en social process (Mead
1934/1967). Den yttre observerbara fasen av mänsklig aktivitet blir
möjlig att få kunskap om genom direkt observation av individens beteende i relation till föremål (sammanhang) eller andra individer. Den
inre fasen av handlingen utgörs av individens erfarenhet i förhållande
till föremål eller det uppvisade beteendet.
In social psychology we get at the social process from the inside as
well as from the outside (Mead 1934/1967, s. 7).

Genom sin interaktion med andra individer och grupper bygger människan upp sin kunskap och erfarenhet (internalisering) om vilka normer och värderingar som gäller i den sociala grupp och det sociala
sammanhang hon tillhör. Erfarenheten har även en biologisk grund
där varseblivningen formas av individens sociala förmåga att interagera med omgivningen (människor och föremål). När individen ser
och känner av ett föremål, sker detta utifrån tidigare erfarna synintryck och erfarenheter av hur materialet känns, föremålets läge i rummet när det används och även utifrån ljud som uppstår vid hanterandet av föremålet. Varseblivningen, genom vilken individen tar in och
tolkar sinnesintryck, färgas således av individens sociala förmåga som
bygger upp de erfarenheter som i sin tur formar den biologiska/fysiska
förmågan att hantera sinnesintryck.3 En erfaren astronom använder
t.ex. ett teleskop på ett helt annat sätt än novisen som inte vet ”hur

3

En av pragmatisternas teser var att socialt medvetande föregår medvetandet av fysiska ting (Joas 1997).
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den ska känna av” de responser som varseblivs (Mead 1934/1967;
Mead 1938/1972).
Sociala handlingar som att t.ex. lyssna på radio, ta en promenad,
äta middag med familjen eller fira någons födelsedag äger rum i vardagliga sociala situationer (Mead 1934/1967). I sådana situationer
sker ett utbyte mellan individen och objekten i omvärlden. Objekten
är laddade med mening, med olika innebörd för olika personer och
innefattar allt som individen kan varsebli, t.ex. fysiska objekt, abstrakta idéer, det egna jaget, andra individer och grupper i det omgivande samhället (Mead 1934/1967).
I föreliggande studie ses handlingen som en helhet, där kropp och
medvetande samexisterar på ett naturligt sätt och inte förstås som åtskilda eller isolerade delar. Att betrakta handling på detta sätt innebär
att den dualistiska uppdelningen i fysiskt och psykiskt, kropp och
medvetande kan överbryggas (Mead 1934/1967; Dahn 1995; Thorsén
2010). Genom att handlingar i naturliga sociala situationer (vardagliga situationer) här studeras med hjälp av individens erfarenhet ges
begrepp som tid och rum ett mer kvalitativt innehåll. Strävan är inte
att förenkla dessa begrepp i syfte att göra dem mätbara och användbara, t.ex. som variabler i ett bedömningsinstrument. Tid och rum
kopplas istället till hur dessa erfars i vardagliga situationer. I förhållande till handling och händelser berör begreppet tid individens erfarenheter kopplade till dåtid, nutid och framtid. Även begreppet rum
tillskrivs en mer vidgad betydelse utifrån individens erfarenhet (Mead
1934/1967). Det innefattar inte bara fysiskt läge utan ges även en personlig, historisk, ekonomisk och kulturell innebörd (Mead
1934/1967).
När det gäller synen på stimuli-respons skiljer sig Meads sociala
behaviorism från den klassiska behaviorismen. Till skillnad från
Mead, som använder ett slags processtänkande som tar hänsyn till det
sociala sammanhanget, tillämpas inom den klassiska behaviorismen
ett mekaniskt synsätt som lyfter beteendet ur sitt sammanhang. Inom
klassisk behaviorismen betraktas stimuli och respons som åtskilda
medan Mead betonar att stimuli och respons (den sociala handlingens
orsak och verkan) är beroende av varandra och av helheten. Samtidigt
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som stimuli leder till respons blir responsen ett nytt stimuli som i sin
tur påverkar nästa steg i interaktionskedjan. Stimuli och respons kan
inte ges innebörder oberoende av varandra utan de bestäms av syftet med
handlingen och det sociala sammanhang handlingen är inbäddad i.
The social act is not explained by building it up out of stimulus plus
respons; it must be taken as a dynamic whole – as something going on
no part of which can be considered or understood by itself – a complex
organic process implied by each individual stimulus and respons involved in it (Mead 1934/1967, s. 7).

Den sociala handlingen är dynamisk. Den karaktäriseras av ett fortlöpande flöde bestående av en mängd delhandlingar som tillsammans
formar den sociala handlingen. Utmärkande för de vardagliga bestyren är ständig förändring och variation. Vardagslivets sysslor är beroende av en mängd faktorer som t.ex. väderomslag, olika uppgifter
som måste utföras, förmågan att planera beroende på dagsformen,
människor som kommer och går, telefoner som ringer eller inte ringer
– dvs. av objekt, händelser och människor (delar) vilka är relaterade
till varandra. Delarna får sin betydelse av sammanhanget, som i sin
tur formas av de delar som kommer att ingå i handlingen. Avsikten
med handlingen blir avgörande för vilka delar som kommer att ingå i
handlingen - i den dynamiska helheten.
Så länge handlingen fortgår är kropp och medvetande sammanvävda – inte åtskilda. Sådana handlingar som genomförs utan närmare eftertanke, betecknas som vanemässigt socialt beteende. Det är
först när handlingen stöter på motstånd och problem uppstår med
genomförandet av handlingen som delarna blir synliga och individen
blir aktivt medveten om sina vanemässiga handlingar och kan använda sin reflektion för att rekonstruera dessa.Det sker genom att
individen kan ge innebörd åt det motstånd som uppkommit i den process som beskrivs som att ”ta den andres attityd”. Människors sociala
handlande kan ses som en växelverkan mellan socialt beteende (oreflexivt) och rolltagande (reflexivt) (Lundin 2004).Det är genom det
reflexiva rolltagandet som individen kan "ta den andres attityd". Vid
rekonstruktionen av en handling som "stött på patrull" utgår indivi-
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den från sina subjektiva upplevelser/erfarenheter av problemet i kombination med en objektiv och generell uppfattning om olika lösningar
på det uppkomna problemet (Mead 1934/1976; Mead 1938/1972;
Joas 1997).
We are dealing with separate individuals and yet these individuals
have to become a part of a common whole. We want to get the correlation between this world which is peculiar to the individual (Mead
1934/1967, s. 35).
[…] the role of the individual is given by an understanding of the necessarily subjective character of the formulation of a problem and of
the necessarily general validity of the solution of the problem (Joas
1997, s. 78).

Det subjektiva kommer till uttryck genom individens uppfattning om
vad som är ett problem medan förslagen på lösningar ofta har generell
giltighet och i så motto kan sägas vara objektiva. Det subjektiva och
objektiva i ovanstående mening kan förslagsvis identifieras på följande sätt i den sociala processen. Genomförandet av en uppgift är
det subjektiva, vilket samtidigt utgör ett stimuli för "den andre" vars
responser representerar det objektiva. När en person upplever sig ha
problem med att orka putsa fönstren p.g.a. av trötthet och/eller svårigheter med att planera genomförandet, är dessa svårigheter knutna
till individens erfarenhet – det subjektiva. Alternativa sätt att genomföra uppgiften på, som framkommer genom att lyssna på andras råd
eller se hur andra gör genom att använda sig av den process som beskrivs som ”att ta den andres attityd”, utgör förslag på lösningar –
det objektiva. Handlingen kan på så sätt förstås som ett fortlöpande
samspel mellan det subjektiva – individens problem – och det objektiva – de lösningar på problemen som personen kan importera eller
införliva genom att "ta den andres attityd”.

II. Medvetandet och självet
Mead har en social förståelse av människans medvetande och det
”psykiska” (Mead 1903/1981; Rosing 1982; Boström & Klingwall
1993; Boström 1997; Thorsén 2010). Människan är en social varelse
som hela tiden interagerar med omgivningen, till en början genom
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kommunikation med s.k. tidiga eller konkreta gester och senare med
s.k. signifikanta gester vars innebörder uppfattas på liknande vis av
såväl avsändare som mottagare (Signifikant gester kommer i nybeskrivningarna att benämnas som betydelsebärande gest) (Johansson
& Lalander 2013). Genom den sociala interaktionen utvecklas individens kapacitet att tänka, tolka och reflektera över symboler och förstå innebörder. En gemensam beröringspunkt vid utvecklingen av
dessa kapaciteter är språkhanteringen, som ytterst vilar på förmågan
att kommunicera med tidiga och signifikanta gester. Under normala
omständigheter utvecklas individens medvetenhet om sig själv (Självet) parallellt med språkutvecklingen. Självet växer fram och förändras i ständig interaktion mellan individen och omgivningen.
Kommunikation med gester i den sociala processen
Den process som handlingen utgör består, enkelt uttryckt, av gest –
respons och anpassad respons (Figur 1). I det mest förenklade sättet
att beskriva den sociala handlingen används begreppen gest och respons för att beskriva samspelet mellan individer. I den sociala handlingen utförd av en individ fungerar gesten som stimulus som får den
andre individen att reagera. Processen innebär att gesten i form av
stimulus från en individ, EGO, ger upphov till en respons hos den
andra individen, ALTER, varpå den första individen, EGO svarar
med en anpassad gest eller ny anpassad handling (Figur 1). Detta utbyte av gester syftar till att anpassa den sociala processen så att handlingen kan fortgå och slutföras (Mead 1934/1967).
We have this interplay going on with the gestures serving their functions, calling out the responses of the others, these responses becoming
themselves stimuli for readjustment, until the final act itself can be
carried out (Mead 1934/1967, s. 44).
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Figur 1. Den sociala handlingen med dess grundläggande sociala process innehåller relationen mellan en gest (från en individ EGOs) och en respons
(från en annan individ ALTERs) samt relationen mellan en respons och en
anpassad respons (hos den första individen EGOs), vilken leder till en anpassad handling. Den anpassade handlingen innebär att individen varseblir,
tolkar, förstår och införlivar alters respons (Mead 1934/1967). 

Den tidiga gesten är konkret och dess funktion är att få till stånd anpassning i den andra individens reaktioner. Denna kommunikation
med tidiga gester har olika innebörd beroende av om det gäller ett
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barn eller en vuxen individ. I barnets fall som inte känner till innebörden av sin handling kan det genom förmågan att anpassa sig till andres handling utveckla sitt första leende som ett resultat av utbytet
med gester med sin förälder. För den vuxne individen som åker till ett
land som turist utan att kunna landets språk används istället kommunikation med tidiga gester som en ersättning för språket som personen
ännu inte lärt sig. Kommunikation med handlingen används då av den
vuxne individen som ett sätt att konversera med hjälp av gester eller
kroppsspråk. Denna konversation blir inte lika tydlig som den verbala
kommunikationen utan kommunikation med tidiga gester utmärks av
att missförstånd och feltolkningar lätt uppstår (Mead 1934/1967).
I exemplet med barnet har den tidiga gesten ingen signifikant betydelse för barnets vidkommande utan handlar om en anpassning till
den andres kroppsställning. Gesterna i exemplet med turisten/invandraren har en symbolisk innebörd – de är uttryck för handlingssekvenser med en viss betydelse. Det viktiga med dessa gester är dess symboliska innebörd, idén eller ”det språk” som kommer till uttryck med
hjälp av kroppen och känslorna.
Thus we have [...] the gesture which [...] can become an expression of
[...] a meaning, an idea (Mead 1934/1967, s. 234).

Anpassningen av gesten i den tidiga fasen av den sociala handlingen
sker genom ”försök och misslyckanden”. När gesten blivit en signifikant symbol som parterna i interaktionen uppfattar på liknande sätt
blir det lättare att undvika missförstånd och handlingen är smidigare
att utföra eftersom individerna då kan förstå varandra (Mead
1934/1967).
The gestures are not yet significant symbols, but they do allow of communication (Mead 1934/1967, s. 234).

Den tidiga gesten kan till viss del framkalla en adekvat respons genom
det utbyte av gester som sker men det är den signifikanta gesten som
erbjuder den mest effektiva anpassningen av den sociala handlingen.
Det beror på att den signifikanta gesten gör det möjligt för de som
kommunicerar att uppfatta gestens betydelse på samma sätt. Indivi-
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den kan då läsa av betydelsen av sin egen gest genom den andres respons och genom detta anpassa sin handling. Det är det som sker när
målvakten kan läsa av en anfallande spelares avsikt, förekomma
denne och på så sätt förhindra ett mål. Målvakten lägger då in samma
betydelse i handlingen som den anfallande spelaren (även om denne
försöker dölja sina avsikter). Den signifikanta gesten möjliggör ett s.k.
rollövertagande. Rollövertagandet är den centrala mekanismen i all
social interaktion mellan människor som talar samma språk.
Det innebär att individen kan sätta sig in i den andres perspektiv
på det som sker i interaktion, så att säga flytta in i den andres medvetande och därigenom tolka och förstå hans/hennes handlande och
införliva detta med sitt eget medvetande. Rollövertagandet är också
centralt för utvecklingen av individens medvetenhet om sig själv eftersom individen härigenom kan se sig själv genom "den andres
ögon”. Människans förmåga att uppfatta innebörder och mening är
själva grundförutsättningen för att göra rollövertagandet. Samtidigt
är det så att ”rollövertagandets konst” är något vi tränar på och utvecklar och förbättrar genom hela livet.
Vanemässigt beteende, sensoriska stimuli, affektiva uttryck och
minnen, betraktas av Mead som omedvetna erfarenheter och leder
därför inte till utveckling och förändring av medvetandet och självet.
Även kroppen kan fungera på ett intelligent sätt utan att ett reflekterande själv finns inblandat, den kan t.ex. ha egna minnen som kan få
kroppen att reagera. För att kroppens erfarenheter och kroppens minnen ska bli medvetna måste de komma till uttryck genom självet. När
det gäller minnen så förblir de omedvetna så länge som de är odaterade. När minnena är daterade kan de ingå i ett reflektivt tänkande
med betydelse för självet. I annat fall är minnena enbart en erfarenhet
som är omedveten (Mead 1934/1967).
Kommunikation med signifikanta gester/betydelsebärande gester
När gesten som bär på en betydelse väcker samma idé hos parterna
som ingår i en social interaktion blir den en meningsfull och signifikant symbol. Den gest som mest effektivt kan framkalla (uttrycka)
samma idé hos både individen och den andra personen är den vokala
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gesten (talhandlingen). Även handlingar som inte uttrycks verbalt har
innebörd och kan vara signifikanta för de som deltar i den. När någon
säger ”Maten är klar!” är det en uppmaning som får både den som
säger det och de som lyssnar att reagera på samma sätt – att sätta sig
ner och äta, eftersom alla inblandade har situationen sedan tidigare i
sin erfarenhet. När individen säger ett ord väcks samma respons i individens själv som den framkallar hos den andre. Det är interaktion
med signifikanta symboler som är länken mellan handlingens yttre
och inre fas.
[...] especially the significant symbol, has rendered possible is just the
taking over if this external social situation into the conduct of the individual himself (Mead 1934/1967, s. 187).

Att kommunicera med signifikanta symboler är förutsättningen för
att individen ska kunna ta den andres roll. Det är också grunden för
medvetandets och jagets framväxt och utveckling. Vid genomförandet
av en handling är kommunikationen med signifikanta symboler ett
mer effektivt och smidigare sätt att anpassa agerandet efter jämfört
med att använda ”försök och misslyckanden. Dessutom, när de inblandade kan kommunicera med språket, kan de lättare tolka och förstå varandras handlingar på samma sätt (tala med varandra) (Mead
1934/1967).
Med hjälp av språket tar tankarna form, intelligensen utvecklas och
reflektion blir möjlig. Reflektionen är nödvändig för analys och rekonstruktion av den handling som möter motstånd och har misslyckats eller avstannat. I tänkandet reflekterar personen i förhållande till
sig själv och till andras agerande. Tänkandet beskrivs av Mead som
både abstrakt och socialt och innebär att individen för en inre konversation med sig själv. I denna inre konversation reflekterar individen över betydelsen av eller meningen hos symboler och gester och
förbereder sitt agerande med avseende på vad han/hon ska säga och
göra. Denna abstrakta process eller inre konversation inbegriper
handlingar som hela tiden kan modifieras genom individens egna reflektioner och andras responser på individen (Mead 1934/1967).

MARIANNE BOSTRÖMVardagslivets

aktiviteter

97

Mind is nothing but the importation of this external process into the
conduct of the individual so as to meet the problems that arise (Mead
1934/1967, s. 188).

Kommunikationen med signifikanta symboler framkallar således en
viss respons från den andre vilket leder till att individens eget handlande kan förändras. Genom responsen får individen – via den inre
konversationen – möjlighet till kontinuerlig kontroll av tilltalet till
andra. Den enskildes kontroll av sitt beteende leder även till att en
struktur och organisation av självet utvecklas (Mead 1934/1967).
Bland aktörer som interagerar med varandra innebär kontrollen av
beteendet att individerna samtidigt kan sägas ge uttryck för en omedelbar preliminär anpassning till vad som initialt äger rum i situationen, vilket sedan kan förändras beroende på vad som händer i den
sociala interaktionen (Mead 1976/1995).
Genom att individen via rollövertagandet sätter sig in i den andres
situation (hur den andre uppfattar en situation) och har ett ständigt
utbyte mellan sina egna och andras erfarenheter utformas en respons
som bl.a. är färgad av känslor och värderingar, vilka ofta avspeglar
sig i den enskildes handlingar. Sättet som individen gör saker på, de
konkreta göromålen, hur han/hon rör sig i rummet, återspeglar inte
sällan känslor och värderingar. Varken känslor eller värderingar är
något som uteslutande är unikt för individen utan de byggs även upp
och modifieras i en social process. Värderingar liksom känslor ligger
inbäddade i den sociala situationen (Mead 1934/1967).
Attityden
Varje gest och respons i en handling innefattar en inställning till eller
en handlingsberedskap gentemot omvärlden. Det är denna inställning
som Mead kallar attityd. När attityden som åtföljer den sociala handlingen blir en del av individens erfarenhet (genom rollövertagandet),
blir den också en del av individens medvetande och själv.
These phases of the act carry with them the attitude as the observerrecognizes it, and also what we call the inner attitude (Mead
1934/1967, s. 45).
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De attityder som utgör en del av självet är i hög grad organiserade och
kommer till uttryck genom individens tankar och reflektioner. I sociala interaktioner anpassar individen sig till "den andres" attityd och
förändrar också ibland "den andres" attityd. Genom att interagera
med olika slags människor har individen bättre möjlighet att fungera
i sina roller, inte minst när det gäller att själv kunna påverka det samhälle som individen är en del av (Mead 1934/1967).
Den biologiska basen bidrar till formandet attityderna. Det sker
genom det sätt som nervsystemet är organiserat och genom begynnande handlingar som formats genom tidigare erfarenheter och som
ligger till grund för den enskildes handlingsberedskap.
There is an organization of the various parts of the nervous system
that are going to be responsible for acts, an organization which represents not only that which is immediately taking place, but also the later
stages that are to take place (Mead 1934/1967, s. 11).

En handling organiseras på så sätt att de senare stegen i handlingen
redan finns i de tidigare stegen. Detta kan exempelvis ses i den situation när en person som är i färd med att ta i en hammare redan har
sina muskler beredda för denna handling innan handlingen påbörjats
(Mead 1934/1967). Individen har också beredskap för begynnande
handlingar utifrån tidigare erfarenheter från genomförda handlingar.
Individen som har erfarenhet av idén ”häst” har en mängd möjliga
(förberedda) handlingar förknippade med begreppet. Det kan t.ex.
handla om hur individen närmar sig hästen, hur det går till att sitta
upp, men också om handlingar förknippade med ”häst” ur ekonomisk och biologisk synvinkel. Detta resonemang kan appliceras på
alla vardagshandlingar som individen genomfört själv och har egen
erfarenhet av. Individens gensvar/respons kan ytters härledas tillbaka
till centrala nervsystemet (CNS). En del av handlingen finns alltså
inom organismen och visar sig i form av attityder eller i en handlingsberedskap, som utgör ”the beginning of act” (Mead 1934/67).
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Mening
Möjligheten att kommunicera med signifikanta gester innebär att gestens mening blir tydlig. Gestens mening liksom gesten i sig kan uppfattas både genom dess abstrakta inre fas och genom den yttre fasen
av handlingen. Vad beträffar den abstrakta inre fasen uppstår meningen i växelspelet mellan gesten hos den första individen – responsen hos den andre – och den anpassade gesten hos den första individen
(Mead 1910/1981; Mead1934/1967). När det gäller den yttre fasen
av handlingen uppstår meningen i förhållande till en välkänd och förutsägbar social handling, där gesten framkallar en respons som är direkt relaterad till den första handlingen. Exempel på en sådan handling skulle kunna vara, ”öppna dörren åt en annan individ” vilket innebär att den som går först håller upp dörren för personen som kommer efter. Det skulle också kunna vara att säga ”Hej” när man möter
grannen i trapphuset. Att låsa upp dörren för att gå in är också en
handling som kan utföras med förutsägbara responser. Det utmärkande för en sådan handling är att både resultatet och de ”nödvändiga” delarna är kända på förhand i det sammanhang där den utförs.
Awareness or consciousness is not necessary to the presence of meaning in the process of social experience. [...] The mechanism of meaning is thus present in the social act before the emergence of consciousness or awareness of meaning occurs (Mead 1934/1967, s. 77).

En handling som inte är välkänd eller lika lätt att förutsäga ställer
större krav på den ömsesidiga förståelsen i interaktionen. Mening
uppstår här i relationen mellan gesten och responsen, när responsen
ger samma betydelse åt handlingen som gesten antytt.
Meaning arises and lies within the field of the relation between the
gesture of a given human organism and the subsequent behaviour of
this organism as indicated to another human organism by that gesture
(Mead 1934/1967, s. 75f)

En gest från en individ som kliver på en buss antyder att personen är
trött. Den andre visar genom sin respons att budskapet i gesten är
uppfattat och erbjuder sin plats. När så den första individen tar den
erbjudna platsen blir det ett tydligt uttryck för ömsesidig förståelse.
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Responsen från den andre som erbjuder sin plats visar sig stämma
överens med gesten från den första individen. I den beskrivna situationen uppfattar individerna gesten på samma sätt och mening uppstår
(finns) mellan respons och den första gesten. Meningen är inte en idé
eller något som läggs till handlingen utan uppstår i detta fall i relationen mellan responsen och gesten (Mead 1934/1967).

III. Självet
Självets framväxt
Den sociala handlingen är förutsättningen för att självet ska växa
fram och utvecklas. Självet finns inte där från början vid födelsen utan
utvecklas som ett resultat av relationer till andra individer. I Meads
teori om medvetandets och självets utveckling betonas att självet formas ”utifrån och in” i sociala relationer med andra individer (Mead
1934/1967).
Självet, medvetandet, självmedvetandet och den signifikanta symbolen uppkommer ur sociala interaktioner, där den centrala mekanismen är rollövertagandet. Genom att individen via rollövertagandet
kan göra sig själv till ett objekt för reflektion kan individen ”förflytta
sig in i den andres medvetande” och reflektera över sin egen handling
(Mead 1934/1967).
[…] consciousness answering to certain experiences such as those of
pain and pleasure, self-consciousness referring to a recognition or appearance of a self as an object (Mead 1934/1967, s. 169).

Konversationen med hjälp av signifikanta symboler innebär att handlingens innebörd väcker samma betydelse/idé hos både individen och
den andre, samtidigt är den en förutsättning för att individen ska
kunna ta den andres roll för att förstå det denne säger och gör.
It is through taking this rôle of the other that he is able to come back
on himself and so direct his own process of communication (Mead
1934/1967, s. 179, 254).
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Konversation eller kommunikation med signifikanta symboler innebär att innebörden måste erövras på nytt, vid varje situation, för att
individen ska förstå den andre. Ibland är kommunikationen ordlös
ibland sker den med ord, det viktiga är att personerna uppfattar handlingens innebörd på samma sätt och kan kommunicera denna (Mead
1934/1967, s. 147).
Betydelsen av handlingens symboliska innehåll för medvetandets
och självets framväxt och utveckling blir tydlig i berättelsen om Helen
Keller som blev både döv och blind redan vid 2 års ålder. Trots att
hon varken såg eller hörde kunde hon lära sig kommunicera med andra genom symboler som fick ett mentalt innehåll “…it was not until
she could get into communication with other persons through symbols which could arouse in herself the responses they arouse in other
people that she could get what we term a mental content or a self”
(Mead 1934/1967, s. 149). På liknande sätt kan individer som både
ser och hör kommunicera med symboler/handlingar på ett sådant sätt
att samma innebörd som den första individen förmedlar genom sin
handling uppväcks hos den andre. Den ömsesidiga förståelse som
härigenom utvecklas kan bidra till att medvetandet och utvecklas.
Det fullt utvecklade självet
När ett själv väl har utvecklats menar Mead att individen har ett enskilt själv som kan ha sig själv som följeslagare och vara i relation till
andra. Det är en individ som kan konversera med andra såväl som
med sig själv. Utvecklingen mot ett fullt utvecklat själv sker enligt
Mead genom två steg. Dessa steg illustreras genom barnets interaktion i lek och spel (Mead 1934/1967).
A child plays at being a mother, at being a teacher, at being a policeman; that is, it is taking different roles, as we say (Mead 1934/1967,
s. 150).

Barnet som leker sätter sig själv i relation till andra nära personer i sin
omgivning, t.ex. mamma, lärare eller någon idol. Till att börja med
relaterar barnet till en roll i taget. Ett syfte med leken är att barnet ska
öva sig i att både relatera till, organisera och ge struktur åt sina erfarenheter. Barnet lämnar efterhand leken och övergår till att använda
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spelets villkor (Mead 1934/1976). Att medverka i ett spel förutsätter
en förmåga att relatera till flera andra. För att barnet ska klara av att
exv. delta i bollspel måste han/hon kunna agera gentemot var och en
som deltar. Spelet ställer också krav på att individen är insatt i hur
spelet ska genomföras, detta för att samtidigt kunna relatera till tre
fyra andra som deltar i spelet. Att delta i ett spel ställer krav på förmågan att kunna interagera både i förhållande till innehåll, vem som
ska kasta, vem som ska fånga bollen, och i vilken ordning detta ska
ske (Mead 1934/1967).
Det fullt utvecklade självet uppnås när individen kan organisera
såväl enskilda individers attityder, såväl som betydelsefulla andra som
i exemplet med leken, och attityder associerade med olika grupper av
människor i samhället. Sistnämnda betecknas ofta begreppet den generaliserande andre (Mead 1934/1967).
Självet med ”jaget” och ”miget”
För att beskriva självet och dess förmåga att reflektera över sitt eget
beteende (conduct) eller sina egna handlingar i den sociala processen
använder Mead begreppen ”jaget” och ”miget”. ”Jaget” och ”miget”
konstituerar självet. ”Jaget” framträder genom individens responser
på andras attityder, medan ”miget” utgörs av den organiserade uppsättningen av andras attityder som individen tar för givna eller redan
har internaliserat. Med andra ord har individen andras attityder redan
strukturerat i sitt ”mig”. ”Miget” är det själv som individen är medveten om och, som tidigare nämnts, består av den organiserade uppsättningen av andras attityder. Attityder från nya bekantskaper kan
naturligtvis tillkomma och införlivas i "miget". Innehållet i ”miget”
blir dock personens erfarenhet först när interaktioner med andra
människor äger rum, vilket innebär att individen måste utföra en
handling/handla för att självet ska utvecklas (Mead 1934/1967). ”Jaget” och ”miget” relateras också till kontroll. "Migets" funktion är
att ta social kontroll över det mer okonventionella och impulsiva ”jaget”, samtidigt som ”jaget” använder ”miget” som ett medel för att
genomföra det som är av betydelse för individen. Det normala enligt
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Mead är att individen reagerar impulsivt men inte egoistiskt eller på
andras bekostnad.
Meads syn på relationen mellan individ och är att samhället föregår
individen och att individens medvetande formas genom internalisering av samhällets attityder. Dessa attityder är något som individen
kan acceptera eller vägra att underordna sig (Mead 1934/1967).

IV. Handlingens faser
Handlingen i den vardagliga sociala situationen innehåller flera faser/stadier. Meads inledande beskrivning av handlingen innehåller
varseblivning (perception) och den problematiska situationen (problematic situation). Därefter följer genomförandefasen (manipulation)
och slutligen slutförandet (consummation) av handlingen (Mead
1938/1972).
Varseblivning
Varseblivning består av sensorisk stimuli och attityden till detta stimuli (Mead 1938/1972).
All perception involves an immediate sensuous stimulation and an attitude toward this stimulation (Mead 1938/1972, s. 3).

Den sensoriska processen är i sig en handling. Mer precist är varseblivning av ett objekt med hjälp av syn, hörsel, lukt, smak och förmåga att känna av temperatur en ganska så omfattande aktivitet.
För att varsebli ett objekt via ögonen krävs t.ex. att linsen kan fokusera, att båda ögonen kan justera objektet i förhållande till varandra
och att ljuset faller så att objektet (föremålet) framträder. Mead anlägger en kvalitativ syn på uppfattningen om tid och rum för att göra
det möjligt att använda dessa begrepp för att förklara och beskriva
mänskliga handlingar i sociala situationer. I det första steget av perceptionen åtföljs ”tid”, både av föreställningar som bygger på förväntningar om responsens förmodade resultat framåt i tiden och på
föreställningar som rör responsens resultat från tidigare erfarenheter,
bakåt i tiden (Mead 1938/1972). Perceptionen innefattar också objektets ”läge i rummet”, vilket inbegriper att med handen, fingrarna
och rörelser i skinnet känna igen och undersöka objekten i rummet.
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Den sensoriska informationen används då för att bestämma attityden
till objektet med hjälp av dess läge i rummet (Mead 1938/1972).
För att få den sensoriska anpassningen till stimuli att fortgå sker en
analys av stimuli. För varje nytt stimulus finns en attityd av responser
som översätter detta stimulus till något begripligt eller igenkännbart.
Organismen tar inte bara passivt emot stimuli utan selekterar dem genom att rikta uppmärksamheten mot vissa. Den mekanism som ligger
bakom dessa val hänger samman med det förväntade innehållet i förhållande till vad som betraktas som viktigt och betydelsefullt. Denna
mekanism sträcker sig från att känna igen det familjära att aktivt söka
efter ett visst objekt, ett visst ljud eller en viss doft (Mead 1938/1972).
Sociala objekt
De sociala objekten innefattar allt som individen kan varsebli t.ex.
föremål, abstrakta idéer, det egna jaget, andra individer, (attityderna
från) grupper och det omgivande samhället (Mead 1938/1972).
Två olika typer av attityder åtföljer varseblivningen av objekt. Den
ena typen rör attityder knutna till den omedelbara varseblivningen av
konkreta objekt i omgivningen. En jämförelse görs här med tennisspel
där själva spelandet måste ske omedelbart och utan eftertanke för att
vara effektivt. Börjar personen att tänka efter, misslyckas spelet eftersom individen då inte hinner med att agera och reagera omedelbart.
I vissa aktiviteter som sport behövs lång träning av ”försök och misslyckanden” för att bli duktig. Träningen kan göras mer effektiv genom att individen med skärpt uppmärksamhet tränar vissa utföranden. Den andra typen av attityd som används vid varseblivning är den
reflekterande analysen, som t.ex. innebär att ett objekts läge, utseende
och rörelse analyseras tillsammans med de konkreta intrycken som
ljud, smak och temperatur.
Även sociala förmågor är något som kan tränas upp (Mead
1938/1972) på liknande sätt som tennisspelande, som präglas av omedelbarhet, eller på andra sätt som ställer krav på reflektion och analys.
Ibland lär vi oss saker utan att veta hur som i exemplet med tennisspelande eller som vid fiolspel. Det handlar i dessa fall om att få en känsla
av hur racketen ska vändas och hur kroppen rör sig; det handlar om
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att bygga upp en handlingsberedskap för vilka rörelser som är viktiga
att bli uppmärksam på under de omständigheter som är vid handen.
När det gäller de sociala förmågorna skulle handlingsberedskapen
kunna innebära att lära sig att vara uppmärksam på andra individers
beteende eller använda reflektionen för att lägga märke till hur andra
personer genomför en social handling. Träningen för att uppnå denna
beredskap skulle framförallt inrikta sig på att öva upp förmågan att
bli ett objekt för sig själv så att personen blir uppmärksam på sin egen
roll i relation till andra genom att träna sig på den process som det
innebär att ta den andres attityd.
Den problematiska situationen
Problem med att utföra handlingar, exempelvis vardagliga sysslor,
uppstår när anpassningen mellan individen och hans/hennes värld
misslyckas. Det innebär att handlingen avbryts eller avstannar, eventuellt endast tills "den andre" responderar på ett adekvat sätt.
The situation out of which the difficulty, the problem, springs is a lack
of adjustment between the individual and his world (Mead1938/1972,
s. 6).

Följande exempel kan belysa resonemanget: När barnet som skriker
(gest) inte låter sig tröstas av att byta blöja, dvs. responsen ”byta
blöja” hjälpte inte, fortsätter föräldern att pröva nya ”responser” tills
den ”rätta” responsen kan möta barnets behov/erfarenhet. Den första
responsen från "den andre" (föräldern) svarar inte upp emot det stimuli som barnet förmedlade genom sitt skrik. Förälderns första respons hjälpte inte, misslyckandet gäller inte oförmågan att ge respons
utan berör framförallt responsens oförmåga att ge verklighet åt en
erfarenhet.
För att få en avbruten handling att åter sätta igång måste den enskilde reflektera över anledningen till varför handlingen misslyckandes och samtidigt betrakta problemet ur nya synvinklar (Mead
1938/1972). Detta sker genom att individen tar den andres roll och
på så sätt får nya idéer att pröva. Genom en reflekterande attityd kan
handlingen fortsätta. Att identifiera och peka ut en respons som leder
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till en önskad respons kan jämföras med detektivens arbete. Man räknar på förhand ut vilket stimulus som ger en viss respons. För att
kunna genomföra en handling måste vissa nödvändiga delar och processer finnas med. Om en person ska baka bröd behövs vissa ingredienser och de behöver dessutom blandas samman med en viss temperatur för att få igång en jäsprocess.
Genomförande av handlingen
Individens förmåga till analys och reflektion är avgörande vid genomförandet av en handling, för att handlingen ska fortgå/fortsätta. Vid
handlingens genomförande manipuleras objekt av individen, saker
flyttas, bearbetas, arrangeras. Individen själv flyttar på sig, olika uppgifter genomförs t.ex. matlagning, skötsel av hem eller reparation av
bil etc. ”De manipulativa handlingarna får sin mening och betydelse
genom att symbolisera (ge innebörd åt) de andra faserna i handlingen” (Berg & Boglind 1975) nämligen upphovet till handlingen,
varseblivning formad utifrån erfarenhet och syftet med handlingen.
Den manipulativa handlingen att göra frukost formas av personens
erfarenheter av det praktiska utförandet, utifrån erfarenhet av varseblivning och sociala mönster samt utifrån den mening och innebörd
som personen lägger i de olika momenten. Det kan handla om sättet
som personen kokar vatten till teet – ska vattnet stormkoka eller endast ha bubblor som fiskögon? Det är en handling som involverar både
varseblivning med hörsel, syn, känsel, mening och erfarenhet. Till och
med vid en simpel handling som denna tillstöter ibland problem, t.ex.
att individens uppmärksamhet riktas mot telefonen som ringer varför
vattnet hinner stormkoka och handlingen att koka upp tevattnet
måste göras om från början igen. Slutförandet av en handling är det
sätt som uppgifter (exempelvis att koka vatten) slutligen kom att genomföras på, vilket inkluderar olika moment, omtag och anpassning
till syftet.
Jaget, fysiska objekt och handen
Rollövertagandet, dvs. att ta "den andres" attityd, kan erbjuda ett
symboliskt motstånd. Exempelvis utgör en förälders återkommande
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åthutningar åt sitt barn att "sitta still" vid matbordet en begränsning
av barnets allmänna svarsbenägenhet. Tillsägelserna blir en erfarenhet
som införlivad i barnets "mig" förmodligen kommer att medföra att
barnet efterhand anpassar sitt matbords-beteende efter förälderns
önskemål. Tankeprocessen i rollövertagandet kan föras över på fysiska objekt och föremål, de kan också bjuda på motstånd, vara svåra
att använda, vara tröga etc. Fysiska objekt som går att manipulera är
av stor betydelse för den intelligenta eller tänkande människan, där är
handen viktig för att bestämma hur vi uppfattar de fysiska tingen.
När vi fattar tag i ett glas för att dricka vatten är det händerna som
känner av hur tungt glaset vi använder är och hur mycket vatten
som finns i, för att göra det möjligt att genomföra rörelsen att föra
glaset till munnen och dricka på ett smidigt sätt utan att spilla.
Ett annat exempel kan ges där handlingen går mycket snabbt. När
en person fångar en boll med händerna som kastas emot denne, är
händerna redan beredda - genom att personen uppfattat bollen med
hjälp av synen och hörseln, innan personen hinner tänka – och anpassar händernas rörelser i förhållande till hur snabbt och hårt bollen
kastas emot denne.
Den fysiska omgivningen (inklusive fysiska objekt) kan respondera
på en handling som individen utför, vilket i sin tur kan medföra att
individen förändrar sitt beteende gentemot omgivningen ett slags
samarbete med omgivningen kan på så sätt uppstå. Det är det som
sker vid genomförande av en praktisk uppgift, som t.ex. att skära
frukt. Valet av kökskniv görs i förhållande till storlek på de bitar individen väljer för att skära ner en viss frukt till sallad (Mead
1938/1972). Det finns en mängd fysiska ting som gör sig gällande från
upptakten till handlingen och genomförandet fram till slutmålet, ting
som alla har erfarenheten av.
Tid och rum
Handlingens genomförande kan beskrivas som en som också omfattar
tid (temporalt) och rum (spatialt) (Mead 1934/1967; Mead
1938/1972). Tid innefattar kvalitativa aspekter av individens erfarenhet av då-, nu- och framtid i relation till varandra. De kvalitativa tidsaspekterna kopplas till process eller erfarenheter och kan uttryckas
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som t.ex. att ”vara före sin tid”, ”tid som går förlorad”, ”sommaren
är en underbar tid” eller som en personlig erfarenhet av tid. När det
gäller uppfattningen av ”rum” beskriver Mead hur manipulering av
föremål ”i rummet” ger möjlighet att bestämma vad ett föremål är
och hur det ska användas. Föremål kan också ha olika abstrakt betydelse. Möblerna i ett rum kan betraktas med utgångspunkt från det
personliga värde eller erfarenhet som de har för den individ som köpt
dem och använder dem. Samma möbler på ett museum ges en annan
innebörd, i det fallet som fysiska föremål med historiskt värde. De
kan också ges innebörd utifrån ekonomiskt värde, traditionellt värde
eller estetiskt värde. Det är förmågan att varsebli föremål på ”olika
avstånd”, konkret och abstrakt som används när redskap hanteras/manipuleras på olika sätt. Hästar och ridning har inte samma betydelse för den som är insatt som för nybörjaren. I förhållande till en
specialist både varseblir och använder amatören samma föremål på
olika sätt. Det handlar om kvalitativt olika sätt att utföra handlingar
på i förhållande till tid och rum (Mead 1938/1972).
Slutförandet av handling
Handlingen startar som en hypotes men det är först när handlingen
genomförs som den blir verklig och sätter igång aktiviteter hos individen (Mead 1938/1972). Det är erfarenheten av kontakt med objektet som får handlingen att påbörjas. Det är först då som en respons
kan ges på individens gest. Handlingens genomförande vad gäller dess
olika faser (varseblivning, den problematiska situationen, genomförandefasen och slutförandet) motsvaras även av olika funktioner i
nervsystemet där senare faser i handlingen kontrollerar de tidigare.
Detta kan exempelvis ses när en individ som är beredd att greppa en
hammare aktiverar musklerna redan innan handen når skaftet. Syftet
med handlingen (helheten) blir avgörande för de delar som handlingen kommer att bestå av. En komplex handling består av fler delar
och en enklare av färre delar. Handlingens genomförande kan beskrivas som en som också omfattar aspekter av tid och rum. Både framtid
och tidigare erfarenhet finns i handlingen. Den framtida handlingen
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finns med som en hypotes som bekräftas av responsen och i genomförandet av en handling och tidigare erfarenhet i form av kännedom
om (varseblivning av) material och kunskap om hur objektet kan användas. Betoningen ligger på processen i handlingens genomförande
så att handlingen kan slutföras.
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Del III
Resultat och analys
I texten som följer närmast ges illustrativa exempel på hur arbetsterapeuter använder vardagliga aktiviteter som terapeutiska redskap för
att bistå personer med svårare psykiska problem att hantera svårigheter i vardagen. Av samtliga aktiviteter som arbetsterapeuterna berättat om vid intervjuerna redovisas de mest belysande för studiens
syfte, att med hjälp av teori om social handling ge förslag till teoretisk
förståelse om hur arbetsterapeutiska interventioner kan bidra till återhämtning.
Texten har indelats i olika avsnitt utifrån hur arbetsterapeuter på
olika sätt tränar klienter beroende på deras grad av problematik. (Utgår ifrån den förmåga klienten har att genomföra den process som
benämns ”att ta den andres attityd”). Indelningen är analytisk och
betecknas i termer som: kommunikation med tidiga gester, kommunikation med betydelsebärande gester med kompensation och kommunikation med betydelsebärande gester. Tabell 1 nedan anger de
vardagliga aktiviteter som behandlas samt vad för slags svårigheter
hos klienterna som respektive aktivitet tillämpas på. Siffrorna i parentes representerar olika intervjupersoner. För begreppet signifikant gest
kommer betydelsebärande gest att användas (Johansson & Lalander
2013).

MARIANNE BOSTRÖMVardagslivets

aktiviteter

111

Tabell 1: Vardagliga aktiviteter som terapeutiska redskap
och klienters svårigheter
Kommunikation med tidiga gester som terapeutiskt redskap vid genomförande av aktivitet
Vardagliga aktiviteter
Klienters svårigheter
Inskolning i rehab. grupp
En person med mycket
(3)
svårt att kommunicera
och säga ja eller nej
Hämta till träning (3)
Att skapa kontakt med
en person som inte har
förmåga att kommunicera med ord
Hur jobbiga uppgifter
Mening ”varför vi gör
hanteras (1)
det här” som en del av
motivationen
Svårt med inre upplevelGå på stan, besöka
ser - att ge uppmärksambibliotek, vara i hemmet
het åt sinnesintryck
(4)
Tvätta kläder i tvättstuga
Svårigheter med själv(2)
ständighet – påminnelse
för att få saker gjorda
Kommunikation med betydelsebärande gester efter kompensation
Tidshjälpmedel (1)
Svårigheter tidsuppfattning som skapar stress i
vardagen
Städa badrummet (3)
Att påbörja en handling
Kommunikation med betydelsebärande gester
Putsa fönster (1)
Klienten som ”inte kommer sig för med saker”
Intressechecklista, daglig
Fåordig klient, berättar
verksamhet (2)
om intresse - börjar på
kommunens dagverksamhet
Arbete i hantverket lera
Svårt att påbörja och av(1)
sluta
Matlagning (1)
Klienten med traditionella funktionshinder
– inte ätit tillsammans
med någon på flera år
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Som tidigare nämnts har det empiriska intervjumaterialet organiserats
i kronologisk tidsordning för att få till stånd sammanhängande berättelser med en början och ett slut. Arbetsterapeuternas berättelser inrymmer bedömningar av klienters svårigheter i vardagen, beskrivningar av den insats som de använder sig av i situationen, val av vardaglig aktivitet med syfte att få igång kommunikation med klienten.
Vidare kan berättelserna innehålla beskrivningar om olika sätt att
kommunicera på, arbetsterapeuternas föreställningar om vad som
kan tänkas ligga bakom en klients handlingar m.m.
Arbetsterapeuternas berättelser varvas med tolkningar eller nybeskrivningar av hur de vardagliga aktiviteter som arbetsterapeuterna
tillämpar fungerar som terapeutiska redskap i arbetet med att bidra
till klienters återhämtning. Mot bakgrund av att den arbetsterapeutiska termen aktivitet, i betydelsen vardagliga aktiviteter, här betraktas med utgångspunkt i Meads teoretiska resonemang om sociala
handlingar har detta synsätt fungerat vägledande vid dessa tolkningar. Mer precist ses den vardagliga handlingen som en social process där den som genomför en handling måste kunna anpassa sig till
situationens varierande omständigheter för att lyckas fullfölja den,
något som de klienter som intervjuade arbetsterapeuter möter i arbetet har problem med. Då dessa klienter ofta stöter på motstånd vid
genomförandet av vardagliga handlingar har jag frågat mig om, och i
så fall hur, den avstannade handlingen kan förstås med hjälp av den
sociala processen och hur arbetsterapeuterna utnyttjar denna process
för att få handlingen att fortgå. Ett centralt moment för att kunna
anpassa handlingen i förhållande till vardagslivets mångskiftande karaktär kommer till uttryck i begreppet ”att ta den andres attityd”.
Annorlunda uttryckt handlar detta om människans rollövertagande
förmåga, en förmåga med vars hjälp arbetsterapeuternas klienter kan
ge innebörd åt det uppkomna motståndet och få tillgång till olika förslag på lösningar. Härigenom kan de även förändra sin medvetenhet
om sina egna handlingspotentialer och därmed sin självmedvetenhet.
Texten i denna del avslutas med en sammanfattande analys.
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Kommunikation med tidiga gester
Inskolning i rehabiliteringsgrupp - Svårt att säga ja eller nej
Arbetsterapeutens berättelse
När det gäller inskolning i en rehabiliteringsgrupp, som detta exempel
handlar om, bör alla klienter få viss tid på sig enligt den intervjuade
arbetsterapeuten. ”Inskolning i en grupp får ta tid och nya personer
med svårigheter får en månad på sig att prova”. Introduktionen påbörjades i detta fall med att arbetsterapeuten vid ett hembesök berättade om gruppen och att arbetsterapeuten samt övrig personal ansåg
att personen passade för gruppen och var välkommen att börja. Klienten i detta fall var en person som hade svårigheter med att ordna
sina tankar och att ge uttryck åt dem genom att formulera sig med
ord och att samtala. Denne hade även svårt att upprätthålla social
interaktion med andra personer och att genomföra vardagliga sysslor
vilket medfört att nödvändiga vardagliga uppgifter ibland helt enkelt
inte blivit genomförda. Detta var anledningen till att arbetsterapeuten
föreslog att personen borde börja på rehabiliteringsgruppen. Arbetsterapeuten påpekade vikten av att personen först kom på ett studiebesök vid ett tillfälle när övriga gruppdeltagare inte var där, vilket
också skedde. Arbetsterapeuten och personal vid rehabiliteringsgruppen träffade då personen i verksamhetens lokaler för att berätta om
upplägget och aktiviteterna på en nivå som klienten kunde ta till sig.
Klienten fick sedan information om att denne kunde komma till gruppen och testa en månad. Personen behövde inte säga ja eller nej, utan
enbart komma dit och delta, t.ex. tisdagar och fredagar. Efter denna
period ordnades ett möte angående det fortsatta deltagandet. Behandlingsperioden påbörjades gradvis, eller som arbetsterapeuten uttryckte det, ”Så smyger vi in den”. De var noga med att varje nykomling skulle komma en viss dag i veckan, t.ex. en tisdag, för att prova
utan att göra något annat än att bara fika eller liknande. Personen
inbjöds dock inte till verksamheten den dag när det stod utflykt på
schemat, inte heller de gånger då det var fobiträning i någon större
stad då gruppdeltagarna t.ex. tränade på att äta på restaurang. Vid
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intervjutillfället framkom att detta var ett sätt att hindra nya gruppmedlemmar från att utsättas för alltför många intryck på en gång.
Nybeskrivning
Problemet i denna händelse berör en klients oförmåga att kommunicera med betydelsebärande gester, vilket för personen är nödvändigt
för att utifrån egna erfarenheter kunna fatta beslut om att delta i en
rehabiliteringsgrupp eller inte. I likhet med många andra klienter med
svårare psykiska problem har personen svårigheter med att sätta sig
in i andras perspektiv, vilket inverkar på förmågan att förstå eller ta
till sig vad andra säger, i detta fall arbetsterapeutens beskrivningar av
vad man gör vid rehabiliteringsgruppen. Arbetsterapeuten tycks resonera i liknande banor eftersom hon också erbjuder personen att besöka verksamheten för att få egna erfarenheter av personalen, lokalerna och uppgifterna istället för att enbart få muntlig eller skriftlig
information.
Ju svårare en person har att kommunicera med (betydelsebärande)
gester, desto längre tid tar det att etablera en kontakt. Vid klientens
studiebesök i träningslokalen informerar arbetsterapeuten och en personal vid rehabiliteringsgruppen klienten om innehållet i träningen.
De både visar och berättar tydligt, genom att gå runt i lokalen samtidigt som de berättar vad som brukar föregå i de olika rummen, de
kan t.ex. sätta på kaffet och fika tillsammans med den tilltänkta deltagaren för att denne ska få en påtaglig erfarenhet av att genomföra
en aktivitet tillsammans med personalen dvs. genom kommunikation
med tidiga gester, vad som brukar hända och vad gruppen gör tillsammans. Med verbala gester berättar de att personen är välkommen
att prova i en månad och att personen varken behöver svara säga ja
eller nej under denna period. För att skapa tydlighet nämner de exakta
dagar t.ex. tisdag och fredag, då personen kan besöka verksamheten.
I det första skedet, då arbetsterapeuten meddelar klienten att hon och
annan personal gjort bedömningen att denne skulle klara av att delta
i rehabiliteringsgruppens verksamhet, kan man säga att arbetsterapeuten utför ett ställföreträdande rollövertagande å klientens vägnar
(en bedömning av klientens kapacitet som personen inte självmant
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hade gjort). I det första skedet ställs heller inga krav på klienten mer
än att vara i lokalen, vilket kan tolkas som att klienten i detta skede
enligt personalen inte antas klara av att kommunicera med betydelsebärande gester utan endast med tidiga gester. Kommunikation med
tidiga gester gör det möjligt för personen att delta i introduktionen.
Eftersom kommunikation med tidiga gester inte är lika effektiv som
verbal kommunikation får inslussningen ta längre tid – ungefär en
månad. Kommunikation med tidiga gester innebär att missförstånd
lätt uppstår. Ett missförstånd för en person som har svårt att använda
den andres perspektiv tar tid att reda ut och kan förmodas vara ytterligare en anledning till att introduktionen genomförs under en längre
period.
Genom att ge klienten möjlighet att besöka verksamheten får denne
egna erfarenheter att utgå ifrån inför beslutet om ett eventuellt deltagande i rehabiliteringsgruppen. Under introduktionsveckorna kan
personen genom att komma till träningen eller inte, stanna kvar eller
gå iväg visa om denne accepterar eller inte accepterar det som sker (jfr
tidiga gester). När klienten varit närvarande i gruppens verksamhet
två gånger i veckan under en månad kan man säga att nivån på kommunikationen höjs eftersom personalen då diskuterar personens eventuella deltagande i rehabiliteringsgruppen (med betydelsebärande gester). Ett sätt att möjliggöra kommunikation med betydelsebärande
gester för personer tillhörande denna målgrupp är att förenkla sociala
handlingar genom att dela upp dem i olika steg. Tillvägagångssättet
innebär att utgå från ett handlingsmoment som är så enkelt att personen trots sina svårigheter kan använda sitt själv för att genomföra det.
Detta skapar tydlighet, förutsägbarhet och trygghet. I denna händelse
inbjuds klienten att besöka lokalerna och till att börja med när endast
personalen är där. Genom detta ges personen möjlighet att steg för
steg lära känna verksamheten på den nivå där personen kan använda
sina egna erfarenheter. Klienten får tid att först bearbeta information
om verksamheten och lära känna lokalen – och inte minst vägen dit –
innan denne träffar gruppdeltagarna vilket är mer krävande ur kommunikationssynpunkt utifrån klientens perspektiv. Den blivande
gruppmedlemmen deltar till en början inte i aktiviteter där inslaget av
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oförutsägbarhet är större som t.ex. vid utflykter eller stadsbesök.
Istället får personen börja med att delta i samlingar där gruppen är i
sin lokal för att långt senare erbjudas deltagande i mer sammansatta
och komplicerade aktiviteter.

Hämta till träning – Svårt att kommunicera med ord
Arbetsterapeutens berättelse
Denna händelse beskriver det tillvägagångssätt som enligt den intervjuade arbetsterapeuten används när en person mår så dåligt att denne
inte orkar åka själv till träningsgruppen. I dessa fall hämtar och skjutsar personalen, dvs. arbetsterapeuten eller personalen vid rehabiliteringsgruppen klienten till och från träningsgruppen. Detta har föregåtts av samtal där arbetsterapeuten berättat för klienten hur det går
till vid de tillfällen som denne mår dåligt. Dessa samtal har fokuserat
på betydelsen av att personen själv tycker att det är viktigt att komma
till träningen och att detta är anledningen till att personen tillfälligt
blir hämtad. När personalen hämtar klienten i dennes hem påbörjas
även ett samtal om att personen längre fram förväntas åka buss för
att komma till träningen. Innan detta sker åker klienten först buss till
träningen tillsammans med en personal. Efter det kan klienten och
personalen komma överens om att personalen antingen ska möta upp
vid bostaden och följa personen till busshållplatsen eller träffa personen vid hållplatsen nära verksamheten.
Arbetsterapeuten berättar vidare om olika sätt som klienter använder för att komma till träningen. Vissa använder cykel vilket kan innebära en hel procedur innan personen kommer igång och kan cykla
mellan hemmet och träningsgruppen. Andra klienter har inte någon
cykel och måste med stöd från omgivningen själv fatta ett beslut om
att först köpa en. Det kan gå till på så sätt att personen föreslås köpa
en cykel med hjälp av skötaren som personen lärt känna. När alla
förberedande steg är avklarade kan personen komma till verksamheten och träningen påbörjas. I personens veckoplanering kan det då
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stå att denne ska kan ta sig själv till träningen och att detta sker med
cykel.
Detaljerna i veckoplaneringen är viktiga enligt arbetsterapeuten.
Hon använder uttrycket ”väckarklockenivån” för att betona den betydelse som detaljplaneringen har för att förmå klienterna att agera
på egen hand. Arbetsterapeuten undrar ibland om de övriga teammedlemmarna är medvetna om att det är så mycket logistik inblandad i
träningen. Klienterna som får skjuts tycks inte heller alltid reflektera
över detta enligt arbetsterapeuten ”Personerna som blir hämtade
tycker att det skönt. De vet att vi tror på dem”, menar arbetsterapeuten som fortsätter med att hävda ”Vi är noga med att säga att vi vet
att klienten kan”, men kan då påpeka ”just nu mår du lite dåligt och
därför […] får du stöd, […] så att det kan bli som du vill”. Som tidigare nämnts berättar arbetsterapeuten att personalen brukar framhålla att detta slags stöd är tillfälligt för klienter som mår dåligt och
att det längre fram kommer att ställa krav på dem att själv ta sig till
träningen. Vissa klienter blir ibland oroliga ett tag och då ringer personalen upp dem för att höra hur det går. Arbetsterapeuten menar att
detta är en vanlig situation.
När det gäller att ringa till en klient som mår dåligt säger arbetsterapeuten att hon inte brukar fråga om hon får ringa, istället brukar
hon helt enkelt säga att hon ska ringa. Hon ställer i sådana här situationer frågor som ”Tror du att du kommer att ta dig hit?”, ”Tror du
att det kommer att fungera imorgon?”. Om personen då säger ”Jag
vet inte”, kan arbetsterapeuten ställa frågan ”Hur ska du göra för att
det ska fungera?”. Klienten kan då själv föreslå att arbetsterapeuten
ska ringa för att väcka eller påminna personen eftersom denne brukar
försova sig. Då kan arbetsterapeuten fråga om hon kan ringa nästa
morgon. På det sättet får personen själv föreslå en lösning på problemet. Arbetsterapeutens roll blir i detta avseende att ge stöd så att personens egen önskan kan genomföras. Detta beskriver arbetsterapeuten som en stimulerande del i arbetet ”Det är roligt när personerna
blir delaktiga och man ser de här små, små sakerna, och att tillvägagångssättet faktiskt fungerar”. Arbetsterapeuten förtydligar med att
säga ”Det handlar om att underlätta för personerna så att livet inte
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blir så kaosartat”, dvs. ge stöd för klienten att skapa struktur så att
vardagslivets aktiviteter kan genomföras.
Nybeskrivning
I exemplet beskrivs ett tillvägagångssätt som brukar tillämpas för att
bistå personer som mår för dåligt för att själv kunna planera och genomföra handlingen att åka till träningsgruppen. Tillvägagångssättet
kan, förslagsvis, tolkas i termer av kommunikation med tidiga respektive betydelsebärande gester. Personalen som i exemplet hämtar och
skjutsar personen till träningen gör det i syfte att hjälpa denne att utföra handlingen och därför kan man säga att de i och med detta utför
ett ställföreträdande rollövertaganden. Vidare kan man säga att personalen vid detta slags förfarande använder sig av kommunikation
med tidiga gester där fokus är inriktat på konkret utförande av handlingar. Genom att arbetsterapeuten vid tidigare samtal informerat personen om varför man skjutsar denne och att detta endast är tillfälligt
görs personen delaktig i det som sker. Dessa samtal kan också ses som
ett sätt att plantera tankar hos personen, tankar som förhoppningsvis
kan fungera som påminnelser om att detta är något som personen
själv vill, och som denne kan använda i sin inre dialog vid senare tillfällen (jfr betydelsebärande gester). Annorlunda uttryckt, att samtala
om det som ska ske är att försöka göra personen delaktig med sitt
själv och sina egna erfarenheter. Genom att redogöra för händelseförloppet i förväg skapas på sikt erfarenheten av förutsägbarhet vilket
inger trygghet.
Tillvägagångssättet som används för att bemöta en person som mår
för dåligt för att själv kunna åka till träningsgruppen kan förstås i
termer av att återlämna handlingens utförande till personen själv.
Detta sker i flera steg. Processen börjar tidigt med att presentera tanken att personen senare ska åka buss själv och kommuniceras med
gester som efterhand får mer och mer betydelse och innebörd för klienten. Träningen påbörjas med att arbetsterapeuten och klienten åker
buss tillsammans. Vid nästa steg får klienten genomföra en del av
handlingen själv. Arbetsterapeuten hämtar personen i dennes hem och
följer med personen till närmaste busshållplats – varpå personen åker
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buss själv för att mötas upp av arbetsterapeuten vid en på förhand
bestämd hållplats. Detta är en handling som kan sägas ha föranletts
av kommunikation med gester på lekens nivå där syftet är att förmedla en övning som går ut på att träna på ett moment i taget. Det är
också ett moment där klienten får öva sig på att använda självet i den
process som kallas ”att ta den andres attityd”, inte minst för att få
kontroll över situationen. Mer precist innebär detta att klienten använder de erfarenheter som denne fått vid de tillfällen när aktiviteten
genomförts tillsammans med arbetsterapeuten. Vid dessa tillfällen har
arbetsterapeuten både visat och förklarat vad som händer och varför
de genomför handlingen på ett visst sätt. Det kan handla om hur det
går till för att få bussen att stanna vid påstigningsplatsen vilket kan
ske genom att ta steg framåt för att ställa sig vid trottoarkanten och
därmed visa på att personen önskar åka med. Andra erfarenheter kan
gälla hur betalning går till och hur det går till att känna igen hållplatsen där avstigning ska ske och var i bussen det är lämpligt att sitta
t.ex. nära utgången om personen vill av fort. Det kan även handla om
att få beredskap för olika sätt att lösa vanliga problem som kan uppkomma vid bussåkning t.ex. att veta hur det går till att åka tillbaka
om personen råkat missa avstigningsplatsen och åkt för långt. Klienten har genom att utföra aktiviteten att åka buss tillsammans med
arbetsterapeuten sett och lärt från arbetsterapeuten hur handlingen
kan genomföras. På så sätt får klienten vid kommunikation med gester på lekens nivå från bussåkningen sådana erfarenheter som denne
kan använda när aktiviteten genomförs på egen hand.

Hur jobbiga uppgifter hanteras – Personens egen önskan
som motivation
Arbetsterapeutens berättelse
Denna händelse berör hur mening och motivation används vid träning
för att strukturera vardagliga sysslor. Meningen handlar om ”varför
vi gör det här” och är enligt arbetsterapeuten en del av motivationen
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i träningen vid rehabiliteringsgruppen. Utgångspunkten i det de gör i
träning är enligt arbetsterapeuten det som personen själv vill göra och
har sagt är viktigt för denne. Det kan t.ex. handla om att delta i rehabiliteringsverksamheten med de olika hinder som då måste lösas för
att det ska bli möjligt t.ex. en önskan om att börja rida för att bli en
del av en gemenskap. Ibland kan det vara jobbigt att göra saker, då
använder sig arbetsterapeuten av det som personen själv har sagt vara
viktigt, dvs. att det de ska göra är något som personen vill. I samtalet
kan arbetsterapeuten då påpeka att ”det blir inte alltid som du vill”
men ”du har valt det här, eftersom du tycker att det är en mening med
det”. Arbetsterapeuten anser att det är hennes uppgift att alltid se till
att den innebörd som klienten lägger i en handling i möjligaste mån
är förankrad i det som görs.
Nybeskrivning
Arbetsterapeutens påminnelser om ”varför vi gör det här” kan förstås
som ett tillvägagångssätt som ibland används vid aktiviteter för att
hålla klientens motivation att genomföra en vardaglig handling vid
liv. Utan sådana påminnelser riskerar handlingen att avstanna, som i
fallet med att ta sig till träningsgruppen delvis på egen hand trots den
oro och osäkerhet som då måste övervinnas för att detta ska bli möjligt.
När individer med hjälp av betydelsebärande gester kan ”ta den
andres perspektiv” och anpassa sina responser i förhållande till skiftande omständigheter kan vardagshandlingar i regel genomföras utan
större problem. För klienten med svårare psykiska problem, som har
svårigheter med att ”ta den andres perspektiv”, att anpassa sig till
förändrade situationer i vardagen och att utföra vardagliga handlingar som denne själva önskar kunna utföra som t.ex. att ta kontakt
med en ridskola, öva på att åka dit och delta i lektionerna tillsammans
med andra, kan genomförandet av vardagssysslor underlättas av om
han/hon får hjälp med att träna sig i att utföra dylika handlingar. I
samband med att klienten vid sådana hjälpinsatser övar sig i att använda betydelsebärande gester kan denne via kommunikationen med
arbetsterapeuten få klart för sig hur handlingen kan genomföras.
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Ibland tycker dock klienten att det är alltför påfrestande att öva på
att utföra vardagliga sysslor i rehabiliteringsgruppen. När personen
vill ge upp och tappar motivationen att öva brukar arbetsterapeuten
ta fasta på att personen själv sagt att denne vill medverka i gruppen
och kan då t.ex. säga att ”Du har valt själv att vara med i gruppen,
det innebär att du får uppgifter som inte alltid är lätta”, ”Du kanske
vill ge upp, men att delta i den här gruppen innebär att träna på det
som kan verka svårt”.
I samband med att klientens motivation minskar brukar arbetsterapeuten också poängtera betydelsen av att skaffa sig egna erfarenheter för att handlingen så småningom ska bli lättare att genomföra.
Arbetsterapeutens strävan är att ingjuta mening i de handlingar som
klienten tränar på att utföra. Annorlunda uttryckt skulle detta kunna
tolkas som att personen informeras om hur den av klienten själv önskade handlingen kan genomföras och att denna information, som förmedlas genom kommunikation med betydelsebärande gester i praktisk träning, bygger upp personens erfarenhet i detta avseende (t.ex.
att det blir lättare att ta sig till ridskolan (och att kommunicera med
övriga deltagare) när personen vartefter övar sig i de olika momenten/lärt sig de moment som ingår i aktiviteten och ser att problemen
går att lösa, får en egen erfarenhet av att problemen gått att lösa/går
att lösa.

Gå på stan, besöka bibliotek, vara i hemmet – Öva på
sinnesintryck
Arbetsterapeutens berättelse
Detta exempel belyser hur den intervjuade arbetsterapeuten tränar
vardagsaktiviteter med personer som har svårt med inre upplevelser,
dvs. svårigheter med att lägga märke till det som händer personen i
förhållande till omgivningen genom att ge uppmärksamhet åt olika
sinnesintryck som syn, hörsel, känsel och kroppens läge i rummet.
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Svårigheterna kan även gälla att uppmärksamma och känna igen synintryck vilket kan leda till svårigheter att hantera föremål på ett säkert sätt så att föremål inte går sönder eller skadas och så att en aktivitet kan genomföras på ett adekvat sätt. Vad gäller hörsel kan det
handla om att uppmärksamma vardagsljud som att tvättmaskinen är
klar eller lägga märke till ljud i trafiken. Vad gäller känsel och kroppens läge i rummet kan det handla om att parera olika hinder i omgivningen så att inte personen skadar sig eller skador uppstår på föremål i omgivningen. Något som är viktigt i träningen är enligt arbetsterapeuten att man förklarar varje enskild handling som ska genomföras. Hon illustrerar tillvägagångssättet med en klient som är intresserad av att gå på stan och fika men där detta inte blivit av eftersom
denne inte vågat. Till att börja med förklarar arbetsterapeuten att de
först borde bestämma ett café, ett café´ som med hänsyn till klientens
problematik är lätt att ta sig till och som är ett lugnt ställe där man
inte behöver oroas för att bli uttittad om personen inte vet hur denne
ska bete sig. På caféet fortsätter arbetsterapeuten med att förklara
handlingarna samtidigt som hon kan visa hur man gör, ”Nu gör vi så
här och vi gör det ihop”. Detta kan t.ex. handla om att välja bord i
caféet, dofta på kaffet, smaka på kondisbiten och betala för sig. Enligt
arbetsterapeuten vågar inte personen gå på stan och fika för att denne
"inte har en egen upplevelse av det", därför behöver någon vara med
"och ge en upplevelse av det de gör". Ibland följer sjuksköterskorna
och även kuratorerna med vid sådan träning, men de kanske inte gör
på samma vis menar arbetsterapeuten.
Arbetsterapeuten berättar vidare om tillfällen då hon kan gå till
biblioteket och läsa tidningen ihop med en klient för att denne ska få
en upplevelse av hur det är att vara i biblioteket och också läsa och
fundera över det man läser. Ett sådant tillfälle "blir en upplevelse som
de får tillsammans". Vid ett annat tillfälle gjorde arbetsterapeuten ett
hembesök hos en klient där de satt och resonerade om vad man gör i
ett vardagsrum, vad man t.ex. har soffan till. Man vilar, tar det lugnt,
lyssnar på musik och slappnar av. På frågan om klienten inte gjort
detta tidigare, menar arbetsterapeuten att personen inte har en egen
inre upplevelse av detta och att denne därför inte kan sägas ha gjort
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det tidigare. Enligt arbetsterapeuten saknar personen en egen inre bild
av vad det kan innebära att t.ex. ”sitta i en soffa och lyssna på musik”
och som gör att personen kan längta dit för att lyssna med en kompis.
För att få en inre bild av detta måste person först ha gjort detta. Arbetsterapeuten menar att man behöver "göra det inre” också och exemplifierar med bakning: ”När man bakat något så sitter man ner och
fikar efteråt och äter det man gjort[…] njuter och tar det lugnt”. Det
är på så sätt man ”gör” en upplevelse och får en egen inre bild av vad
det är att baka. "Det är just vid psykos som detta blir svårt, att på så
sätt få dessa inre bilder", menar arbetsterapeuten, som poängterar att
klienter med denna problematik behöver ”leka” tillsammans med någon först för att sedan kunna ”leka själv”.
Nybeskrivning
Personer med psykosproblematik har ofta problem med att uppmärksamma och sortera intryck och dra lärdom av erfarenheter från tidigare handlingar (Cullberg 2003). Med utgångspunkt i Meads teoretiska resonemang om handling skulle klienternas svårigheter i exemplet ovan kunna förstås som att frånvaron av meningsfulla erfarenheter
hämmar deras förmåga att i självet reflektera eller ”bolla” tidigare
erfarenheter mellan miget och jaget som utför handlingarna. För att
fungera vägledande i en handlingssituation måste tidigare erfarenheter ha en innebörd för personen. Om en klient t.ex. inte tidigare har
kopplat av i vardagsrumssoffan så saknar denne en inre upplevelse av
att soffan (också) kan användas till rekreation. I avsaknad av inre
upplevelser, eller mer precist i frånvaron av meningsfulla erfarenheter
som är förankrade i personens själv, blir klienten osäker på hur hon
ska agera i olika sammanhang (som att t.ex. gå på stan och fika). En
person utan tillgång till meningsfulla erfarenheter saknar något som
många gånger är väsentligt att väga in i, eller till och med utslagsgivande för, de överväganden som görs i en handlingssituation. När en
sådan person ska utföra en vardagssyssla så förefaller det som om
denne, enligt arbetsterapeuten, utför handlingen för första gången –
vid varje tillfälle. Även om personen till synes utför handlingar så
tycks många av dessa framstå som "meningslösa" för personen själv,
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något som skulle kunna tyda på att denne inte kan förankrad dem i
sin egen erfarenhet.
För att göra det möjligt för klienten att skapa egna erfarenheter
arbetar arbetsterapeuten därför i ett första steg med den förberedande
handlingen, som innebär att klienten tillsammans med arbetsterapeuten som guide lär sig att rikta sin uppmärksamhet mot åt olika sinnesintryck. Att öva sig i att uppmärksamma sinnesintryck, exempelvis
att med hjälp av olika riktmärken utpekade av arbetsterapeuten hitta
vägen till ett lugnt café, att insupa doften av kaffe och i samspråk med
arbetsterapeuten konstatera att det luktar gott, är ett sätt att hjälpa
klienten att skapa erfarenheter med innebörd. Det är processen som
arbetsterapeuten i exemplet kallar för att "göra det inre" som klienten
övar på. Vid övandet av denna process använder arbetsterapeuten
kommunikation med den tidiga gesten för att vägleda hur man kan
handla i en viss situation. Arbetsterapeuten visar då konkret hur de
ska göra medan klienten först ser på och sedan kan välja att göra som
arbetsterapeuten (arbetsterapeuten böjer fram huvudet samtidigt som
denne för kaffekoppen till näsan och drar in doften av kaffe). För att
också ge klienten tillfälle att öva på att kommunicera med verbala
gester är arbetsterapeuten noga med att klargöra vad de ska göra. Det
handlar om att arbetsterapeuten samtidigt som de utför en handling,
med ord beskriver och förklarar hur den ska genomföras (t.ex. hur
man genom att dra in en större mängd luft via näsan och med stängd
mun kan känna kaffearomen). I samband med att båda resonerar
kring den utförda handlingen (t.ex. hur kaffet doftade) är klienten
förhoppningsvis en erfarenhet rikare (kaffet doftade gott).
När personen saknar egna meningsfulla erfarenheter i självet blir
det svårt för denne att justera sitt beteende i en handlingssituation.
Därför måste personen skapa egna erfarenheter av hur saker och ting
kan vara enligt arbetsterapeuten. Detta sker genom att utföra en
handling. Arbetsterapeuten kan alltså inte förmedla hur handlingen
ska genomföras enbart med verbala gester eftersom klienten inte har
tillgång till den inre dialogen (mellan erfarenheten i miget och det
handlande jaget). Det är därför som arbetsterapeuten använder tidiga
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gester i konkreta handlingar då hon kommunicerar med klienten,
samtidigt som denne också får öva på att utbyta verbala gester.
En förutsättning för förändring och utveckling av självet är att klienten har egna och meningsfulla erfarenheter att "bolla med" i den
inre dialogen, inte minst för att kunna lösa de problem som annars
lätt uppstår vid genomförandet av sociala handlingar. I det beskrivna
exemplet övar sig klienten med hjälp av arbetsterapeuten på att fästa
uppmärksamheten på olika sinnesintryck som ett led i att skapa egna
erfarenheter. Genom att ständigt delge och förklara det som sker ges
personen möjlighet att pröva nya tankar och sätta ord på känslor som
ett led i att utveckla självet.

Tvätta kläder i tvättstugan – Svårt med självständighet
Arbetsterapeutens berättelse
I denna händelse berättar arbetsterapeuten om en person som har svårigheter med självständighet och som behöver påminnas för att få saker gjorda. Uppgiften som personen i detta exempel ska genomföra är
att tvätta kläder i tvättstugan. För att genomföra uppgiften behöver
personen bli påmind om tvättiden som är inbokad dagen därpå och
att personen måste börja lägga ner tvätt i tvättkorgen och se till att ha
tvättmedel hemma. Arbetsterapeuten brukar bestämma mötestiddagen innan hon hämtar personen för att följa med till tvättstugan.
På plats i tvättstugan sorterar de tvätten. Om det är ett par jeans så
ska de tvättas på 40º. Om personen lägger tvätten fel så gör det ingenting utan de talar om saken. Tvätten läggs i olika högar för olika gradtal vilket gör det lätt att se om det blir fel. Det är ofta som personen
behöver hjälp med tvättmaskinerna, vilka även arbetsterapeuten
tycker är krångliga. Personerna med svårigheter får lära sig att passa
tiden ”om en timme är den här tvätten klar”. Arbetsterapeuten brukar
vara tydlig och säga att de möts i gruppens lokal för att gå till tvättstugan när tvättprogrammet är klart och plocka ur maskinen och
hänga tvätten. När tvätten är färdig får personen städa tvättstugan
och i den situationen är arbetsterapeuten med hela tiden. På frågan
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om genomförandet av aktiviteten skulle kunna lämnas över till personen så småningom menar arbetsterapeuten att personen inte skulle få
uppgiften gjord utan stöd.
Nybeskrivning
Händelsen berör en klient som kan sägas ha problem med att kommunicera med betydelsebärande gester kring vardagliga sysslor. Problemet kan ses som en konsekvens av svårigheter med att använda
sina tidigare erfarenheter för reflektion vid genomförandet av en
handling. Arbetsterapeuten är framförallt inriktad på att målet med
handlingen ska uppnås, dvs. att få uppgiften genomförd. Ansvaret för
genomförandet läggs delvis över på personen med svårigheter i och
med att arbetsterapeuten påminner personen om nästa dags tvättid,
och att komma ihåg att samla ihop tvätt och se till att ha tvättmedel
hemma. Det innebär att kommunikation med betydelsebärande gester
läggs på lekens nivå där personen kan genomföra en handling när den
förenklas till ett moment åt gången. Trots denna förenkling visar det
sig vara svårt för klienten att genomföra uppgiften. Det innebär att
handlingen i stort sett avstannar. Motståndet mot att genomföra
handlingen kan i detta fall förslagsvis tolkas som att delar av klientens
reflektionsförmåga inte är behjälplig då dennes själv inte förmår att
kommunicera mellan det handlande jaget och miget med dess internaliserade erfarenheter. När den inre kommunikationen mellan jaget
och miget är satt ur spel får klienten svårigheter med att lära sig av
arbetsterapeuten genom att ta dennes attityd och därmed även problem med att kommunicera med betydelsebärande gester. Därför används kommunikation med tidiga gester. I detta fall tar arbetsterapeuten över delar av handlingen, t.ex. när det gäller att bestämma tidpunkter. Vid genomförandet av sorteringen av tvätt kommunicerar
arbetsterapeuten och klienten både med gester på en mer konkret förutsägbar nivå, men även med verbala gester, med ord. De arbetar tillsammans och arbetsterapeuten visar och förklarar med ord hur handlingen går till, exempelvis att tvätten läggs i olika högar för olika gradtal. Man kan säga att arbetsterapeuten i detta avseende förmedlar at-
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tityder om vilken slags tvätt som ska tvättas i vilken temperatur. Sorteringen i olika tvätthögar underlättar att se när det blir fel. Om det
blir fel diskuterar de detta med verbala och tidiga gester. Målet är att
få till stånd en kommunikation med betydelsebärande gester så att de
kan förstå varandra även om de inte delar varandras åsikter.
Klienten behöver ofta hjälp där arbetsterapeuten mer eller mindre
tar över handlingen. Det gäller inte endast sådant som att påminna
om tvättider och sortering av tvätt utan även moment som när klienten ska hantera tvättmaskinen, passa tvättider och städa i tvättstugan.
Arbetsterapeutens verbala uppmaningar att göra det ena eller andra
räcker inte för att bistå klienten med att tvätta sina kläder i tvättstugan. Istället måste arbetsterapeuten förenkla och förtydliga kommunikationen till att gälla avgränsade moment som klienten kan förstå,
vilket understöds av att arbetsterapeuten också visar hur handlingen
initieras, genomförs och avslutas. Härigenom vägleder eller påminner
arbetsterapeuten klienten om vad som behöver göras för att få saker
gjorda. Annorlunda uttryckt skulle man kunna säga att klientens svårigheter med att tvätta kläder i tvättstugan blir genomförd tack vare
arbetsterapeutens ställföreträdande rollövertaganden i denna vardagshandling. Enligt den intervjuade arbetsterapeutens bedömning
skulle klienten i exemplet inte klara av uppgiften på egen hand. I detta
exempel saknas dock data som beskriver hur klienten skulle kunna
öva sig på uppgiften för att få egna erfarenheter som syftar till bättre
förmåga (eller möjlighet) att utföra uppgiften.

Kommunikation med betydelsebärande gester efter
kompensation
Tidshjälpmedel – Stress i vardagen
Arbetsterapeutens berättelse
Det som arbetsterapeuten i detta exempel uppfattar som den mest
övergripande svårigheten hos personer med svårare psykiska problem
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är svårigheten med tid och tidsuppfattning. Det handlar om att en
person t.ex. kan ha svårigheter med att komma överens om tider vilket leder till att personen känner sig stressad hela tiden. Det handlar
även om problem med att uppfatta innehållet i tid, ”hur lång tid, ja,
en timme, hur lång tid det är, känslan i kroppen”, dvs. den förmåga
vi har att uppfatta tid. Även minnessvårigheter är vanligt förekommande. Trots svårigheter med tid använder dessa personer inte almanackor, det blir då viktigt att motivera personerna till det enligt arbetsterapeuten. ”Det vanliga är ju att man släpar med sig sin almanacka vart man går. Om dessa personer råkar ha en almanacka så är
den inte med, det kanske är så att man glömt den". Det har kommit
många hjälpmedel vilket arbetsterapeuten uppfattar som mycket bra.
Den konkreta händelsen i detta exempel belyser en tjej som arbetsterapeuten skrivit ut en dygnsplan till kallad Sigvart vilket är ett slags
dagplanering där lampor slocknar t.ex. efter varje avslutad femtonminutersperiod vilket gör att personen kan få en visuell bild av hur
mycket tid/antal lampor som är kvar till det möte eller den uppgift
som väntar. För denna person blev detta hjälpmedel mycket lyckat.
Personen kunde vakna tre på natten och inte våga somna om eftersom
hon hade en träff bestämd klockan tio eller elva. Personen tyckte det
var säkrast att vara vaken så att hon inte skulle missa tiden. Efter att
ha fått dygnsplanen, där lampor släcks allteftersom tiden går och där
det gick att se hur många prickar som var kvar, kunde personen tillåta
sig att somna om och även somna om vid de tillfällen hon skulle råka
vakna på natten. Dygnsplanen var till stor hjälp för denna person.
Arbetsterapeuten menade att det finns en risk att bli alltför ivrig att
skriva ut denna typ av hjälpmedel. En annan tjej fick en ”Handi”( en
handdator med olika funktioner som sms och skrivfunktion med möjlighet att: skapa inköpslistor, lägga in avslappningsövningar, påminnelsefunktion inför olika aktiviteter och medicin, album med foto
över kontaktpersoner och möjlighet att lägga in musik m.m.), samtidigt som hon hade en mycket bra mobiltelefon. Mobiltelefonen hade
hon använt för att ta kort på folk med, vilka lagts in i telefonen så att
när en viss person ringer upp visar sig samtidigt ett foto på densamme.
I det fallet blev det bökigt för personen att både ha en ”Handi” och

MARIANNE BOSTRÖMVardagslivets

aktiviteter

129

en mobiltelefon, vilket resulterade i att mobiltelefonen lämnades tillbaka. Personen hade själv redan funnit en lösning och utprovningen
av en ”Handi” gjorde bara att det blev rörigare för personen.
Nybeskrivning
När den sociala handlingen möter så stort motstånd att den nästan
upphör går även den inre dialogen förlorad, vilket i detta fall påverkade personens förmåga att uppfatta och hantera tid med hjälp av sin
egen erfarenhet. När förmågan att internalisera tid brister och tiden
förlorar sin innebörd och mening blir det svårt att komma överens om
tider. När det inte går att organisera tid blir personen stressad då
denne inte har möjlighet att räkna ut hur problemet ska lösas. Problemet består inte i första hand av att hålla ordning på siffror utan snarare av svårigheter med att uppfatta det kvalitativa "innehållet" i tid
– som är kopplad till erfarenheten av hur lång tid något är ”det kvalitativa innehållet i tid”. Förmågan att uppfatta innehållet i tid berör
även känslan som åtföljer erfarenheten av att uppfatta tid. Minnet
som är beroende av att uppdateras på basis av personens erfarenheter
kan inte heller användas som ett stöd. För att hjälpa till att organisera
tid används vanligen almanackor, en brist med dessa är dock att de
inte kompenserar för uppfattningen av tid kopplad till erfarenhet. När
personen inte har tillgång till den internaliserade erfarenheten av tid
blir det svårt för individen att känna igen ”den andres respons” – i
detta fall en tid som är bokad. Att under sådana omständigheter
komma överens om en tid är en handling som riskerar att förlora sin
innebörd och mening. En almanacka kan ange dag och tid för en aktivitet men inte kompensera för tidskvalitéten (hur lång tid något är)
som är kopplad till individens egen erfarenhet. Något som tycks
kunna kompensera för detta är det kognitiva hjälpmedlet med
elektronisk dygnsplanering. Med hjälp av detta redskap löstes problemet med nattsömnen. Dygnsplanens signaler, där lampor släcks allteftersom tiden går och där det går att se hur många prickar som är
kvar till den utsatta tiden, blev den respons som klienten kunde ta till
sig och känna igen i sin egen erfarenhet. Dygnsplanen skapade trygghet och förutsägbarhet för klienten som kunde tillåta sig att somna

130

MARIANNE BOSTRÖMVardagslivets

aktiviteter

om. Genom att klienten uppfattade dygnsplanens prickar som betydelsebärande tidsangivelser fick tiden mening för klienten.

Städa badrummet - Att påbörja en handling
Arbetsterapeutens berättelse
För att beskriva hur en handling påbörjas för klienter berättar arbetsterapeuten att det vanliga är att göra en sak i taget. När en handling
genomförts följer nästa; vid frukosten tar personen en kopp kaffe för
att sedan fortsätta med något annat, t.ex. att bestämma ytterkläder.
Om något moment glöms bort krävs energi för att fortsätta.
Detta exempel används av arbetsterapeuten för att hjälpa personer
som har svårigheter med att påbörja en handling. Att påbörja en
handling berör struktur och ordning och sker på mycket olika sätt.
Det stöd som ges till en person som har problem med att påbörja en
handling är mycket individuellt. I en del fall används en aktivitetstavla
där personen får skriva upp i detalj vad som ska göras under en dag
eller en vecka. Arbetsterapeuten berättar om ett fall där personen enbart skrev ”städa badrummet” på torsdagar. För att få en utförligare
beskrivning av hur städningen av badrummet skulle gå till t.ex. vilken
trasa som skulle användas fick personen slå upp en arbetsbeskrivning
för att läsa vidare i den. Denna arbetsbeskrivningspärm, som bl.a. innehöll instruktioner om hur olika trasor var uppmärkta för olika ändamål, hade personen suttit hemma och arbetat med. Ett sådant arbete tar lång tid. Uppgiften genomfördes på ett pedagogiskt medvetet
sätt genom att personen fick skriva texten själv på datorn. Texten
plastades sedan in för att resultatet skulle se prydligt och fint ut. Arbetsterapeuten betonar vikten av att personen använder sina egna ord
på det som skulle göras. I ett annat fall som arbetsterapeuten berättar
om använde en person ordet ”morgonhygien” medan en annan valde
helt andra ord för samma sak. Det ord som arbetsterapeuten skulle
välja var att ”sköta ADL:en”. Det viktiga är att det ord som väljs är
personens eget val. När personen sätter egna ord på innehållet i arbetspärmarna kan de se helt olika ut. Det är också tydligt att personer
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använder helt olika ord när de får uppmaningen att välja sina egna
ord för att skriva på aktivitetstavlan.
Nybeskrivning
Problemet i denna händelse berör svårigheter att sätta igång en handling. När en handling som att äta frukost påbörjas (arbetsterapeutens
pedagogiska exempel till klienter) finns i regel en idé eller tanke om
vad som ska göras när och i vilken ordning. När intentionen att genomföra en handling stöter på problem ställs krav på inre dialog och
reflektion för att komma på en lösning som gör det möjligt att utföra
handlingen. Denna typ av problem kan emellanåt innebära stora svårigheter för personer med svårare psykiska funktionshinder. Det kan
handla om enklare problem som att städtrasor tar slut eller golvmoppar inte går att finna. För en klient som vanemässigt alltid påbörjar
städningen av badrummet med att använda en viss typ av trasa för
rengöring av badkaret kan avsaknaden av densamma medföra att
inget blir gjort. I brist på förmåga att omorganisera städningen, exempelvis att istället börja med golvet och vänta med badkaret tills nya
städtrasor inhandlats, finns det risk för att städningen avstannar helt.
Ett sätt att motverka denna typ av problem, som ställer krav på förändringar av handlingen, är att tänka i banor som att genomföra ett
moment åt gången. I kontakten med klienter försöker arbetsterapeuten lära ut detta sätt att tänka (med gester på lekens nivå), då det
kräver mindre energi och är ett lättare sätt att hantera vardagssysslor
på för målgruppen ifråga.
För personer som har svårt att påbörja en handling utformas hjälpen på olika sätt unika för var och en. Arbetsterapeuten ger exemplet
med ”aktivitetstavla” och aktivitetsbeskrivningspärm som stöd för att
genomföra uppgiften att ”städa badrummet”. I detta fall kan man
säga att dessa hjälpmedel används som ett komplement till en bristande inre dialog med svårigheter att reflektera för att kicka igång de
handlingar/responser som klienten själv inte klarar av att initiera. Genom att vägledas av dessa hjälpmedel kan uppgiften ändå, trots svårigheterna genomföras av personen själv. På aktivitetstavlan skriver

132

MARIANNE BOSTRÖMVardagslivets

aktiviteter

klienten med egna ord vad som ska göras under veckan, vilket förtydligas av ytterligare egenhändigt angivna instruktioner i arbetsbeskrivningspärmen. Varje steg i handlingens genomförande tydliggörs genom att uppgiften delas upp i olika moment. Detta får ta tid (i klientens egen takt) för att personen ska hinna med att bli delaktig och
förstå vad som ingår i uppgiften. Tavlan och pärmen fungerar som en
hjälp "på traven" för att både påbörja och genomföra den av klienten
själv bestämda handlingen. Den inre dialogen kan därmed sägas bli
genomförd med hjälp av ”aktivitetstavlan” med dess tillhörande arbetsbeskrivningspärm.
Genom att beskriva uppgiften med egna ord i detalj blir personen
delaktig med sitt själv i genomförandet av varje litet avgränsat steg.
Personen ges härmed möjlighet att förstå vad som ska göras. På så
sätt blir kommunikationen med gester kring dessa avgränsade steg betydelsebärande och meningsfulla för de involverade parterna – personalen förstår att personen själv kan läsa sig till vad som ska göras,
vilket också personen är införstådd med att personalen förstår.

Kommunikation med betydelsebärande gester
Putsa fönster - Klient som "inte kommer sig för med saker"
Arbetsterapeutens berättelse
Händelsen berör en person som har problem med trötthet och därför
”inte kommer sig för med saker”. Personen har själv en önskan om
att orka putsa sina egna fönster. Arbetsterapeuten och personen samtalar om hur denne ska gå tillväga för att orka genomföra fönsterputsningen. Det praktiska genomförandet görs sedan av personen
själv i form av en hemläxa som arbetsterapeuten ska ge respons på.
Responsen sker vid ett hembesök av arbetsterapeuten i personens bostad. Återkopplingen på det utförda resultatet blev, i detta fall lyckat
och gjorde personen själv mycket nöjd.
Allteftersom åren gått använder arbetsterapeuten sig mer av egna
erfarenheter om hur hon själv gör och hur hon själv går tillväga för
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att lösa problem – det får inte bli för mycket, det handlar om balans.
Hon menar att det inte går smidigt för någon att utföra saker och ting
och inte för henne själv heller. Den erfarenhet arbetsterapeuten talar
om handlar om hur vardagliga handlingar utförs och hur det går till
att minnas saker. Det kan handla om hur det går det till att komma
sig för att diska och att putsa fönster. När det gäller fönstren putsar
arbetsterapeuten inte alla fönster i hela huset samtidigt utan hon väljer istället ett fönster i taget. Det är detta slags erfarenhet som arbetsterapeuten använder vid samtalet med personer som har problem med
trötthet. Dialogen med personen är viktig, det får inte bli en envägskommunikation. Det är detta slags dialog, som bygger på att det
byggs upp en relation där det handlar om att möta någon, som gör
det möjligt att prata. Det går inte att bara pådyvla någon sitt eget, det
är något personligt som kräver fingertoppskänsla för att få till en sådan dialog.
Nybeskrivning
Klientens genomförande av handlingen (putsa fönster) möter i denna
händelse så stort motstånd att den i stort sett avstannar och förlorar
sin mening. Det visar sig genom att klienten inte klarar av att utföra
vissa vardagliga uppgifter, inte ”kommer sig för med saker”. Klienten
har uttalat önskningar om att putsa sina fönster vilket visar på förmåga att använda verbal förmåga och inre dialog. Att planera och
genomföra en praktisk uppgift ställer dock stora krav på den inre dialogen i självet, på att på ”bolla” tankar och erfarenheter fram och
tillbaka när handlingen genomförs. Eftersom ett föremål inte kan anpassa sig i en social process (jfr det smutsiga fönstret som utgör ett
stimuli för klienten) måste individen ha responser i beredskap i sitt
själv som denne kan välja från för att kunna genomföra handlingen.
Detta ställer krav på att tänka ut vilka responser som är användbara,
något som denna klient inte orkar med för tillfället.
Arbetsterapeut och klient kan i denna händelse använda samtalet
och kommunicera med betydelsebärande gester. För att göra det möjligt för klienten att genomföra handlingen föreslår arbetsterapeuten
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att uppgiften förenklas till att putsa ett fönster i taget. Målet med förenklingen av handlingen är att finna den nivå av kommunikation med
betydelsebärande gester där personen orkar använda sina tidigare erfarenheter av att putsa fönster. Idén till genomförandet tar arbetsterapeuten från sin egen erfarenhet av att förenkla uppgifter för att
kunna genomföra dem trots trötthet. Arbetsterapeuten bedömer att
klienten klarar av de moment och anpassningar till genomförandet
som krävs för att putsa ett fönster i taget, men att klienten inte klarar
av att använda den inre dialogen i den utsträckning som behövs för
att genomföra den sammansatta uppgiften att putsa alla fönster samtidigt. Svårigheterna för klienten ligger i att använda den inre dialogen
under längre tid och med mer komplex struktur vilket putsning av alla
fönster samtidigt innebär.
Klienten som väljer att anpassa sin handling till att putsa ett fönster
i taget kan sägas genomföra uppgiften på lekens nivå av självets struktur. I detta fall genomför klienten uppgiften som en ”hemläxa”. Att
putsa ett fönster ställer visserligen krav på att hantera flera moment
som att plocka undan i fönstret, ta fram redskap, använda fönsterputs, torka av, syna och fortsätta tills resultatet blivit bra. Men uppgiften är begränsad och ställer inte för stora krav på att hantera flera
moment samtidigt. Klienten får även konkret stöd av arbetsterapeuten
genom dennes respons på resultatet av fönsterputsningen vid ett hembesök. Resultatet blev mycket bra vilket visade att klienten haft förmåga att använda sina egna erfarenheter. Genom att klienten med
hjälp av denna förenkling kan använda sin egen förmåga, involverasbåde tankar, känslor eller attityder och handling. När klienten på så
vis kan genomföra den process som det innebär att ta den andres attityd blir även utveckling och förändring av självet möjligt.
Arbetsterapeutens egna erfarenheter av lösningar på problemet dvs.
att putsa ett fönster i taget kan ses som ett uttryck för en generell
uppfattning om hur handlingen kan genomföras. Det är dessa erfarenheter som arbetsterapeuten kommunicerar till klienten, som genom att ta den andres attityd får förslag på ”hur man brukar gå tillväga”. När det gäller tillvägagångssätt för att ”komma sig för med
att” putsa fönster menar arbetsterapeuten att detta är något som alla
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kan känna igen. Arbetsterapeutens och klientens kommunikation
med betydelsebärande ömsesidiga gester underlättas av om en relation
skapas under en lång tid. Relation i detta sammanhang syftar på att
arbetsterapeut och klient lär känna varandra, först genom kommunikation med tidiga gester som efterhand utvecklas till kommunikation
med betydelsebärande gester som gör det lättare för dem att förstå
varandra. Detta sker genom att påbörja handlingar, ta varandras responser och anpassa sig till dessa.

Intressechecklista – Fåordig klient, berättar om intresse
Arbetsterapeutens berättelse
Vid en av intervjuerna ombeds arbetsterapeuten att berätta om någon
person som förändrats i något avseende. Arbetsterapeuten berättar då
om en kvinna som är extremt fåordig. Samtalen med denna person
brukar gå mycket trögt. När arbetsterapeuten exempelvis ställer frågan; ”Går du upp tidigt på morgnarna?” kunde svaret bli, ”Det varierar”. På frågan ”Lägger du dig sent på kvällarna?” kunde svaret bli
detsamma, ”Det varierar”. Så kunde det fortsätta. Frågor av typen
”När la du dig igår kväll?”var det sätt som arbetsterapeuten försökte
kommunicera på för att få mer utförliga svar än fåordiga ”Ja” och
”Nej”.
I samband med att biståndsbeslutet skulle ses över användes en intressechecklista där frågor ställdes om allt från handtvätt till att lyssna
på radio. Personen fick frågor om sina intressen och om planerna inför framtiden och skrev då att hon var intresserad av teater. Eftersom
personen i vanliga fall brukade säga att hon inte var intresserad av
något frågade arbetsterapeuten om hon varit på teater någon gång.
Men nej, det hade hon inte varit, varpå arbetsterapeuten drog slutsatsen att det var något okänt för henne. Arbetsterapeuten säger då till
personen att det är mycket roligt att gå på teater och personen replikerar, ”Jaså, säger du det”. De fortsätter att tala om olika intressen
som att sticka och virka, det senare hade personen gjort tidigare men
tröttnat på. Arbetsterapeuten berättar då om en dagverksamhet som
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personen skulle kunna delta i där det finns ”mycket roligt man kan
göra”. Dagen efter bestämde kontaktpersonen och klienten att de
skulle åka och titta på dagverksamheten. Efter besöket var personen
mycket intresserad och gav utryck åt sin glädje över besöket. Arbetsterapeuten, som strax efter besöket fått ett meddelande att personen
önskade börja på dagverksamheten, noterade att hon inte längre var
nöjd med sin situation (som ointresserad av det mesta). Personen undrade om det gick att börja samma dag och arbetsterapeuten ringde då
upp verksamheten för att ordna en tid.
Ett problem uppstod i samband med den väg som klienten skulle
behöva gå för att komma till dagverksamheten. När arbetsterapeuten
skulle beskriva vägen till dagverksamheten för kvinnan så kom hon
på att ett tidigare övergångsställe som personen kände till hade tagits
bort. Arbetsterapeuten menade att personen inte borde gå den vägen
eftersom denne inte tittar åt sidorna när hon är ute och går. Denna
starkt trafikerade gata skulle då innebära en fara för henne att ta sig
över. Det bestämdes då att en av skötarna skulle skjutsa henne till
dagverksamheten. Detta skulle ge personen tid att memorera en annan väg när hon gick till verksamheten vid ett senare tillfälle. Efter att
ha varit på dagverksamheten kom personen och berättade hur glad
hon var och hur roligt det hade varit och hon tyckte det var snällt av
dem att skjutsa henne. ”Så många ord hade denna person inte yttrat
tidigare”, enligt arbetsterapeuten vilket hon såg som ett tecken på att
något hade hänt. Kvinnan såg också fram emot vad som skulle hända
och arbetsterapeuten tyckte det skulle bli spännande att höra hur det
gick.
Nybeskrivning
Denna händelse handlar om en mycket fåordig kvinna som har svårt
att kommunicera med verbala gester. Den sociala handlingen att kommunicera hade mött så stort motstånd att den nästan avstannat, vilket
bl.a. kom till uttryck i samband med arbetsterapeutens försök att få
respons på sina frågor om klientens sovvanor.
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I samband med att klientens biståndsbeslut skulle ses över använde
arbetsterapeuten en intressechecklista för att kommunicera med klienten kring olika intressen. Frågorna i intressechecklistan berörde
vilka intressen som klienten utförde och hade erfarenheter av och sådana som hon skulle kunna tänka sig att utöva i framtiden. För att
kunna fylla i denna checklista började de utbyta verbala gester sinsemellan, dvs. kommunicera med ord om sina intressen. Kommunikationen övergick vartefter till kommunikation med verbala betydelsebärande gester, dvs. kommunikation med innebörden i handlingarna så
att ömsesidig förståelse började uppstå. Övergången från verbala gester till verbala betydelsebärande gester kan i detta exempel förstås på
följande sätt.
Efterhand som de kommunicerade med verbala gester om intressen,
om teater som klienten angett som ett intresse och om dennes tidigare
intressen som att sticka och virka blev de allt bättre på att ta den andres attityd, vilket medförde att de började förstå varandra på ett annorlunda och mer ingående sätt jämfört med tidigare. I denna process
av förändrad kommunikation berättade arbetsterapeuten om en dagverksamhet som klienten skulle kunna delta i och som inte ställde
högre krav än vad klienten skulle klara av. Efter att ha sett och besökt
och interagerat med personer på dagverksamheten, vilket gett klienten
en egen erfarenhet av densamma, var klienten mycket intresserad av
att få börja där. Här finns det skäl att anta att verksamheten visade
sig stämma överens med klientens förväntningar och uppfattades som
meningsfull för denne klienten, inte minst på grund av den glädje som
klienten uppvisade inför över den nya möjligheten till aktivitet. Klientens bruk av betydelsebärande gester i förmedlandet av sin glädje är
ett exempel på att sociala handlingar i betydelsen att kommunicera
började få innebörd och mening för klienten.
När det gäller klientens svårigheter att ta sig till dagverksamheten
kan arbetsterapeutens farhågor i detta avseende beskrivas som att
denne uppfattade att klienten hade svårigheter med att använda den
inre dialogen för att hitta en säker gångväg dit. Eftersom arbetsterapeuten kände till klientens svårigheter att respondera på stimuli från
den omgivande miljön, vad gäller "trafikproblemet" att se sig om och
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anpassa sitt beteende efter trafiken, delgav arbetsterapeuten klienten
sina synpunkter och diskuterade också detta med annan personal.
Hon borde inte välja den vägen, eftersom den starkt trafikerade gatan
innebar en fara för henne. Klientens problem, att inte kunna ta sig till
den dagliga verksamheten, utgör ett exempel på att inte kunna fullfölja en handling som redan påbörjats – här till följd av klientens
nyvunna intresse för dagverksamheten. Problemet löstes dock genom
att en av skötarna skulle skjutsade klienten till dagverksamheten. Personalen som härmed hjälper klienten att genomföra en social handling
– att delta i daglig verksamhet – kan sägas utföra ett slags ställföreträdande rollövertagande å klientens vägnar. Klientens deltagande i
den dagliga verksamheten medförde att hon på ett tydligare sätt än
innan kunde förmedla sina tankar, känslor och erfarenheter i kommunikationen med andra.

Arbete i hantverket lera - Svårt att påbörja och avsluta
Arbetsterapeutens berättelse
Arbetsterapeutens berättelse handlar om en person som under den
första tiden i arbetet med lera inte mådde så bra men vars mående
blev bättre efterhand. Den specifika händelsen berör en person som
arbetat ett tag med lera men som aldrig gjort någonting färdigt. Vid
ett tillfälle hade personen tillverkat en mycket fin skål och ställt
denna för att torka. Strax efter var skålen omgjord till en platta som
personen ”skar ut som en hand”, ”vilken också blev bra”, för att i
nästa ögonblick göra om denna platta till strimlor. Arbetsterapeuten
menar att detta avspeglar att personen inte kan avsluta något och
inte tillåter sig att göra något klart. Detta höll på under en lång tid
utan något resultat. Arbetsterapeuten hade lagt märke till att detta
beteende förändrades efter att de arbetat ett tag så att personen efterhand kunde slutföra en hel produkt med en början och ett slut.
Anledningen till att en klient har svårt med att börja och sluta kopplar arbetsterapeuten till ”relation och lusten till livet”. Om man
”vill leva i den här världen kanske man blir mer intresserad av att
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göra någonting färdigt”. När personen förmår göra ett föremål i lera
färdigt blir föremålet i sig en bekräftelse på att personen genomfört
en handling och att något blivit klart blir det samtidigt ett tecken för
klienten att denna mår bättre. När klienten får bekräftelse på att något blivit färdigt – som att ett föremål i lera blivit klart - sammanfaller det ofta, enligt arbetsterapeuten med att personen också mår
bättre.
Nybeskrivning
Denna händelse ger en beskrivning av en klient som till en början utför det ena fint utformade föremålet efter det andra men inte gör något färdigt. En bidragande orsak till detta skulle kunna vara att personen inte är delaktig med sitt själv i handlingen.
När klienten inte använder sitt själv får handlingen inte längre någon mening för personen. Arbetsterapeutens hypotes är att svårigheterna handlar om att ”relation och lusten till livet” saknas och att en
person som inte vill leva i den här världen inte heller engagerar sig
själv för att slutföra saker och att göra färdigt saker. När en handling
som i detta fall saknar syfte blir det svårt med genomförandet av
handlingen – resultatet blir inte så viktigt - vilket leder till att varken
någon produkt eller resultat uppnås.
Arbetsterapeuten har lagt märke till att detta beteende, där både
resultat och genomförande inte spelar någon roll och inte tycks ha
någon innebörd för klienten, förändras när klienten börjar bli bättre.
Detta kan antas bero på att när personen förbättras kan denne återigen ta den andres perspektiv och anpassa handlingen därefter, vilket
gör det möjligt att styra hur handlingen påbörjas och hur den kan
avslutas. När klienten övar sig i att ta andras attityder (t.ex. genom
att ta till sig en synpunkt från den andre eller orkar ta in att något
hänt) ges möjlighet att få struktur på de egna erfarenheterna och därmed börja se på sin situation på ett nytt sätt. En liknande erfarenhetsstruktur som den som byggs upp vid utformandet av lera (där handlingar planeras, genomförs och slutförs) kan användas för att rekon-
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struera tillvaron i stort. Det är genom att klienten övar sig i att använda självet i den sociala processen som klienten återigen kan ge
struktur åt och organisera sina erfarenheter.

Matlagning – Klienten med traditionella funktionshinder
Arbetsterapeutens berättelse
Denna händelse berör en person med traditionella funktionshinder
vanliga inom målgruppen med svårare psykiska problem, såsom svårigheter med minne och flexibilitet, med att kunna läsa och planera
och organisera sin vardag. Arbetsterapeuten är inte inriktat på att
träna dessa funktioner var för sig utan väljer att använda matlagning
som aktivitet vid träningen. Kontakten mellan arbetsterapeut och personen med problem påbörjas med att arbetsterapeuten genomför en
bedömning för att kartlägga dennes funktionshinder. Vid denna bedömning får personen i uppgift att värma en färdiglagad soppa från
burk. I samband med detta föreslog arbetsterapeuten att de kunde äta
den tillsammans som lunch, varpå personen berättade att det inte var
möjligt eftersom hon inte ätit tillsammans med någon på tio år. Vid
planeringen kom de då överens om att personen skulle bestämma sig
för om hon ville äta den tillsammans med arbetsterapeuten när de
”var i situationen” och om personen inte ville äta soppan med arbetsterapeuten så skulle hon bara säga till. Arbetsterapeuten skulle då åka
tillbaka till kliniken för att äta och personen kunde då äta soppan
själv. Arbetsterapeuten säger att ”hon inte tyckte det var hela världen”. Personen genomförde aktiviteten och hade inga bekymmer att
äta den värmda soppan tillsammans med arbetsterapeuten. Efter det
tillfället kom de överens om att de även fortsättningsvis skulle laga
mat och äta tillsammans vid terapitillfällena. Arbetsterapeuten menar
att personen nog var glad över att det fungerade och därför ville fortsätta med just matlagning. Arbetsterapeuten trodde också att personen hade ett intresse av matlagning, som nu blivit tydligt.
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I detta fall kom personens hela sociala liv att förändras. Personen
ville fortsätta att träna på att laga mat, de kom överens om att använda recept och laga maten tillsammans. Under påföljande vecka lagade personen mat åt sig själv på egen hand. De gjorde även en kokbok. Personen förbättrade genom denna aktivitet minne, förmåga att
läsa, koncentrationsförmåga och uthållighet. Personen lagade även
matportioner som hon fryste in. Arbetsterapeuten berättar att personer har gått ner 30 kg genom en bättre kosthållning. Alla dessa förbättringar uppnåddes under det år de arbetade tillsammans. Personen
som inte hade ätit tillsammans med någon på tio år åt nu ute på restaurang, hon kunde även äta tillsammans med släkt och vänner. Hon
kunde delta i släktkalas och tyckte själv att det var fantastiskt, att hon
fått ett annat liv. Även arbetsterapeuten tyckte att det blev ett lyckat
resultat, och talade om betydelsen av rätt tajmning dvs. att personen
vid denna tidpunkt verkligen ville få ett annat liv. Hon kunde även se
betydelsen av sin egen roll men ville tona ner den eftersom klienten
även haft andra kontakter. När arbetsterapeuten frågade klienten om
vad som låg bakom förbättringen menade personen att det var matlagningen som varit avgörande och den kontakt som etablerats mellan
dem.
Nybeskrivning
I detta exempel har personen initialt så stora svårigheter med att finna
lösningar på de problem som uppstår vid genomförandet av vardagliga handlingar att de i stort sett har avstannat. Vanligtvis är det så,
att när svårigheter med att genomföra en handling uppstår blir individen härigenom först medveten om problemet och därefter försöker
han/hon anpassa sina responser så att handlingen går att genomföra.
Det som då sker är att individen använder reflektionen för att rekonstruera handlingen i den process som benämns ”att ta den andres attityd”. När förmågan till inre dialog är nedsatt får personen svårigheter med att tänka, känna, organisera och planera sina handlingar.
Den nedsatta förmågan innebär även att meningen i handlingen går
förlorad och att personen har svårt att vara delaktig med sitt själv i
de handlingar som genomförs.
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Eftersom arbetsterapeuten väljer att använda matlagning i träningen involveras både kropp och medvetande på ett naturligt sätt
samtidigt vid genomförandet av handlingen. I syfte att återge handlingen mening för klienten väljer arbetsterapeuten att börja med en
bedömning för att ta reda på mer om klientens vardagliga problem.
Underlaget för bedömningen består i att personen med svårigheter
värmer en burk soppa i sitt eget hem och att arbetsterapeuten och
klienten kommunicerar med gester på lekens nivå av självets struktur.
Sistnämnda innebär att ett moment utförs i taget och att utförandet
sker med få personer inblandade. Arbetsterapeuten föreslår att de äter
soppan tillsammans vilket klienten dock responderar på som något
omöjligt eftersom denne inte ätit tillsammans med någon på tio år.
Genom att arbetsterapeuten vid bedömningen genomför handlingen tillsammans med klienten får arbetsterapeuten information om
personens erfarenheter. Denna information används för att ta reda på
hur klienten förmår använda sig själv och sin inre dialog för att lösa
de problem som uppstått vid genomförandet av handlingen. Det som
arbetsterapeuten föreslår på basis av sin bedömning verkar vara det
absolut svåraste för klienten att genomföra, att äta lunch tillsammans
med någon annan, eftersom hon inte ätit med någon på tio år. I kommunikationen med varandra diskuterar de problemet med hjälp av
betydelsebärande gester och bestämmer att klienten avgör om de ska
äta tillsammans när vardagshandlingen genomförs ”i situationen”.
Handlingen att äta tillsammans med arbetsterapeuten visade sig få
mening för klienten, inte minst eftersom hon efterhand kunde äta med
släkt och vänner och gå på restaurang. Enligt arbetsterapeuten var
klienten glad över att det gick bra att äta tillsammans med någon annan. En möjlig tolkning till klientens förändrade agerande är att klientens känsla av att inte kunna genomföra en vardaglig handling, som
varit kopplad till erfarenheten av att inte äta med någon, ersattes med
glädje när denne gavs möjlighet att äta tillsammans med någon annan.
Det visade sig att klienten p.g.a sina psykiska svårigheter inte ansåg
sig vara en värdig person att äta tillsammans med. När klienten gick
med på arbetsterapeutens förslag – kunde ta arbetsterapeutens handling att äta tillsammans – och därmed kom att betrakta handlingen
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som något självklart och därmed positivt, som en del av sin egen attityd, stärktes hennes självkänsla samtidigt som handlingen kunde
återfå sin mening. Vartefter som klienten fick mer erfarenhet av att
kunna genomföra meningsfulla handlingar bidrog detta till förändring och utveckling av personens själv och dennes sociala liv.
Mening uppstår i detta exempel genom att klienten tar den andres
attityd och därmed får möjlighet att lära sig nya saker. I detta fall har
arbetsterapeuten tagit reda på att klienten har problem med struktur
och planering i den sociala handlingen, här exemplifierad med matlagning. För att underlätta genomförandet hjälper arbetsterapeuten
klienten att förenkla handlingen. I detta fall kommer de överens om
att använda recept vid matlagningen. Ett recept anger ingredienser,
ordning, mängder och tillvägagångssätt vilket underlättar vid planering och organisering vid genomförandet. När ett recept används vid
tillagning av mat leder det till att flera moment underlättas. Personen
behöver inte själv hålla alla responser i tankarna utan kan ta stöd av
de i förväg nedskrivna momenten för att underlätta genomförandet.
Detta medförde att individen kunde ägna mer uppmärksamhet åt att
genomföra själva handlingen – att tillaga en hel maträtt. Den kokbok
som sammanställdes var även den ett sätt att förenkla vissa moment
för att underlätta tillagningen av maten.
För varje ny maträtt som klienten lärde sig att laga, fick personen
mer och mer egen erfarenhet. Genom detta kunde personens tankar,
reflektioner och känslor kopplade till attityder, utvecklas och förändras. I detta fall visade det sig genom att personen förbättrade minnet,
förmågan att läsa, koncentrationsförmågan och uthålligheten. Efter
bedömningen av klientens funktionshinder, som genomfördes med
kommunikativa gester på lekens nivå, önskade personen fortsätta
med matlagning. Arbetsterapeuten och klienten bestämde då tillsammans vilken maträtt som skulle lagas den kommande veckan. Tillagningen av maträtten genomfördes med hjälp av kommunikation med
betydelsebärande gester som successivt närmade sig spelets nivå av
självets struktur. Klienten genomförde först matlagningen på lekens
nivå tillsammans med arbetsterapeuten, som handledde och gav feedback på genomförandet. Under kommande vecka lagade personen
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med svårigheter maten på egen hand genom kommunikation på spelets nivå med fler moment inblandade och större komplexitet som
ställde större krav på självets förmåga att använda struktur, planering
och genomförande. Personen orkade då använda sin egen reflektion
för att lösa de problem som uppstod vid genomförandet av handlingen.

Sammanfattning
I resultatet presenteras data i form av illustrativa exempel på hur arbetsterapeuter använder vardagliga aktiviteter för att bistå personer
med svårare psykiska problem. Valet av exempel och händelser har
gjorts för att belysa variationen i de arbetssätt som arbetsterapeuterna
i praktiken tillämpar gentemot denna målgrupp. Alla personer som
arbetsterapeuterna refererar till i händelserna har stora svårigheter att
genomföra vardagliga handlingar även benämnda som aktivitet inom
arbetsterapin.

Vardagshandlingen som en social process
I Meads teori beskrivs människan som en social varelse som utvecklas
och förändras genom sin förmåga att via vardagliga handlingar kommunicera med både människor och föremål i omgivningen. Detta innefattar handlingar som exempelvis att vakna på morgonen, delta i
en släktmiddag, låna en bok på biblioteket eller göra en resa.
Så länge genomförandet av de vardagliga handlingarna flyter på
kan de ses som en helhet där kropp och medvetande inte skiljs åt. Det
är först när problem uppstår som individen, under normala omständigheter, försöker rekonstruera handlingen och dess grundläggande
sociala process. I det mest förenklade sättet att beskriva denna process
eller genomförandet av den sociala handlingen används begreppen
gest, respons och anpassad respons. Gesten är den handling som ger
upphov till en respons vilken leder till en ny anpassad handling. Detta
utbyte eller denna kommunikation med gester syftar till anpassning
av den sociala processen så att handlingen kan fortgå och slutföras.
Låt mig ge några exempel, inledningsvis från händelsen som utmynnar i att klienten börjar på kommunens dagverksamhet och med
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arbetsterapeuten som den som anpassar gesten. I samband med ett
samtal med klienten säger arbetsterapeuten att det är mycket roligt att
gå på teater (gest). Klienten, som vanligtvis brukar svara ytterst fåordigt, svarar ”Jaså, säger du det” (respons). På basis av klientens respons anpassar arbetsterapeuten sin strategi att "få igång" klienten
och berättar om en dagverksamhet som erbjuder roliga aktiviteter
(anpassad respons). Detta blir startpunkten till att klienten så småningom påbörjar ett aktivare liv, vilket ingår i arbetsterapeutens målsättning – att träna klienter att på egen hand klara av vardagliga handlingar. I nästa exempel är det klienten som står för gesten i förhållande
till arbetsterapeuten som responderar och därigenom påkallar en anpassad respons från klienten. Klienten ger i exemplet med matlagning
uttryck åt sin önskan att fortsätta laga mat (gest) varpå arbetsterapeuten hjälper klienten att lägga en nivå på genomförandet som både
motsvarar klientens önskan och dennes kapacitet (respons) som innebär att klienten kan tillaga maten med hjälp av recept på egen hand
(anpassad respons). Det sista exemplet belyser utbytet av gester mellan klienten och ting i omgivningen, här i form av ett smutsigt fönster
(jfr exemplet putsa fönster). Klientens önskan att putsa det smutsiga
fönstret (gest) är upphovet till handlingen där arbetsterapeuten avpassar genomförandet till lekens nivå (respons) som gör det möjligt för
klienten att välja att genomföra handlingen på egen hand (anpassad
respons). Utbytet med gester kan även användas för att beskriva hur
individen interagerar gentemot ett föremål (objekt). Fönsterputs sprutas på fönstret (gest) där personen upptäcker att putsmedlet inte
täcker hela fönstret (respons) varpå personen fyller i med ytterligare
fönsterputs som gör att hela rutan täcks (anpassad respons). I det senare fallet finns inte någon person som kan anpassa genomförandet
av handlingen utan klienten är då hänvisad till att använda sina egna
responser som personen har tidigare erfarenheter av i sitt själv. En del
av träningen går därför ut på att klienten får erfarenhet av att använda
flera olika responser för att därmed öka sin handlingsberedskap att
hantera föremål. Att agera gentemot föremål ställer större krav på
förmågan till reflektion (den inre dialogen) som är nödvändig för att
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kunna genomföra en handling jämfört med kommunikation med tidiga och konkreta gester.
En av de mest centrala idéerna i Meads teori om social handling är
människans förmåga att ”ta den andres attityd”. Genom denna förmåga kan personen göra sig själv till ett objekt för reflektion genom
att förflytta sig in i den andres medvetande och se på sig själv utifrån.
Denna förmåga möjliggör även kommunikation med betydelsebärande gester mellan personer där den verbala gesten är den mest effektiva. Personen kan på så sätt känna igen sin egen erfarenhet hos
den andre och förstå vad denne säger vilket leder till att problem som
uppstår i den sociala handlingen går att upptäcka och finna en lösning
på.
Förutom kommunikation med betydelsebärande gester beskriver
Mead även kommunikation med tidiga gester vilka utmärks av att
vara mer konkreta och mindre beroende av språkliga innebörder.
Kommunikation med tidiga gester fungerar likväl som ett slags språk
i sig. Kommunikationen blir dock svårare och sker genom försök och
misslyckande vilket innebär att missförstånd lätt uppstår och att det
tar längre tid innan ömsesidig förståelse uppnås.
Kommunikationen med tidiga gester som utmärks av att vara konkreta övergår så småningom i kommunikation med betydelsebärande
gester och blir därmed betydelsefulla för den inre abstrakta dialogen
i självet. Personen har då förmåga till tankar och reflektion för att
lösa problem som uppstår i den vardagliga handlingen. Självet består
av de egna erfarenheterna i miget som hela tiden vägs mot jaget som
är den spontant agerande delen av självet.

Svårigheter att genomföra den sociala processen i den
vardagliga handlingen.
Situationer som till synes innehåller rutin- och vanehandlingar som
att äta frukost och ta sig till arbetet kännetecknas ofta av smärre variationer som lätt ställer till problem eftersom handlingen måste omorganiseras för att kunna genomföras. Det kan handla om att vattnet
är slut i vattenkokaren och behöver fyllas på eller att kaffet är slut och
nytt behöver köpas in. Särskilda bestick har ”gömt sig” och man
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kanske spiller och får torka av. För personer utan svårare psykiska
problem utgör dylika störningar i morgonrutinen inga konstigheter, i
regel finner de en lösning på "problemen" så att handlingen går att
genomföra. Däremot har personerna som de intervjuade arbetsterapeuterna beskriver i händelserna svårt att genomföra vardagliga
handlingar.
En bidragande orsak till klienternas svårigheter att genomföra tillsynes triviala vardagshandlingar är att dessa ställer ganska stora krav
på individen att hantera flera handlingar samtidigt vilka dessutom –
beroende av faktorer i omgivningen/situationen som kringgärdar den
ständigt förändras.
De problem som arbetsterapeuterna beskriver hos klienterna berör
oförmåga till struktur och ordning som lätt leder till en kaosartad tillvaro. Det kan handla om personernas oförmåga att få något gjort,
t.ex. att först göra en sak och sedan nästa. Vidare beskrivs svårigheter
med att välja mellan olika handlingar och att fatta beslut och med att
hantera tid. Andra problem kan beröra svårigheter med att samtala.
Arbetsterapeuterna beskriver dessutom svårigheter med inre upplevelser som bygger upp egna erfarenheter p.g.a. svårigheter med varseblivning hos personerna. Exemplen visar att vissa personer periodvis
mår mycket dåligt vilket gör att de inte förmår genomföra vardagens
handlingar. De visar även oro och rädsla inför att genomföra vardagliga handlingar.
När problem uppstår vid genomförandet av en vardaglig handling
så att den avstannar tyder exemplen på att personerna har svårt att
på egen hand få till en anpassning som får handlingen att fortgå. Personen kan i många fall till synes fortsätta att utföra handlingar men
svårigheten består i att innebörden i handlingen gått förlorad, vilket
innebär att personen inte kan använda sin erfarenhet för att välja ut
en passande respons för att lösa de problem som uppstår.
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Hur används handling som terapeutiskt medel?
Kommunikation med tidiga gester
Resultatet indikerar att personer med svårare psykiska problem har
problem med att kommunicera med betydelsebärande gester. Det innebär bl.a. att de ofta har svårt att med ord beskriva de problem som
uppstår inför och vid genomförandet av en handling. Att inte kunna
kommunicera med betydelsebärande gester kan bl.a. innebära svårigheter att både upptäcka och med ord beskriva de problem som uppstår vid genomförandet av en handling. Svårigheterna medför vidare
att meningen med en handling riskerar att gå förlorad, vilket gör att
personen får svårt att finna ut lösningar som kan få handlingen att
fortgå.
Vid träningen där kommunikation med tidiga gester används genomför arbetsterapeuten en handling tillsammans med klienten. Uttryckt på annat sätt kan man säga att arbetsterapeuten genom att göra
ett ställföreträdande rollövertagande tar över ansvaret för att hjälpa
klienten med att genomföra handlingen, eller mer precist faserna i den
sociala processen. Tillvägagångssättet ger klienten möjlighet att öva
sig på den sociala processen under handledning, vilket syftar till att
underlätta användandet av kommunikation med betydelsebärande
gester längre fram för klienten. Ett exempel på tillvägagångssättet vid
ställföreträdande rollövertagande är när arbetsterapeuten hämtar upp
en klient i dennes bostad och skjutsar klienten till träningsgruppen (se
exemplet ”Hämta till träning”). I ett senare steg genomförs handlingen på så sätt att de tillsammans åker buss till träningsgruppen.
Samtidigt görs klienten medveten om vad som förväntas av denne.
Samtalet om det som sker syftar till att göra personen delaktig med
sina egna erfarenheter och sitt själv och till att förbereda denne på att
steg för steg återta genomförandet av handlingen – att själv ta sig till
träningsgruppen.
Kommunikation med tidiga gester innebär bl.a. att det tar längre
tid innan arbetsterapeut och klient kan förstå varandra och att missförstånd lätt uppstår innan den ömsesidiga förståelsen uppnås. När
personen har svårt att ta den andres attityd och att vara ett objekt till
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sig själv försvåras utveckling och förändring av personens själv. När
klienten inte kan utnyttja tidigare erfarenheter (i miget) som vägledning i handlandet (jaget) avstannar den sociala processen och därmed
hindras individen från att dra lärdom av nya erfarenheter som kan
bidra till denna tillväxt.

Kommunikation med betydelsebärande gester
De intervjuade arbetsterapeuterna använder aktivitet som redskap för
att hjälpa klienterna med att genomföra vardagliga handlingar vilket
samtidigt fungerar som terapeutiskt medel för att utveckla deras själv.
Strävan är att för klienter göra de möjligt att genomföra vardagliga
handlingar som har mening för dem. Med utgångspunkt i Meads teoretiska resonemang om social handling kan man säga att detta innebär att genomförandet av den vardagliga handlingen läggs på en nivå
av självet som gör att personen kan delta i handlingen genom kommunikationen med betydelsebärande gester.
I flera av de beskrivna händelserna förenklar arbetsterapeuten
handlingen till kommunikation med gester på lekens nivå, vilket innebär att handlingen genomförs med få deltagare och färre moment.
Genom att handlingen förenklas blir det möjligt för klienten att kommunicera med betydelsebärande gester vilket leder till att denne trots
sina svårigheter kan genomföra handlingen.
Resultatet visar att en del av klienterna efterhand klarar av mer
komplicerade handlingar, vilka då kan sägas bli genomförda på spelets nivå av självets struktur. Vanligt är att den problematiska handlingen till att börja med genomförs med gester på lekens nivå för att
sedan steg för steg övergå till kommunikation med gester på spelets
nivå. Sistnämnda innebär att personen måste hantera mer komplexa
situationer bestående av fler personer och/eller fler moment. Det
handlar då om att hålla ”fler bollar i luften”. I en del fall utnyttjar
arbetsterapeuter responser med förutsägbar mening i arbetet med att
bistå klienter att hantera vardagliga sysslor. Exempel på sådana förutsägbara responser är tidshjälpmedel, aktivitetstavlor och veckoscheman. Dessa hjälpmedel kan liknas vid responser som personen har
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svårigheter med att skapa själv men som denne förstår (jfr betydelsebärande gester) och kan få vägledning av för att kunna genomföra
vardagliga handlingar.
Genomförandet av sociala processer såsom vardagliga handlingar
är något människan övar sig på. Till att börja med sker det tillsammans med en annan mer erfaren person, i detta fall arbetsterapeuten
eller annan personal som vägleder genomförandet av handlingen. Exemplen visar att detta till att börja med sker tillsammans med en annan erfaren person, i detta fall arbetsterapeuten eller annan personal
som vägleder genomförandet av handlingen. Det är först när personen ges möjlighet att öva sig på att ta den andres attityd som denne
på egen hand kan lösa de problem som uppstår i genomförandet. När
personen löser problemet och därmed kan fullfölja handlingen bidrar
detta till utveckling och förändring av personens själv. Att öva på den
sociala processen innebär att ta hänsyn både till komplexiteten i den
vardagliga handlingen och de ständigt förändrade omständigheter
som präglar den. Detta slags hänsynstagande innebär inte att handlingen delas upp i bestämda moment som tränas tills de blir automatiserade. Det är istället genomförandet av faserna i den sociala processen som övas, detta genom att personen riktar sin uppmärksamhet
mot det som sker, övar på att ta den andres attityd och kommunicerar
med betydelsebärande gester för att nå en ömsesidig förståelse med
"den andre" (arbetsterapeuten) som leder till att handlingen anpassas
och kan fullföljas.

Hur blir tanke, känsla och handling möjlig?
I stort sett kan alla beskrivna händelser tolkas som att arbetsterapeuterna använder handling som ett terapeutiskt medel i syfte att ge klienterna möjlighet att öva på faserna i den grundläggande sociala processen. När personen övar på den sociala processen är det viktigt att
denne är med och genomför handlingen själv eftersom det är först då
som de egna erfarenheterna kommer till användning och också kan
utvecklas genom den ständiga anpassningen i interaktion med miljön.
Vid träningen använder arbetsterapeuten kommunikation med gester
på olika nivåer av självets struktur – lekens och spelets nivå. I de fall
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där klienten kan ta den andres attityd, men trots detta har svårt att
genomföra vardagliga handlingar använder arbetsterapeuten kommunikation med betydelsebärande gester som terapeutiskt redskap (lägger utförandet på den nivå som gör att klienten kan använda sin egen
förmåga). Klienten som befinner sig på denna högre nivå har förmåga
att använda sina egna tankar, känslor och handlingar och kan även
ge uppmärksamhet åt olika sinnesintryck. I de fall klienten har stora
svårigheter med att ta den andres attityd och stora svårigheter med
att kommunicera med gester används kommunikation med tidiga gester eller förberedande gester som terapeutiskt redskap. I båda fallen
övar klienten på faserna i den sociala processen som ett sätt att stärka
personens förmåga att ta den andres attityd genom att påbörja en
handling, ge uppmärksamhet åt responser och genomföra anpassningar av handlingar. Detta handlar om att ges möjlighet att öva på
att lösa problem som uppstår vid genomförandet av vardagslivets aktiviteter.
Träning i att använda ord, tankar och reflektion i syfte att bidra till
att utveckling av självet
Vid genomförandet av en handling med hjälp av betydelsebärande
gester är samtalet möjligt att använda (vilket kan aktivera reflektioner
hos klienten). I exemplet ”tvätta fönster” ger klienten uttryck åt sin
önskan att putsa sina fönster och arbetsterapeuten bidrar med sina
egna erfarenheter om hur detta skulle kunna bli möjligt. Vid exemplet
med ”matlagning” används även där samtalet mellan arbetsterapeuten och klienten som en central del av träningen. Arbetsterapeuten
börjar med att ge information om den bedömning som ska genomföras och klienten fortsätter med att berätta om sin situation som inneburit att hon inte ätit tillsammans med någon på många år. Exemplet
med intressechecklistan kan också ses som ett exempel på samtalets
betydelse vid kommunikation med betydelsebärande gester.
Även vid kommunikation med tidiga gester används samtalet om
än i begränsad omfattning eftersom missförstånd lätt uppstår. Ett sätt
att kommunicera med tidiga och konkreta gester kan ses i exemplet
där klienten istället för att få muntlig eller skriftlig information om
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rehabiliteringsgruppen erbjuds möjlighet att göra ett studiebesök på
verksamheten för att den vägen skapa sig en uppfattning om vad den
innebär. När kommunikation med tidiga gester används vid träningen
gör arbetsterapeuten ofta ställföreträdande rollövertaganden och tar
då tillfälligt över ansvaret för genomförandet av handlingen. Det ger
möjlighet för klienten att involvera egna tankar, känslor och handlingar genom att arbetsterapeuten samtidigt visar, informerar och förklarar det som sker. Genom att resonera om det som sker i handlingen
kan ”tankar planteras” i klienten som denne kan använda vid ett senare skede när personen övar sig på att använda sina egna tankar för
att finna lösningar på olika problem som uppstår.
Träning i varseblivning i syfte att bidra till utveckling av självet
För de personer som inte kan genomföra den vardagliga handlingen
på grund av oförmåga att ge uppmärksamhet åt sinnesintryck ges individen möjlighet att öva sig på detta för att på så sätt skapa egna
erfarenheter i sitt själv. Det kan exempelvis gå till så att personen sitter
ner i biblioteket och läser tidningen och resonerar tillsammans med
arbetsterapeuten i syfte att skapa en egen erfarenhet som denne kan
referera till vid senare tillfälle.
Andra sätt att ge uppmärksamhet åt sinnesintryck är att använda
musik och poesi för att resonera och reflektera kring texter och den
musik man lyssnat på. Flera sinnen tas då i anspråk genom att klienten
och arbetsterapeuten både lyssnar på musik (hörsel), läser texter (syn)
och också reflekterar (erfarenheter i självet) kring det de lyssnat på
och/eller läst. Träningen kan bl.a. innebära att öva sig på att resonera
kring egen vald musik tillsammans med arbetsterapeuten. Andra sätt
är att öva sig på att använda ord genom att läsa texter som man tillsammans resonerar om där personens egna åsikter efterfrågas.
Känslornas betydelse vid utveckling av självet
Även känslor kommer till uttryck vid träningen. I det fall där personen
genomförde putsning av ett fönster beskrivs att personen blev nöjd
med det goda resultatet. I exemplet med matlagning gav klienten ut-
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tryck åt hur fantastiskt hennes liv blivit genom träningen då hon återigen kunnat äta tillsammans med andra och på så sätt fått ett nytt
socialt liv. I exemplet med ”intressechecklistan” är det samtalet mellan arbetsterapeut och klient som väcker klientens intresse för att
delta i ytterligare handlingar, i detta fall daglig verksamhet vilket visade sig ge upphov till glädje hos personen. Gemensamt för dessa exempel är att de positiva känslor som uppväcks i träningen tycks fungera handlingsmotiverande för klienterna.
Genomförande av handling och ökad tilltro till självet
Genom det sätt som klienter genomför handlingar drar arbetsterapeuten t.ex. slutsatser om deras förmågor i olika avseenden liksom om
eventuella förändringar i måendet hos dem. Sistnämnda kan ses i exemplet där klienten som under den första perioden inte mår så bra,
har svårt att både påbörja och avsluta aktiviteten vid tillverkning av
olika föremål i lera. När klienten börjar må bättre förändras också
klientens agerande då denne efterhand förmår att både påbörja och
avsluta en handling.
I exemplet med putsning av fönster kan personen genomföra uppgiften på egen hand när den anpassas till dennes förmåga. I andra
exempel förmår personen genomföra mer komplexa handlingar allteftersom personen först klarat av att genomföra enklare handlingar
med gott resultat och på så sätt fått en ökat tilltro till sin egen förmåga.

Konklusion
Genom att använda Meads teori för att förstå vardagshandlingen som
en social process blir det möjligt att både beskriva den komplexa vardagliga handlingen, hur träning genomförs i förhållande till en social
process och samtidigt klargöra varför förändring och utveckling kan
ske som leder till återhämtning och utveckling av självet. Min analys
visar på kontextens betydelse vilket utgör ett argument för ett relationellt synsätt där klientens problem inte reduceras till ett sjukdomsperspektiv. Med hjälp av Meads teori blir det även möjligt att belysa
medvetandets betydelse i ett relationellt perspektiv.
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Studien visar att deltagande i olika aktiviteter för att uppnå hälsa
har uppmärksammats både inom de stora mentalsjukhusen liksom vid
utformandet av samhällsbaserade insatser för de personer med svårare psykiska funktionshinder som idag bor ute i samhället. Genom
Meads teori blev det möjligt att beskriva genomförandet av de vardagliga aktiviteterna som en social process där en mängd handlingar
sker samtidigt under ständig variation. De sammansatta vardagliga
handlingarna, med ständigt nya problem att lösa visade sig i alla exempel i studien leda till att handlingarna blev svåra att genomföra.
För att ge möjlighet för klienten att träna sin förmåga att utföra handlingen ges denne möjlighet att träna på faserna i den sociala processen
med gest, respons och anpassad respons. Träning syftar inte till att
träna på enskilda moment och på så sätt öva in ett nytt beteende eller
att upprepa en vana tills att den ”sitter” utan syftar till att individen
ges möjlighet att skapa egna erfarenheter för att ha bättre handlingsberedskap att lösa de problem som ofta uppstår vid genomförandet
av en handling.
Meads teoretiska resonemang om social handling kan ge fördjupad
förståelse om vad arbetsterapeuternas insatser bidrar med. Det mest
centrala begreppet i Meads teori är att "ta den andres attityd", vilket
innebär att se på sig själv utifrån den andres perspektiv. Denna förmåga gör att personen kan införliva andras syn på sitt eget agerande
och anpassa sin egen handling i förhållande till varierande omständigheter i handlingssituationen – vilket i sin tur kan leda till förändring. Det
är denna förmåga till anpassning som arbetsterapeuterna kan sägas ta
fasta på används vid träning med aktivitet som ett terapeutiskt redskap.
Exemplen i studien visar på olika tillvägagångssätt som används
för att möta upp klienternas olika förmågor att genomföra handlingar: från träning med hjälp av kommunikation med tidiga gester,
som tillämpas på klienter som har stora svårigheter att genomföra
vardagliga handlingar på egen hand, till träning på basis av kommunikation med betydelsebärande gester, som används där klienter har
bättre förutsättningar att genomföra handlingar på egen hand. I träningen för klienter med stora svårigheter använder arbetsterapeuten
till att börja med ställföreträdande rollövertaganden vilket innebär att
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ansvaret för att genomföra handlingen tillfälligt tas över av arbetsterapeuten (t.ex. genom att hämta upp klienten i dennes bostad och
skjutsa honom/henne till träningen). Syftet med detta är att ge klienter
som har stora svårigheter med att ta den andres attityd möjlighet att
öva sig på att genomföra vardagliga handlingar tillsammans med arbetsterapeuten som då kan visa, informera och förklara det som sker.
Detta är ett sätt att möjliggöra för klienter att bygga upp egna erfarenheter som de kan använda vid genomförandet av handlingar vid
ett senare tillfälle. För de klienter som har viss förmåga att genomföra
vardagliga aktiviteter men som inte orkar eller förmår lösa de problem
som uppstår i handlingssituationen är träningen inriktad på att anpassa genomförandet av vardagliga aktiviteter till en för klienten mer
lämplig nivå (till lekens nivå med få moment och få deltagare, till skillnad mot spelets mer sammansatta och komplexa nivå) där klienten
kan genomföra handlingen på egen hand (t.ex. kan putsa ett fönster i
taget istället för alla vid samma tillfälle efter att ha tagit intryck av
arbetsterapeutens råd).
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Del IV
Resultatdiskussion
Resultatet visar att Meads teori ser människan som en social och
handlande varelse där utveckling och förändring är en pågående process. Att genomföra blir avgörande för utveckling av självet då det är
först när personen deltar och genomför en handling som en anpassning kan ske som involverar personens själv. Det är också genom att
utföra handlingar ”som människan får sina erfarenheter om den verklighet hon lever i och kunskap om sina egna möjligheter och begränsningar” (Alenfelt, 1999 s. 62).
Eftersom personerna med svårare psykiska funktionshinder periodvis inte förmår genomföra handlingar präglas den terapeutiska processen av att handlingarna genomförs tillsammans terapeut och klient
genom kommunikation med tidiga och mer konkreta gester som inte
ställer krav på verbal interaktion. För den klient som har särskilt svårt
att genomföra en handling på egen hand tar arbetsterapeuten över
ansvaret för genomförandet genom att göra ett ställföreträdande rollövertagande. Syftet är då att handlingen dels ska gå att genomföra (få
erfarenheter) och dels att finna vägar (den nivå av handlingens struktur eller självets struktur om man så vill) att återigen involvera klienten i att själv genomföra handlingar. Eftersom det är först när en person är involverad i en handling som en förändring kan ske av personen själv. Gunilla Alenfelt (1999) talar om att göra ett ”tillfälligt och
begränsat rollövertagande” vilket innebär att arbetsterapeuten påbörjar en gemensam handling och också gör de val som behövs när klienten inte klarar av detta själv.
Med vilken rätt tar terapeuten över klientens handling? I resultatet
diskuterar inte arbetsterapeuterna explicit med vilken rätt de tar över
en klients handling däremot beskriver arbetsterapeuterna hur de går
tillväga för att återlämna genomförandet av handlingen till klienten
vid de tillfällen där de gör ett ställföreträdande rollövertagande.
Mosey berör delvis frågan och menar att arbetsterapi ska användas
till de klienter som accepterar insatsen (arbetsterapi i detta fall) och
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behöver den för att motverka nedsatt funktion att genomföra vardagliga aktiviteter(Mosey 1981).
I sin argumentation för att utveckla begreppen aktivitet och delaktighet i ICF (International classification of function) beskriver Nordenfelt (2004) handlingen med en inre och yttre fas på ett liknande
sätt som G H Mead. Nordenfelt (2004) föreslår att aktivitet och delaktighet som en del av klassifikationen av funktionstillstånd ICF slås
samman, och ersätts med handlingsteorins begrepp kapacitet och tillfälle. Kapacitet skulle då kunna användas för att beskriva aktivitet
som den inre fasen och tillfälle för att beskriva delaktighet som den
yttre fasen. Genom att använda kapacitet och tillfälle skulle både personens inre resurser med biokemiska, fysiologiska och psykologiska
förhållanden kopplade till personens kropp och kontext dvs. yttre
möjligheter som fysiska, psykosociala och kulturella liksom legala
faktorer kunna bedömas vid en persons utförande av en uppgift. Nordenfelt (2004) pekar på kontextens betydelse vid utförandet av en
handling och menar att de handlingar som utförs inte är oberoende
av yttervärlden och tar exemplet med att utföra en handling att köra
bil. För att lyfta handen behövs fysiologi och även psykologi för att
bilkörningen ska gå att genomföra. Men utöver detta behövs även en
yttre möjlighet en kontext som gör det möjligt för handen att röra sig
i luften, för att ta tag i ratten och styra bilen. I ICF finns yttervärlden
med i form av en standaromgivning som innebär att handlingens dynamiska karaktär inte beaktas. När det gäller utformning av bedömningar personer med psykiska funktionshinder är det inte alltid meningsfullt att bedöma förmåga att utföra i en standaromgivning eftersom personen mycket väl kan visa god förmåga att utföra en uppgift vid bedömningstillfället men ändå ha stora svårigheter att genomföra vardagslivets aktiviteter beroende på de vardagliga aktiviteternas
dynamiska karaktär. Att tillämpa handlingsteorins synsätt vid bedömning av aktivitet och delaktighet skulle kunna införliva kontexten
i detta fall handlingens dynamiska karaktär och därmed leda till en
mer realistisk bedömning av en persons förmåga att utföra vardagsli-
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vets aktiviteter. Tillämpningen av handlingsteorin skulle även vid utförandet av en uppgift och bedömning av förmåga kunna införliva
personens inre resurser i förhållande till en kontext.
Arbetsterapin anses med sina kunskaper om aktiviteter och funktionsnedsättningar ha en betydelsefull roll inom samhällsbaserade insatser för personer med svårare psykiska funktionshinder (Krupa,
Fossey, Anthony, Brown & Pitts 2009; Bringlöv, Muhr & Nyberg
2010). Skiftet från patient med kronisk sjukdom till en medborgare
med psykiska oförmågor med rätt till insatser har varit stort. Detta
har ställt stora krav på att utforma insatser vad gäller boende, stöd i
boende, sysselsättning, arbete och till detta samordning av alla dessa
insatser genom personligt ombud. Även om arbetsterapi har kunskaper om aktiviteter och funktionsnedsättningar så fattas trots det
kunskaper om hur svårigheterna visar sig vid boende ute i samhället.
Begrepp som rör konsekvenser av funktionshinder har inte utvecklats
i någon större grad inom arbetsterapi. Denna brist på begrepp inom
området kan delvis bero på att arbetsterapi av tradition valt att tillhöra medicinen som är mer inriktad på att utveckla kunskap om sjukdom och skada i sig, än på att utveckla kunskap om hur vardagen ser
ut för personer med funktionshinder utifrån ett samhällsbaserat synsätt. För att arbetsterapi ska bli den resurs som flera författare talar
om behövs inom arbetsterapi studier som kan fördjupa kunskapen om
vardagslivets aktiviteter, där både dess komplexitet med flera handlingar som sker samtidigt och den ständiga förändring som utförandet
av vardagslivets aktiviteter beaktas. Till det behövs ett synsätt som
kan involvera process.
Flera författare påtalar behovet av att utveckla arbetsterapins idéer
inom humanvetenskap såsom samhälls- och beteendevetenskap
(Reilly 1961; Kielhofner 1992; Townsend 1998; Krupa, Fossey, Anthony, Brown & Pitts 2009).
Inom området återhämtning utvecklas idag kunskap om hur vardagen ser ut för personer med funktionshinder som bor ute i samhället
av betydelse för en samhällsbaserad syn inom arbetsterapi. Återhämtning som både syftar på förbättringar men även används för att beskriva insatser för personer med svårare psykiska funktionshinder anses
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av flera författare ha stora likheter med arbetsterapi (Rebeiro 2005;
Krupa, Fossey, Anthony, Brown & Pitts 2009; Sutton, Hocking &
Smythe 2009). Det som lyfts fram är en likartad syn på begrepp som
självkänsla, självförtroende, självbestämmande, bemyndigande (empowerment) och livskvalité. Likaså betonas inom båda inriktningarna
betydelsen av att undersöka klienterna både styrkor och svagheter och
det sociala stödet från omgivningen. Först och främst, vilket även
denna studie visar på, ses individens återhämtning som en unik och
individuell process där klienten ges stöd att lära sig leva ett vardagligt
liv trots sjukdom eller nedsättningar. Rebeiro menar dock att det
inom inriktningen återhämtning saknas beskrivningar på klientnivå
för de som önskar arbeta med återhämtning både som synsätt och
insatser. Krupa, Fossey, Anthony, Brown & Pitts (2009) pekar på likheterna mellan dessa inriktningar och menar att arbetsterapi skulle
kunna ta en ledande roll för att vidareutveckla återhämtningsområdet. Arbetsterapi använder t.ex. klientcentrerade bedömningar som
tar hänsyn till omgivning och sammanhanget/situationen. Inom området arbetsterapi finns även kunskaper om funktionsnedsättningar
av betydelse för ett bra rehabiliteringsarbete och kunskaper om förståelse av tid och betydelsen av att ge struktur åt vardagen.
Case management eller personligt ombud är en samordnande
funktion som har utvecklats för att göra det möjligt för personer med
svårare psykiska funktionshinder att ta del av den mängd vård- och
omsorgsinsatser som kommunen erbjuder. Inom denna funktion har
intensiva modeller vuxit fram utifrån ett större behov av stöd hos personer med svårare psykiska funktionshinder. Behovet av en intensiv
tillämpning av personligt ombud har även uppmärksammats av de
Nationella riktlinjerna för psykosociala insatser vid schizofreni och
schizofreniliknande tillstånd (Socialstyrelsen 2011). Där rekommenderas att den intensiva tillämpningen av personligt ombud används
integrerat med ACT-modellen, Assertive Community Treatment,
ACT. Modellen är ett samhällsbaserat behandlings- och rehabiliterings program där insatsen sker i den psykiskt funktionshindrades
vardagsmiljö. Insatsen genomförs av ett tvärprofessionellt team, där
det personliga ombudet är en del av teamet. Till skillnad från case
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management där endast en person har ansvar för att samordna insatserna är det medlemmarna i teamet som ger vård, stöd och behandlande insatser. Insatserna i detta arbetssätt anpassas till personens behov och har fokus på rehabiliterande åtgärder med möjlighet till kontakt dygnet runt och utan tidsbegränsning (Burns & Firn 2002). Arbetssättet visar i flera metastudier på goda resultat. I Sverige har ACT
– modellen dock inte haft samma genomslagskraft istället har en tillskärpning genomförts av kommunernas åligganden genom en satsning på personligt ombud. Det innebär med andra ord att detta arbetssätt trots visad effekt inte kommer denna grupp med svårare psykiska funktionshinder till del.
Brusén (2005) tar upp problemet med att forskningsbaserade modeller och interventioner används inom kommunerna och frågar sig i
vilken utsträckning som dessa modeller och interventioner verkligen
förs över på den praktiska psykiatriska verksamheten. Denna studie
visar på de stora svårigheter som genomförandet av vardagliga aktiviteter för personer med svårare psykiska funktionshinder kan innebära. Utifrån denna kunskap är det av största vikt att på allvar fråga
sig hur dessa personer lever sina liv och hur deras vardag ser ut för att
kunna erbjuda personerna den hjälp som rekommenderas vilket kan
leda till ett vardagligt liv som präglas av välbefinnande och hälsa.

Metoddiskussion
Kvalitativ forskning utmärks av att studierna genomförs på olika sätt
och att resultaten inte blir helt lika – vilket inte heller är syftet. För att
bedöma trovärdigheten i en kvalitativ studie används olika kriterier
som berör tillförlitlighet, överförbarhet och omgivningens bekräftelse
eller användbarhet. Tillförlitligheten i en kvalitativ studie handlar om
att kunna lita på den som tolkar och att processen vid tolkningen redovisas noggrant så att den går att följa. Även om inte alla håller med
om den bedömning som görs ska själva processen gå att följa. Tillförlitligheten handlar också om att valda perspektiv presenteras och att
ingående begrepp ges ett rättvist innehåll. Överförbarhet har att göra
med i vilken grad som resultatet går att överföra till andra situationer,
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vilket i denna studie handlar om i vilken grad som teorin går att överföra på den arbetsterapeutiska verksamheten. Ett annat kriterium som
avgör en kvalitativ studies trovärdighet har att göra med mottagandet. Inom ett pragmatiskt synsätt talas även om användbarheten som
ett kriterium på kvalité (Kvale 2001; Patton 2002).
Kvalitativ metod valdes för att, i linje med studiens syfte få fördjupade kunskaper om hur aktivitet används av arbetsterapeuter som ett
terapeutiskt redskap. För att kunna studera en terapeutisk process
som utmärks av att vara dynamisk, komplex och möjliggör förändring valdes ett metodologiskt tillvägagångssätt där data kunde hållas
samman. Vidare inte delas upp i beskrivningar av enskilda ögonblick
vilket skulle göra det omöjligt att beskriva en terapeutisk process som
löper över tid. För att studera den terapeutiska processen valdes därför vid intervjun s.k. ”Hur-frågor” som innehöll frågor om ´hur, ´vad´
och ´varför´ med avsikt att få berättelser om genomförandet av aktiviteter som ett terapeutisk redskap. Valet av metod gjordes även med
tanke på helhetssynen inom arbetsterapi där kropp och medvetande
betraktas som en helhet och inte delas upp.
Motivet för att välja Meads socialpsykologiska teori om handling
var att den kunde beskriva aktivitet som ett terapeutiskt medel och
som en social interaktion. Från början antogs att något eller några
begrepp i denna teori skulle kunna användas för att belysa området.
Det visade sig att begrepp och beskrivningarna i denna teori låg nära
synsättet inom arbetsterapi såsom betydelsen av sammanhanget och
kontexten och därmed förknippade kulturella uttryck. Vanliga verktyg inom arbetsterapi är bl.a. att använda sig av årstider och helger
och alla de vardagliga aktiviteter och handlingar som hör samman
med dessa (Att uppfattat årstider och helger som kontexter och använda alla de vardagliga aktiviteter som hör samman med dessa). Likaså låg synen på handling nära begreppet aktivitet där teorin beskrev
handlingen som en pågående interaktion mellan individen och dennes
omvärld både människor men även föremål, där det senare är ett viktigt redskap inom just arbetsterapi. Handlingen definierades även som
”naturliga sociala situationer” vilket ligger i linje med beskrivningen
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av aktivitet inom arbetsterapi och en bredare syn på aktivitet som vardagliga situationer. Det visade sig dock svårt att bryta ut några eller
något begrepp från Meads teori då denna teori är uppbyggd så att
begreppen definierar varandra och är invävda i varandra. Det gjorde
att teorin sedd som en social process behölls.
För att få så stor variation av data som möjligt valdes deltagare
verksamma inom både öppen och slutenvård inom landstingsverksamhet och med brukare inom kommunal verksamhet. Deltagaren i
studien skulle även arbeta inom olika landsting och olika städer för
att representera erfarenhet av olika kontext. Dessa skiftande kontext
och olika erfarenheter av olika arbetssätt och satsningar av respektive
arbetsgivare genom åren av exempelvis olika kurs- och utbildningsmöjligheter bidrog till variation av data. Tiden som deltagarna arbetat
var även av betydelse för att ge berättelserna ett rikt innehåll och djup.
Var och en av deltagarna visade sig ha olika bakgrund som erfarenheter av psykoterapi, av rehabilitering, arbete med vardagsaktiviteter
och inriktning på att uppnå mål. Alla hade sitt unika sätt att uttrycka
sig utifrån sin kontext och erfarenhet vilket även bidrog till en variation i berättelserna.
En farhåga fanns att arbetsterapeuterna inte skulle ha så mycket
att berätta då de klienter de möter i sin verksamhet präglas av fåordighet. Det visade sig bli helt tvärtom om. Det var mycket tydligt att
arbetsterapeuterna hade mycket att berätta om hur aktivitet användes
i den terapeutiska processen tillsammans med en klient. Svaren var
mycket rika på innehåll och låg i de flesta fall på detaljnivå. En arbetsterapeut gav också uttryck åt det senare genom att säga att arbetet
handlade om logistik. Detta medförde att intervjuer med fyra respondenter kom att ge en datamängd som ansågs tillräcklig för att genomföra en analys. I ett fall intervjuades en av respondenterna vid två tillfällen. Detta berodde på att arbetsuppgifterna för denna respondent
förändrats till att ge mer möjlighet till arbete tillsammans med en klient i dagliga aktiviteter, vilket var i linje med syftet för arbetet och
därför av intresse att få ta del av.
I denna studie används data återberättade av arbetsterapeuter från
olika terapeutiska situationer genomförda i vardagliga aktiviteter och
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i klienternas naturliga miljö. Det innebär att klienternas egna uppfattningar inte framkommer, vilket kan bedömas som en svaghet. Å andra
sidan deltar både arbetsterapeuten och klienten i den handling som
återberättas med dess inre och yttre fas. Berättelserna blev då en
andrahandsåtergivning av även klientens handling så som arbetsterapeuten uppfattade den i en gemensamt genomförd handling. Det som
arbetsterapeuterna berättade blev ett redskap för att få fördjupad
kunskap om handlingen som sådan och också om de svårigheter som
klientgruppen har att genomföra vardagshandlingar.
De deltagare som valdes skulle arbeta med klienter med svårare
psykiska problem. En diagnos i sig innebär inte att personer med
samma diagnos har liknande svårigheter i vardagen. Valet på respondenter utgick från verksamheter som inte riktade sig inte till klienter
med en specifik diagnos utan till personer med svårare psykiska funktionshinder.
Det visade sig svårt att finna arbetsterapeuter som stämde in på
urvalskriterierna som var att arbeta med personer med svårare psykiska problem och nedsatt förmåga att fungera i vardagen, att ha möjlighet att arbeta i aktivitet, med individuella insatser och över tid.
Inom kommunen arbetar många arbetsterapeuter inom daglig verksamhet med begränsad möjlighet att arbeta med klienter eller brukare
över tid där aktivitet används som ett terapeutiskt redskap. De kortare vårdtiderna inom landstingets verksamhet har även inneburit mer
fokus på enbart genomförande av bedömningar och träning av vardagliga aktiviteter har inte prioriterats. En del arbetsterapeuter inom
kommunal verksamhet arbetar även med grupper utan möjlighet att
arbeta med enskilda klienter. Det visade sig svårt att finna någon arbetsterapeut inom kommunal verksamhet som arbetade individuellt
med aktivitet som redskap i förhållande till klientens vardag. Genom
att verksamheten inom kommunen använde kontaktmannaskap begränsades även möjligheten för arbetsterapeuten att arbeta med individuella insatser.
För analysen av arbetsterapeuternas berättelser valdes abduktion
eller rekonstruktion där den valda teoretiska modellen gjorde det möjligt att behålla berättelserna sammanhållna samt transformera data
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till nya berättelser s.k. nybeskrivningar. Teorins syfte vid rekonstruktion är att beskriva ett ytterligare teoretiskt perspektiv på data och inte
att predicera eller förutsäga hur en handling kommer att se ut. Eftersom vardagliga handlingar är komplexa är de omöjliga att helt förutse eller att predicera, vilket inte är syftet. Teorin använd i detta fall
syftar inte till att förutsäga kommande handlingar utan att få ett specifikt perspektiv på den handling (hur handling används som terapeutiskt redskap) som utförts och därmed möjliggöra en fördjupad förståelse. Vid val av analyssätt var strävan att den skulle ligga i linje
med den valda teoretiska modellen. Då Meads teoretiska modell beskriver den vardagliga handlingen som en social process låg detta synsätt i linje med det valda metodologiska tillvägagångssättet.

Fortsatt forskning
Meads socialpsykologiska teori har i denna studie visat sig användbar
för att sätta ord på hur vardagliga aktiviteter kan användas för återhämtning för personer med svårare psykiska funktionshinder. Användbarheten gäller både hur vardagens s.k. triviala handlingar genomförs och också möjliga förklaringar till varför förändring och utveckling kan ske av en persons själv när handlingen används som ett
redskap i terapeutiskt syfte. För att teorins begrepp ska komma till
användning i det praktiska arbetet behövs fortsatt forskning som syftar till att utveckla tillvägagångssätt som belyser hur aktivitet kan användas i terapeutiskt syfte för målgruppen. Forskning behövs även för
att utveckla de teoretiska begreppen och fördjupa förståelsen för hur
dessa kan användas inom området psykiska funktionshinder och för
att på så sätt fortsätta att utveckla ett språk för terapeutisk användning av vardagliga aktiviteter.
Kunskapen om aktivitet använt som terapeutiskt redskap för personer med funktionshinder berör flera av arbetsterapins verksamhetsområden där klienter har svårigheter att använda sin egen förmåga
vid genomförandet av vardagslivets aktiviteter. Det kan t.ex. handla
om oförmåga hos klienter att lösa problem vid genomförandet av vardagliga handlingar som en följd av nedsatt förmåga att strukturera
och organisera vardagen. Dessa svårigheter kan vara en följd av mer
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omfattande hjärnskada, i samband med demenssjukdom och oförmåga att klara av vardagens handlingar vid neuropsykiatriska svårigheter.
Det saknas i stor utsträckning forskning kring process och social
interaktion som kan belysa hur aktivitet som terapeutiskt medel används för återhämtning och bättre hälsa.

English summary
Background
Throughout history, the importance of participating in various activities to achieve health has been highlighted in the psychiatric medically-focused treatment. This has been the case in hospitals as well as
in the design of community-based interventions for those with more
severe mental disabilities who live today in society. Despite the efforts
given in daily life, people with more severe mental disabilities are in a
vulnerable position, as they often have difficulties in carrying out their
daily activities. These difficulties also affect the involvement of people
in society, their well-being and state of health. During the 19th century and until the end of the 20th century, people with mental illness
were primarily given care and treatment at the major mental hospitals.
Several reports had pointed to the problems that arose as a result of
living isolated from the rest of society. This led to the closure of the
major mental hospitals in Sweden in 1995 and the previous patients
were then offered interventions in community care. However, the survey of the current situation after the closure showed that previous patients had difficulties in taking part in the community-based interventions offered in housing and employment. In order to address the
shortcomings, the Psychiatric reform was implemented whose goal
was to overcome the shortcomings discovered after the closure of the
major institutions. The guidelines included the right to own housing,
housing support, employment, work and coordination of need-adaptations through case management. With regard to people with more
severe mental disabilities, it has been found that they are in need of
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staff with specific and specialized knowledge that are able to build
contacts during a long period.
Occupational therapy uses person-centered approach and
knowledge in occupational performance in everyday life; which is a
way of working that is in line with the social-based interventions mentioned in the psychiatric reform. There is, however, no concept of occupational therapy that can explain the consequences of injury and
illness in people with severe mental disabilities. This lack of concepts
in the field may be due in part to the fact that occupational therapy
of tradition has chosen to belong to the medicine. This has led to
more focus on developing knowledge about disease and injury in itself, than developing knowledge about how everyday life is for people
with disabilities based on a community-based approach. The characteristic of an activity is that it is often carried out together with others.
As a result, researchers who are still interested in the area are asking
for knowledge about the social nature of the activity and activity as a
process. Both social interaction and processes can thus be used to describe activity and how activity is used as a therapeutic agent that
enables change and lead to recovery. There is not much knowledge in
how this change or recovery takes place and what contributes to such
a change or recovery.

Aim
The aim of the thesis is to use theory in social actions to contribute
theoretical understanding about how everyday occupations within occupational therapy are used as therapeutic means for people with severe mental disabilities, with the goal of contributing to their recovery
and development of self.

Methodology
A qualitative interpretative approach was used in the thesis to examine how social actions were used as therapeutic means by occupational therapists for people with severe mental disabilities. On a more
general level, the empirical material had been interpreted by inspira-
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tion both from the approach of hermeneutics and abductive conclusion. In this thesis, G H Mead's, theoretical reasoning about social
action was chosen to analyze and understand how occupations were
used as therapeutic means. The theory allows the study of the actions
as a process and as social interaction in a manner that complies with
the definition of occupation in everyday life. According to Mead's social psychological theory, human beings are seen as a social creature
with capacity for thoughts, feelings and actions as a result of being
constantly in contact with the environment.
Empirical data from eleven illustrative examples were generated
from interviews with four occupational therapists. A strategic or targeted selection was conducted to gather data in depths, details and
shades connected to a context. To generate data on how occupational
therapists used activity as therapeutic tools, questions were formulated based on three areas: social action, activity used as therapeutic
tools and people with more severe mental disabilities. Social action
refers to the human action performed in everyday situations and is
regarded as a process of continuous flow of actions. Occupation as a
therapeutic tool is defined as activities in everyday life. These everyday actions are within a social context and include both performance
and social interactions towards individuals, groups and communities.
Persons with more severe mental disabilities aim at living in society
and their way of working in everyday life within a social context.
A theoretical tool developed by George Herbert Mead's social psychological theory of the social act, were used as a frame for new-descriptions. The theory was chosen because it showed great similarities
to the approach in occupational therapy. In developing the theoretical
breaks of the study, methodology has been inspired by a hermeneutical approach. This approach can be described by the hermeneutic circle. It means that interpretation and understanding is done through a
continuous process of comparison between part and whole as it continues to deepen understanding of something. All these together had
shed light on the theory as a whole.
Empirical data was analyzed on the basis of G H Mead's theory
about social action. In the analysis of empirical data, an abductive
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approach was used, which can be defined as working from the consequences back to the causes and what preceded a certain event. Thus,
the events were reconstructed (given new understanding) by investigating causes and circumstances that gave rise to a particular event.
The interpretation was not about discovering new events, but about
discovering contexts in order to understand and explain the alreadyknown events in a new way. Abduction is especially useful in case
studies where data is interpreted based on an overall pattern or theory
that can contribute to in-depth descriptions and explanations of the
case in question.

Result
By using Mead's theory to understand the daily actions as a social
process, the thesis shows that it is possible to describe both the complex everyday action, how training is conducted in relation to a social
process and at the same time clarify why change and development can
happen as a result of recovery and the development of the self. The
analysis shows the meaning of the context, which constitutes an argument for a relational approach where the client's problems are not
reduced to a disease perspective. Mead's theory also makes it possible
to highlight the meaning of consciousness in a relational perspective.
The thesis shows that participation in various activities for achieving health has been noted both in the major mental hospitals and in
the design of community-based interventions for those with more severe mental disabilities who live today in society. Through Mead's
theory, it was possible to describe the implementation of everyday activities as a social process where a variety of actions take place simultaneously with constant variation. The combined everyday actions,
with constantly new problems to solve, were found in all the examples
in the thesis, led to the difficult implementation of the actions. In order to allow the client to exercise his ability to perform the action,
opportunity is given to the client to train the phases of the social process with gesture, response and custom response. Training does not
aim to train individual moments and thus practice a new behavior or
repeating a habit until it "sits" but training aims to give opportunities
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for the individual to create own experiences to have better preparedness to solve the problems that often arise.
The most central concept in Mead's theory is "taking the attitude
of others", which means looking at oneself from the perspective of
the other. Through this ability, the individual can incorporate others'
views on their own actions and adapt their own actions, which can
lead to change. It is this ability for adaptation and change that is used
in training with activity as a therapeutic tool. The heart of the training
is when activity is used as a therapeutic tool that the person uses his
own experiences by "taking the attitude of others" to provide the opportunity to develop the self.
The presentation shows three different ways to perform the training based on the ability the client has to implement the process called
"taking the attitude of the other". The three different ways are communication with early gestures, and communication with compensation and communication with meaningful gestures. The result presents eleven illustrative examples of how occupational therapists use
everyday activities as therapeutic tools to assist people with more difficult mental problems to handle everyday problems. For clients with
major difficulties, communication with early gestures is used when
deputy role-taking is used, which implies that the responsibility for
carrying out the action is temporarily taken over by the occupational
therapist (e.g. by picking up the client in his residence and drive the
client to training). The purpose is then to give the client with great
difficulty the opportunity to practice the execution of an act together
with the occupational therapist who can then show, inform and explain what is happening. It becomes a way of enabling the client to
build up his own experiences that can be used by himself in the implementation of actions at a later date. For those clients who have a
better ability to take the attitude of others, but not able to solve the
problems that arise in implementing an action, communication with
meaningful gestures is used. The training then focuses on adapting the
implementation of everyday activities to find the level (from a game
with few steps and few participants to the more complex and complex
level of the game) where the client can complete the action on his/her
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own (e.g. by cleaning a window one at a time instead of all at the
same time). In some cases, responses are compensate when the person
has difficulty coping with predictable responses, e.g. time aids or job
descriptions, to enable the client to form the action on its own.

Discussion
Occupational therapy, with the knowledge of activities and disabilities, is considered to have an important role in community-based interventions for people with severe mental disabilities. Despite the fact
that occupational therapy has knowledge about everyday activities
and disabilities, it is still lack of the understanding in how the difficulties are being experienced in living in the society. Concepts relating
to the consequences of disability have not developed to a significant
extent in occupational therapy. This lack of concepts in the field may
be due in part to the fact that occupational therapy of tradition has
chosen to belong to the medicine that is more focused on developing
knowledge about disease and injury in itself, than developing
knowledge about everyday life for people with disabilities based on a
community-based approach. For occupational therapy to be the resource that several authors talk about, it is necessary in occupational
therapy studies to deepen the knowledge of everyday life activities and
how it can be used as a therapeutic tool. Several authors argue the
need to develop the concepts of occupational therapy in human science such as social and behavioral science (Reilly 1961; Kielhofner
1992; Townsend 1997; Krupa, Fossey, Anthony, Brown & Pitts
2009). In order to study everyday actions, both theories and research
methods need to be developed in the field of occupational therapy that
allows study of phenomena that characterize everyday life, for example, social interaction and process. This places demands on occupational therapy as a subject as well as training in occupational therapy
to deepen cooperation with the social and behavioral sciences and humanities.
In its argumentation for developing the concepts of activity and
participation in ICF (International Classification of Function), Nordenfelt (2004) proposes that activity and participation as part of the
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classification be combined and replaced with the concepts in action
theory, namely capacity and opportunity. Nordenfelt believes that
these concepts from action theory in assessing activity and participation could incorporate the context in this case to the dynamic nature
of the action and thus lead to a more realistic assessment of a person's
ability to perform everyday life activities. The application of action
theory could also incorporate the person's internal resources in relation to a context.
In order to develop knowledge about how everyday life is for people with disabilities living in society, the knowledge that develops in
the area of recovery becomes significant in a community-based view
of occupational therapy. Recovery, both aimed at improvements but
also used to describe interventions for people with severe mental disabilities, is considered by several authors to have great similarities
with occupational therapy (Rebeiro 2005; Krupa et. al 2009; Sutton,
Hocking & Smythe 2012). Within the approach it is viewed that, for
example, an individual's recovery as a unique and individual process
where the client is given support to learn to live a living life despite a
disease or impairment. Rebeiro (2005) and Krupa et al. (2009) points
to the similarities between the approaches and that occupational therapy could take a leading role in developing the recovery area.
To take part in the amount of services offered by the municipalities
a coordinating function case management has been developed in support of people with severe mental disabilities. The need for support is
also noted in the National Guidelines for Psychosocial Activities in
Schizophrenia and Schizophrenia-similar conditions, which recommends that the so-called intensive application of personal agents is
used integrally with the ACT (Assertive Community Treatment). The
model is a community-based treatment and rehabilitation program
where action is taken in the everyday life of the mentally disabled person. The program is carried out by a cross-professional team, where
the personal representative is part of the team. The programs in this
way of working are tailored to the needs of the individual and focus
on rehabilitation measures with the possibility of contact 24 hours
and without time limits. In Sweden, however, this work approach (the
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ACT model in combination with intensive case management) did not
have the same impact, which resulted in the fact that, despite the effects shown, this group did not come to a greater extent with more
severe mental disabilities. Brusén (2005) addresses the problem that
research-based models and interventions are really used in the municipalities and asks to what extent these models and interventions are
transferred to practical psychiatric activities. This thesis shows the
major difficulties that the implementation of everyday activities may
involve for people with severe mental disabilities. Based on this
knowledge, it is crucial to seriously wonder how these people live their
lives, and to make it possible to offer the recommended treatment/program and which proved to lead to a worthy life characterized by wellbeing and health.
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