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INLEDNING	  
 
Vården	  inom	  psykiatrin	  har	  genomgått	  stora	  förändringar	  de	  senaste	  decennierna.	  Det	  har	  pågått	  en	  
avinstitutionalisering	  där	  mentalsjukhusen	  avvecklades.	  En	  av	  orsakerna	  till	  avinstitutionalisering	  var	  
viljan	  att	  personer	  med	  psykiskt	  funktionshinder	  skulle	  ha	  en	  fungerande	  livssituation,	  uppleva	  
gemenskap	  i	  samhället	  samt	  ha	  rätt	  till	  vård	  och	  stöd	  i	  öppna	  former	  (Sigling	  2000;	  Boström	  2017).	  
Avinstitutionalisering	  ledde	  till	  att	  personer	  med	  psykiskt	  funktionshinder	  flyttade	  till	  egna	  hem	  eller	  
andra	  hem	  där	  de	  kunde	  få	  vård	  i	  samhället	  med	  förväntan	  att	  leva	  som	  övriga	  invånare	  (Boström	  
2017),	  för	  vissa	  innebar	  detta	  en	  frihet	  men	  för	  många	  andra	  ledde	  det	  till	  stora	  svårigheter	  (Sigling	  
2000).	  Avvecklingen	  av	  mentalsjukhusen	  fungerade	  inte	  som	  tänkt	  då	  de	  öppna	  vårdformerna	  inte	  
byggdes	  i	  samma	  utsträckning	  som	  mentalsjukhusen	  avvecklades,	  det	  medförde	  dock	  en	  viss	  
utveckling	  inom	  anpassade	  boendeformer,	  sysselsättning,	  arbete	  och	  tillvägagångssätt	  vid	  
rehabilitering	  för	  personer	  med	  psykiskt	  funktionshinder.	  Trots	  en	  viss	  utveckling	  hade	  människor	  
med	  psykiskt	  funktionshinder	  fortfarande	  sämre	  levnadsförhållanden	  och	  levnadsstandarden	  låg	  
under	  övriga	  befolkningen	  (Boström	  2017;	  Sigling	  2000).	  Detta	  ledde	  till	  att	  Psykiatriutredningen	  
utformades	  med	  syftet	  att	  fördela	  ansvarsområdet	  för	  att	  förbättra	  livssituationen	  för	  personer	  med	  
psykiskt	  funktionshinder	  (Markström	  2014)	  samt	  att	  kunna	  ge	  personer	  med	  psykiskt	  funktionshinder	  
det	  stöd	  och	  vård	  de	  behövde	  (Sigling	  2000).	  Psykiatrireformen	  innebar	  bland	  annat	  att	  kommuner	  
ansvarar	  för	  sociala	  insatser	  och	  konsekvenser	  av	  långvariga	  psykiskt	  störningar	  och	  landsting	  skulle	  
ansvara	  för	  psykiatrisk	  behandling	  (Markström	  2014).	  Arbetsterapeuter	  finns	  inom	  psykiatrin	  och	  
arbetar	  för	  att	  personer	  med	  psykiskt	  funktionshinder	  ska	  vara	  delaktig	  i	  samhället	  och	  ha	  ett	  aktivt	  
liv	  med	  meningsfull	  aktivitet	  (Förbundet	  Sveriges	  Arbetsterapeuter	  2008;	  Ottosson	  &	  Ottosson	  
2007).	  Inom	  arbetsterapi	  anses	  meningsfull	  aktivitet	  kunna	  bidra	  till	  ökat	  välbefinnande,	  då	  det	  finns	  
en	  koppling	  mellan	  aktivitet	  och	  hälsa	  (Förbundet	  Sveriges	  Arbetsterapeuter	  2005,	  Creek	  2008a).	  
Arbetsterapeuter	  inom	  psykiatrin	  arbetar	  med	  olika	  typer	  av	  aktivitetsbaserade	  interventioner	  där	  
görandet	  och	  upplevelsen	  av	  aktiviteter,	  social	  interaktion	  och	  miljön	  samspelar	  vilket	  kan	  leda	  till	  
förbättrat	  välbefinnande.	  Det	  är	  både	  görandet	  och	  den	  subjektiva	  upplevelsen	  som	  kan	  bidra	  till	  
förbättringar	  för	  personer	  med	  psykiskt	  funktionshinder	  (Eklund	  2010a).	  Författarna	  har	  valt	  att	  
undersöka	  arbetsterapeuters	  erfarenhet	  av	  att	  arbeta	  med	  aktivitet	  som	  intervention	  vid	  
rehabilitering	  för	  personer	  med	  psykiskt	  funktionshinder.	  Genom	  detta	  tydliggörs	  arbetsterapeuter	  
roll	  inom	  psykiatrin	  och	  arbetsterapins	  betydelse	  för	  personer	  med	  psykiskt	  funktionshinder.	  
 

BAKGRUND	  

Arbetsterapins	  syn	  på	  aktivitet	  

Sveriges	  Arbetsterapeuter	  definierar	  aktivitet	  i	  den	  etiska	  koden	  för	  arbetsterapeuter	  som	  
”människans	  utförande	  av	  meningsfulla	  och	  betydelsefulla	  uppgifter	  i	  interaktion/samspel	  med	  
omgivningen”	  (Förbundet	  Sveriges	  Arbetsterapeuter	  2005).	  Ändamålet	  med	  arbetsterapi	  är	  att	  
genom	  aktivitet	  utveckla	  aktivitetsförmåga	  eller	  kompensera	  för	  den	  för	  att	  kunna	  leva	  ett	  
tillfredsställande	  dagligt	  liv	  utifrån	  personens	  önskemål	  och	  behov.	  Arbetsterapins	  människosyn	  och	  
grundantaganden	  är	  att	  människan	  är	  aktiv,	  aktivitet	  kan	  påverka	  hälsan,	  aktivitet	  är	  viktigt	  för	  att	  
människor	  ska	  uppleva	  och	  förstå	  omvärlden	  samt	  att	  människor	  utvecklas	  av	  aktivitet	  (Förbundet	  
Sveriges	  Arbetsterapeuter	  2005).	  	  
 
Flera	  författare	  inom	  arbetsterapi	  skriver	  att	  människan	  har	  ett	  inneboende behov	  att	  vara	  aktiv,	  
däribland	  i	  Kielhofners	  Model	  Of	  Human	  Occupation	  (MOHO)	  och	  gruppen	  som	  tagit	  fram	  modellen	  
The	  Canadian	  Model	  of	  Occupation	  (CMOP)	  (Kielhofner	  2012a;	  Canadian	  Association	  of	  Occupational	  
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Therapists	  (CAOT),	  2002).	  Modellerna	  har	  flera	  likheter	  med	  varandra,	  CMOP	  har	  liksom	  MOHO	  ett	  
fokus	  på	  aktivitet,	  att	  se	  människans	  kropp	  och	  själ	  som	  en	  helhet	  samt	  klientcentrering	  (Kielhofner	  
2012a;	  Cole	  &	  Tufano,	  2008).	  Klientcentrering	  beskrivs	  dock	  mer	  ingående	  och	  är	  mer	  centralt	  i	  
CMOP	  där	  det	  beskrivs	  som	  ett	  tillvägagångssätt	  där	  klienten	  är	  involverad	  i	  sina	  beslut	  (CAOT,	  2002).	  
Den	  mänskliga	  aktiviteten	  beskrivs	  inom	  båda	  modellerna	  som	  vardagliga	  aktiviteter	  som	  delas	  upp	  i	  
tre	  kategorier;	  aktiviteter	  i	  dagliga	  livet,	  arbete	  och	  lek.	  Det	  kan	  t.ex.	  innebära	  hemsysslor,	  personlig	  
vård	  och	  nöjen.	  Dessa	  aktiviteter	  ger	  även	  struktur	  i	  vardagen	  (Cole	  &	  Tufano,	  2008;	  Kielhofner	  
2012a).	  Modellerna	  skiljer	  sig	  från	  varandra	  i	  sättet	  att	  beskriva	  aktivitetsutförande.	  MOHO	  förklarar	  
att	  mänsklig	  aktivitet	  utgörs	  av	  tre	  relaterade	  komponenter	  som	  är	  integrerade	  i	  alla	  människor,	  de	  
är	  viljekraft,	  vanebildning	  och	  utförandekapacitet	  (Kielhofner	  2012b).	  Människors	  viljekraft	  avgör	  val	  
av	  aktivitet.	  Vanebildning	  innebär	  den	  internaliserade	  benägenheten	  att	  konsekvent	  utföra	  
beteenden	  som	  påverkas	  av	  vanor	  och	  roller.	  Vidare	  är	  utförandekapacitet	  den	  förmåga	  människor	  
har	  fysiskt	  och	  psykiskt	  att	  utföra	  aktiviteter	  (Kielhofner	  2012b).	  Dessa	  tre	  har	  ett	  ständigt	  samspel	  
mellan	  varandra	  och	  gör	  det	  möjligt	  att	  förstå	  aktivitetens	  komplexitet	  (Kielhofner	  2012).	  Inom	  
MOHO	  är	  miljö	  en	  viktig	  del	  vid	  aktivitetsutförande.	  All	  aktivitet	  sker	  inom	  miljön,	  alltså	  de	  platser	  
och	  rum	  individer	  vistas	  i,	  de	  redskap	  som	  används	  och	  samspel	  med	  människor.	  Alla	  olika	  typer	  av	  
miljöer	  har	  begränsningar,	  möjligheter,	  resurser	  och	  krav	  som	  påverkar	  aktivitet	  (Kielhofner	  2012b).	  
CMOP	  beskriver	  aktivitetsutförande	  på	  ett	  annat	  sätt,	  enligt	  CMOP	  skapas	  aktivitetsutförande	  genom	  
en	  dynamisk	  relation	  mellan	  människor,	  aktivitet	  och	  miljö	  (CAOT	  2002).	  Människor	  har	  
grundläggande	  kognitiva,	  fysiska	  och	  affektiva	  förmågor	  där	  spiritualitet	  ses	  som	  en	  grundläggande	  
inre	  komponent.	  Aktivitet	  innebär	  alltså	  mer	  än	  själva	  utförandet,	  det	  ger	  en	  möjlighet	  att	  uttrycka	  
sig	  själv	  och	  sitt	  identitetsskapande.	  Miljön	  har	  en	  betydande	  del	  och	  innebär	  alla	  kontexter	  där	  
aktivitet	  utförs.	  Genom	  interaktion	  mellan	  aspekterna	  människor,	  aktivitet	  och	  miljö	  skapas	  
aktivitetsutförande	  (Cole	  &	  Tufano,	  2008),	  CMOP	  beskriver	  att	  aktivitetsutförande	  innebär	  förmågan	  
att	  välja	  och	  utföra	  meningsfull	  aktivitet	  som	  är	  lämpligt	  och	  bidrar	  till	  social	  struktur.	  En	  förändring	  i	  
någon	  av	  de	  tre	  aspekterna	  skulle	  påverka	  de	  andra	  då	  de	  är	  bundna	  till	  varandra	  (CAOT,	  2002).	  
 
Eklund	  (2010a)	  beskriver	  aktivitet	  inom	  arbetsterapi	  och	  belyser	  värdet	  av	  görandet	  och	  subjektiva	  
upplevelser	  av	  vardagliga	  aktiviteter.	  Vid	  aktivitetsbaserad	  arbetsterapi	  förekommer	  det	  en	  
blandning	  av	  faktiska	  och	  subjektiva	  aspekter,	  därför	  är	  det	  väsentligt	  att	  ha	  olika	  perspektiv	  på	  
aktivitet.	  Två	  begrepp	  som	  Eklund	  (2010a)	  lyfter	  är	  aktivitetsengagemang	  och	  aktivitetsbalans,	  dessa	  
begrepp	  beskriver	  ett	  samband	  mellan	  hälsa	  och	  välbefinnande.	  Aktivitetsengagemang	  definieras	  
som	  “transaktioner	  mellan	  tid,	  social	  interaktion,	  geografisk	  lokalisation	  och	  upplevd	  mening”	  och	  är	  
något	  som	  finns	  över	  tid	  och	  inte	  vid	  enskilda	  tidpunkter.	  Studier	  av	  aktivitetsengagemang	  visar	  på	  
flera	  faktorers	  betydande	  roll	  för	  välbefinnande	  och	  hälsa	  (Eklund	  2010a).	  Det	  andra	  perspektivet	  på	  
aktivitet	  är	  aktivitetsbalans	  som	  innebär	  att	  individen	  upplever	  att	  ens	  nuvarande	  aktivitetsmönster	  
stämmer	  överens	  med	  det	  önskade	  aktivitetsmönstret.	  Aktivitetsbalans	  ses	  som	  något	  individuellt	  
och	  uppnås	  genom	  balans	  mellan	  aktiviteter	  och	  krav	  i	  livet	  som	  har	  betydelse	  för	  välbefinnandet	  
(Eklund	  2010a).	  Centralt	  inom	  arbetsterapi	  är	  alltså	  att	  både	  görandet	  men	  även	  subjektiva	  faktorer	  
blir	  avgörande	  för	  att	  uppnå	  hälsa	  och	  välbefinnande	  för	  personer	  med	  psykiskt	  funktionshinder	  då	  
både	  aktivitetsbalans	  och	  aktivitetsengagemang	  kan	  vara	  på	  påverkat	  (Eklund	  2010a).	  	  
	  

Psykiska	  sjukdomar	  

Psykisk	  ohälsa	  en	  av	  de	  vanligaste	  sjukdomsorsakerna	  bland	  befolkningen	  (Förbundet	  Sveriges	  
Arbetsterapeuter	  2008;	  Allgulander	  2014),	  den	  finns	  i	  alla	  åldrar	  och	  påverkar	  livskvaliteten	  
(Allgulander	  2014).	  Psykiska	  sjukdomar	  av	  allvarligare	  art	  är	  exempelvis	  psykos,	  
personlighetsstörning	  och	  bipolär	  sjukdom.	  Olika	  symtom	  vid	  allvarligare	  psykiska	  sjukdomar	  kan	  
vara	  hallucinationer,	  vanföreställningar,	  misstänksamhet	  och	  svängningar	  i	  stämningsläge	  
(Allgulander	  2014;	  Ottosson	  &	  Ottosson	  2007).	  Vid	  lättare	  psykiska	  sjukdomar	  dominerar	  depression,	  
ångestsyndrom	  och	  stressrelaterade	  tillstånd,	  symtomen	  vid	  dessa	  sjukdomar	  kan	  vara	  nedstämdhet,	  
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ängslighet	  och	  rädsla	  (Allgulander	  2014;	  Ottosson	  &	  Ottosson	  2007).	  Det	  är	  vanligt	  att	  personer	  med	  
både	  svåra	  och	  lättare	  psykiska	  sjukdomar	  har	  kognitiva	  störningar	  av	  exekutiva	  funktioner	  (Sandlund	  
2014),	  vilket	  innebär	  bristande	  förmåga	  att	  planera	  och	  bearbeta	  händelser	  och	  intryck.	  Det	  finns	  
olika	  typer	  av	  exekutiva	  funktioner	  som	  kan	  vara	  försämrade,	  t.ex.	  förmåga	  att	  ta	  initiativ,	  
tidsuppfattning,	  planera	  och	  organisera,	  struktur	  i	  vardagen	  samt	  behålla	  och	  fördela	  
uppmärksamhet	  (Lundin	  &	  Möller	  2012).	  
	  

Psykiskt	  funktionshinder	  –	  påverkan	  på	  det	  dagliga	  livet	  	  

I	  denna	  studie	  används	  begreppet	  psykiskt	  funktionshinder	  som	  innebär	  de	  begränsningar	  som	  
uppkommer	  från	  psykisk	  nedsättning	  i	  relation	  till	  miljön.	  Det	  innebär	  att	  psykiska	  svårigheter	  inte	  
primärt	  är	  ett	  tillstånd	  enbart	  knutet	  till	  individen	  utan	  kan	  uppkomma	  på	  grund	  av	  faktorer	  i	  den	  
omgivande	  miljön	  eller	  vid	  interaktion	  med	  miljön.	  Utifrån	  ett	  arbetsterapeutiskt	  perspektiv	  är	  det	  
omöjligt	  att	  skilja	  på	  aktivitet	  och	  miljön	  den	  genomförs	  i	  (Eklund,	  Gunnarsson	  &	  Leufstadius	  2010).	  
Vid	  psykiskt	  funktionshinder	  förändras	  många	  delar	  av	  livet,	  aktiviteter	  som	  tidigare	  utförts	  på	  rutin	  
och	  utan	  eftertanke	  kan	  nu	  upplevas	  som	  komplicerade.	  De	  vardagliga	  aktiviteterna	  kan	  upplevas	  
som	  krävande	  då	  det	  behövs	  stor	  koncentration	  och	  energi,	  aktiviteterna	  kan	  då	  uppfattas	  som	  
övermäktiga	  (Bejerholm	  &	  Eklund	  2014a).	  De	  kognitiva	  nedsättningarna	  gör	  att	  personen	  kan	  
uppfatta	  omvärlden	  på	  ett	  speciellt	  sätt	  (Bejerholm	  2010).	  Personer	  med	  psykiskt	  funktionshinder	  
har	  ofta	  svårt	  att	  planera	  vardagslivet	  och	  dess	  aktiviteter,	  de	  blir	  istället	  ostrukturerad,	  kaotisk	  och	  
kan	  ge	  upphov	  till	  ångest	  (Leufstadius	  &	  Argentzell	  2010).	  Bristande	  planering	  kan	  göra	  att	  personens	  
kontroll	  över	  tillvaron	  förloras,	  det	  kan	  i	  sin	  tur	  leda	  till	  att	  personer	  med	  psykiskt	  funktionshinder	  får	  
minskad	  initiativförmåga	  och	  motivation	  till	  att	  delta	  i	  aktiviteter	  (Bejerholm	  &	  Eklund	  2014a).	  Många	  
personer	  med	  psykiskt	  funktionshinder	  lever	  ofta	  sitt	  liv	  i	  ensamhet	  och	  har	  en	  passiv	  livsstil.	  Psykisk	  
sjukdom	  isolerar	  ofta	  personer	  och	  hindrar	  den	  sociala	  delaktigheten	  (Creek	  2008b).	  Det	  utmärkande	  
för	  personer	  med	  svåra	  psykiskt	  funktionshinder	  är	  att	  de	  utför	  aktiviteter	  som	  ligger	  nära	  i	  tiden	  och	  
vid	  akuta	  behov	  t.ex.	  hunger	  (Bejerholm	  &	  Eklund	  2014a;	  Bejerholm	  2010).	  Det	  finns	  studier	  som	  
visar	  på	  att	  många	  personer	  som	  lever	  med	  psykiskt	  funktionshinder	  inte	  har	  några	  planerade	  
aktiviteter,	  för	  vissa	  är	  det	  inte	  önskvärt	  att	  ha	  planerade	  aktiviteter	  och	  andra	  upplever	  planerade	  
aktiviteter	  längre	  fram	  i	  tiden	  som	  stressigt	  (Bejerholm	  &	  Eklund	  2014a).	  
	  

Arbetsterapi	  inom	  psykiatrin	  

Arbetsterapeuter	  arbetar	  inom	  psykiatrins	  olika	  vårdnivåer	  (Förbundet	  Sveriges	  arbetsterapeuter	  
2008;	  Ottosson	  &	  Ottosson	  2007).	  Rehabilitering	  är	  ett	  begrepp	  inom	  arbetsterapi	  för	  att	  stödja	  
individer	  för	  att	  komma	  tillbaka	  till	  det	  dagliga	  livet	  (Eklund,	  Gunnarsson	  &	  Leufstadius	  2010).	  Fokus	  i	  
rehabiliteringen	  är	  riktade	  mot	  personens	  begränsningar	  och	  nedsättningar	  som	  är	  en	  följd	  av	  
psykisk	  sjukdom	  (Ottosson	  &	  Ottosson	  2007).	  Syftet	  med	  rehabiliteringen	  är	  att	  öka	  personers	  
livskvalitet,	  självständighet	  och	  gemenskap	  (Förbundet	  Sveriges	  arbetsterapeuter	  2008;	  Leufstadius	  
&	  Argentzell	  2010).	  Genom	  att	  stötta	  personer	  med	  psykiskt	  funktionshinder	  i	  att	  utveckla	  aktivitet	  i	  
det	  dagliga	  livet	  kan	  de	  nå	  aktivitetsbalans	  och	  en	  strukturerad	  vardag	  som	  kan	  bidra	  till	  ett	  aktivt	  liv	  
som	  känns	  meningsfullt	  (Förbundet	  Sveriges	  arbetsterapeuter	  2005,	  Bejerholm	  &	  Eklund	  2014b).	  
Inom	  arbetsterapi	  finns	  grundläggande	  principer	  som	  att	  aktivitet	  bidrar	  till	  förbättrad	  hälsa,	  att	  vara	  
aktiv	  anses	  ligga	  i	  människans	  natur	  därför	  är	  det	  ett	  stort	  fokus	  på	  aktivitetsutförande.	  Vid	  psykiskt	  
funktionshinder	  har	  arbetsterapeuter	  stort	  fokus	  på	  aktivitetsutförande	  trots	  funktionsnedsättning.	  
Det	  är	  viktigt	  att	  aktiviteten	  är	  meningsfull och	  känns	  motiverande	  för	  personer	  med	  psykiskt	  
funktionshinder.	  Arbetsterapeutens	  förhållningssätt	  ska	  vara	  uppmuntrande	  och	  motivera	  personer	  
till	  aktivitet	  som	  kan	  bidra	  till	  förbättrad	  självkänsla	  och	  en	  vilja	  till	  att	  utföra	  aktiviteter	  (Argentzell	  &	  
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Leufstadius	  2010a).	  Enligt	  Creek	  (1998)	  ska	  arbetsterapeutiska	  interventioner	  innehålla	  aktivitet	  och	  
samtal	  ska	  enbart	  vara	  ett	  redskap	  för	  att	  stötta	  aktivitet.	  
	  
Aktivitetsbaserade	  interventioner	  används	  ofta	  vid	  rehabilitering	  av	  psykiskt	  funktionshinder,	  vanligt	  
förekommande	  är	  skapande	  aktiviteter,	  gruppaktiviteter	  och	  ADL-‐aktiviteter	  (Bejerholm	  &	  Eklund	  
2014b;	  Eklund,	  Gunnarsson	  &	  Leufstadius	  2010;	  Griffiths	  2008).	  Dessa	  aktiviteter	  har	  visats	  sig	  vara	  
motiverande	  för	  personer	  med	  psykiskt	  funktionshinder	  (Bejerholm	  &	  Eklund	  2014b).	  Det	  finns	  
studier	  som	  tyder	  på	  att	  aktivitetsbaserad	  rehabilitering	  har	  en	  positiv	  effekt,	  det	  har	  framkommit	  
fördelar	  som	  förbättrad	  aktivitetsbalans,	  minskade	  psykiska	  symtom	  och	  ökad	  livskvalitet.	  Andra	  
studier	  visar	  fördelar	  som	  förbättrad	  kommunikation	  och	  förmåga	  att	  strukturera	  dagliga	  aktiviteter	  
(Bejerholm	  &	  Eklund	  2014b).	  Arbetsterapeuter	  använder	  bland	  annat	  skapande	  aktiviteter	  vid	  
rehabilitering	  av	  personer	  med	  psykiskt	  funktionshinder.	  Skapande	  aktiviteter	  syftar	  till	  aktiviteter	  
som	  har	  ett	  tydligt	  mål	  och	  personer	  har	  ett	  aktivt	  deltagande	  och	  använder	  fantasin	  och	  färdigheter.	  
Det	  kan	  innebära	  aktiviteter	  som	  målning,	  skrift,	  keramik,	  musik	  och	  drama	  (Griffiths	  &	  Corr	  2007;	  
Leufstadius,	  Gunnarsson	  &	  Tjörnstrand	  2010;	  Creek	  2008c).	  Vid	  skapande	  aktiviteter	  är	  det	  viktigt	  att	  
utgå	  från	  personens	  intressen	  och	  motivation	  för	  att	  det	  ska	  ha	  en	  mening	  och	  upplevas	  som	  
betydelsefullt	  (Leufstadius,	  Gunnarsson	  &	  Tjörnstrand	  2010;	  Griffiths	  2008).	  Det	  har	  visats	  sig	  att	  
skapande	  aktiviteter	  kan	  stärka	  identiteten,	  ge	  tid	  för	  reflektion	  över	  aktivitetsproblem	  och	  ge	  styrka	  
att	  gå	  vidare	  i	  livet	  (Leufstadius,	  Gunnarsson	  &	  Tjörnstrand	  2010).	  Vid	  psykisk	  rehabilitering	  kan	  
arbetsterapeuter	  använda	  grupper	  och	  genomföra	  gruppaktiviteter.	  Syftet	  med	  gruppaktiviteter	  är	  
att	  få	  dela	  upplevelser	  och	  känna	  att	  det	  finns	  fler	  med	  liknande	  problem	  vilket	  kan	  upplevas	  som	  en	  
lättnad.	  Syftet	  är	  också	  att	  bearbeta	  och	  förbereda	  sig	  för	  sociala	  samspel.	  Att	  ha	  ett	  fungerande	  
socialt	  samspel	  är	  viktigt	  för	  att	  vara	  delaktig	  i	  samhället.	  Det	  är	  vanligt	  att	  personer	  med	  psykiskt	  
funktionshinder	  har	  svårigheter	  i	  sociala	  sammanhang.	  Genom	  gruppaktiviteter	  och	  genom	  att	  skapa	  
olika	  typer	  av	  miljöer	  är	  det	  möjligt	  att	  öva	  på	  socialt	  samspel	  (Eklund	  2010b).	  Att	  interagera	  verbalt	  
med	  andra	  i	  gruppen	  är	  ofta	  syftet	  med	  gruppaktiviteter	  och	  inte	  själva	  utförandet	  av	  aktiviteten	  
(Borg	  &	  Bruce	  1991).	  Arbetsterapeuter	  arbetar	  också	  med	  aktiviteter	  i	  dagliga	  livet	  (ADL)	  vid	  
rehabilitering	  av	  personer	  med	  psykiskt	  funktionshinder,	  det	  kan	  vara	  att	  gå	  regelbundna	  
promenader,	  äta	  mat	  på	  restaurang	  och	  matlagning.	  Både	  personlig	  ADL	  (P-‐ADL)	  och	  instrumentell	  
ADL	  (I-‐ADL)	  kan	  utföras	  som	  rehabilitering	  men	  det	  är	  ofta	  I-‐ADL	  som	  personer	  med	  psykiskt	  
funktionshinder	  behöver	  stöttning	  i	  då	  det	  är	  mer	  komplexa	  aktiviteter	  och	  kan	  innehålla	  social	  
interaktion	  med	  andra	  (Lindström,	  Hariz	  &	  Bernspång	  2012).	  Personer	  med	  psykiskt	  funktionshinder	  
har	  ofta	  svårt	  att	  planera	  sina	  aktiviteter	  i	  dagliga	  livet,	  arbetsterapeuter	  kan	  då	  hjälpa	  till	  att	  skapa	  
en	  strukturerad	  vardag	  genom	  att	  t.ex.	  skapa	  ett	  schema	  över	  aktiviteter	  som	  ska	  utföras	  under	  
veckan	  (Argentzell	  &	  Leufstadius	  2010b).	  	  
 

Problemområde	  	  

Personer	  som	  lever	  med	  psykiskt	  funktionshinder	  upplever	  ofta	  olika	  typer	  av	  nedsättningar	  i	  sin	  
vardag	  (Bejerholm	  &	  Eklund	  2014a)	  och	  vid	  litteraturgenomgång	  visade	  det	  sig	  att	  aktivitetsbaserad	  
arbetsterapi	  har	  en	  betydande	  roll	  med	  positiva	  fördelar	  vid	  rehabilitering	  (Bejerholm	  &	  Eklund	  
2014a;	  Förbundet	  Sveriges	  arbetsterapeuter	  2008,	  Eklund	  &	  Bejerholm	  2014b;	  Leufstadius,	  
Gunnarsson	  &	  Tjörnstrand	  2010;	  Leufstadius,	  Gunnarsson	  &	  Tjörnstrand	  2010).	  Trots	  att	  det	  har	  
visats	  sig	  finnas	  många	  fördelar	  med	  aktivitet	  som	  intervention	  inom	  psykiatrin	  finns	  det	  för	  få	  
studier	  gjorda	  för	  att	  hävda	  att	  det	  har	  god	  effekt	  (Eklund	  2010a;	  Eklund	  &	  Bejerholm	  2014b).	  Det	  
finns	  också	  få	  studier	  gjorda	  över	  hur	  arbetsterapeuter	  arbetar	  med	  aktivitet	  som	  intervention	  
(Boström	  2017;	  Rebeiro	  2001;	  Mee	  &	  Sumsion	  2001).	  Det	  finns	  alltså	  en	  kunskapslucka	  över	  hur	  
arbetsterapeuter	  arbetar	  med	  aktivitet	  som	  intervention	  och	  betydelsen	  av	  det.	  
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SYFTE	  
 
Syftet	  med	  studien	  är	  att	  beskriva	  arbetsterapeuters	  erfarenheter	  av	  aktivitet	  som	  intervention	  vid	  
rehabilitering	  för	  individer	  med	  psykiskt	  funktionshinder.	  

METOD	  
 

Design	  	  

Denna	  studie	  har	  en	  beskrivande	  design	  med	  kvalitativ	  ansats	  för	  att	  kunna	  svara	  på	  syftet,	  genom	  
ett	  kvalitativt	  tillvägagångssätt	  finns	  det	  möjlighet	  att	  ta	  reda	  på	  arbetsterapeuters	  erfarenheter	  
(Polit	  &	  Beck	  2016).	  	  
	  

Urval	  	  

Urvalet	  som	  användes	  i	  studien	  var	  ändamålsenligt	  urval,	  som	  innebär	  att	  personer	  som	  kan	  svara	  på	  
syftet	  medvetet	  valts	  ut	  (Polit	  &	  Beck	  2016).	  Inklusionskriterier	  för	  att	  delta	  i	  studien	  var	  att	  
respondenterna	  är	  legitimerad	  arbetsterapeut	  och	  arbetar	  inom	  psykiatrin,	  inklusionskriterier	  anges	  
för	  att	  identifiera	  populationen	  som	  studien	  fokuserar	  på	  (Polit	  &	  Beck	  2016).	  För	  att	  få	  en	  variation	  
riktades	  förfrågan	  till	  arbetsterapeuter	  inom	  olika	  psykiatriska	  verksamheter	  och	  städer.	  	  
Inledningsvis	  tillfrågades	  nio	  arbetsterapeuter	  via	  mail	  där	  de	  mottog	  informationsbrev	  och	  en	  
beskrivning	  av	  studien.	  Mailadresser	  hittades	  på	  kommuners	  hemsidor	  och	  genom	  en	  arbetsterapeut	  
knuten	  till	  universitetet	  som	  skickade	  mailadresser.	  Tre	  av	  dem	  tackade	  ja	  till	  deltagande	  och	  
resterande	  tackade	  nej	  på	  grund	  av	  tidsbrist	  och	  att	  de	  inte	  upplevde	  att	  de	  kunde	  svara	  på	  syftet.	  
För	  att	  få	  ytterligare	  deltagare	  till	  studien	  mailades	  fem	  verksamhetschefer	  inom	  psykiatrin	  med	  en	  
förfrågan	  om	  vidarebefordran	  av	  informationsbrev	  och	  studiens	  PM	  till	  verksamma	  arbetsterapeuter.	  
Fyra	  arbetsterapeuter	  som	  blev	  kontaktade	  av	  sin	  verksamhetschef	  tackade	  ja	  till	  deltagande	  i	  
studien.	  Alla	  respondenter	  i	  studien	  är	  kvinnor	  och	  har	  arbetat	  inom	  psykiatrin	  som	  arbetsterapeut	  
mellan	  6-‐31	  år.	  Tre	  arbetsterapeuter	  arbetar	  inom	  psykiatrisk	  öppenvård,	  två	  arbetsterapeuter	  inom	  
socialpsykiatrin,	  en	  arbetsterapeut	  inom	  allmänpsykiatrin	  samt	  en	  arbetsterapeut	  inom	  psykiatrisk	  
rehabilitering	  och	  rättspsykiatri.	  
	  

Datainsamling	  

Datainsamlingen	  utfördes	  genom	  halvstrukturerade	  intervjuer.	  En	  intervjuguide	  skapades	  	  	  
(bilaga	  1)	  med	  förslag	  på	  frågor	  och	  följdfrågor	  som	  utgick	  från	  studiens	  syfte.	  Då	  det	  var	  en	  
halvstrukturerad	  intervju	  kunde	  ordningsföljden	  av	  frågorna	  ändras	  och	  nya	  frågor	  ställas	  beroende	  
på	  respondentens	  svar	  (Kvale	  &	  Brinkmann	  2014).	  Sammanlagt	  intervjuades	  sju	  arbetsterapeuter	  
inom	  psykiatrin.	  Intervjuerna	  genomfördes	  på	  respondenternas	  arbetsplats	  utefter	  deras	  önskemål.	  
Det	  är	  bra	  om	  intervjuer	  utförs	  i	  en	  miljö	  där	  respondenten	  känner	  sig	  trygg	  (Trost	  2010).	  Alla	  
intervjuer	  spelades	  in	  via	  diktafon,	  vilket	  är	  fördelaktigt	  då	  författarna	  kan	  ha	  full	  fokus	  på	  
respondenternas	  svar	  samt	  möjlighet	  att	  lyssna	  på	  intervjuerna	  flera	  gånger	  (Kvale	  &	  Brinkmann	  
2014).	  Intervjuerna	  pågick	  mellan	  26-‐52	  minuter.	  Vid	  intervjuerna	  deltog	  båda	  författarna	  och	  
turades	  om	  att	  vara	  den	  aktiva	  vid	  intervjun	  och	  presenterade	  studien	  och	  ställde	  frågor.	  Den	  andra	  
skötte	  det	  tekniska	  och	  ställde	  då	  och	  då	  följdfrågor.	  	  
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Dataanalys	  

Kvalitativ	  innehållsanalys	  användes	  för	  att	  analysera	  den	  insamlade	  datan,	  metoden	  används	  för	  att	  
granska,	  tolka	  samt	  urskilja	  likheter	  och	  skillnader	  i	  texter	  (Lundman	  &	  Graneheim,	  2012).	  Det	  
inspelade	  materialet	  transkriberades	  ordagrant	  av	  den	  författare	  som	  hållit	  i	  intervjun.	  Därefter	  läste	  
den	  andra	  författaren	  igenom	  transkriberingen	  och	  lyssnade	  samtidigt	  på	  inspelningen	  för	  att	  
kontrollera	  att	  det	  stämde	  och	  undvika	  feltolkningar.	  Efter	  genomläsning	  av	  intervjuerna	  diskuterade	  
författarna	  materialet.	  Därefter	  började	  analysprocessen	  med	  fokus	  på	  det	  manifesta	  innehållet	  som	  
beskriver	  den	  uppenbara	  innebörden	  av	  texten	  (Lundman	  &	  Graneheim,	  2012).	  Det	  inleddes	  med	  att	  
delar	  av	  texten	  som	  svarade	  mot	  syftet	  plockades	  ut,	  vilket	  kallas	  meningsenheter	  (Lundman	  &	  
Graneheim,	  2012).	  Sedan	  förkortades	  meningsenheterna	  genom	  kondensering	  med	  bevarande	  av	  
det	  centrala	  och	  väsentliga	  i	  texten	  (Lundman	  &	  Graneheim,	  2012).	  Den	  kondenserade	  texten	  
abstraherades	  för	  att	  skapa	  koder,	  det	  innebär	  att	  en	  etikett	  sätts	  på	  innehållet	  (Lundman	  &	  
Graneheim,	  2012).	  	  När	  alla	  intervjuer	  bearbetats	  diskuterade	  författarna	  kodernas	  likheter	  och	  
skillnader	  och	  bildade	  två	  kategorier	  med	  fem	  respektive	  fyra	  underkategorier	  av	  koderna	  som	  hade	  
samma	  innebörd	  (Lundman	  &	  Graneheim,	  2012).	  Det	  visas	  exempel	  på	  detta	  i	  tabell	  1.	  
	  
Tabell	  1	  Exempel	  på	  analysprocessen	  

Meningsenhet	   Kondenserad	  
meningsenhet	  

Kod	   Underkategori	   Kategori	  

Det	  är	  viktigt…	  det	  är	  viktigt	  för	  
att	  man	  ska	  må	  bra,	  att	  man	  gör	  
saker	  som	  man	  mår	  bra	  av	  i	  sin	  
vardag	  …	  att	  man	  får	  bättre	  
självkänsla,	  självförtroende,	  att	  
man	  kanske	  får	  en	  insikt	  också	  
om	  vad	  man	  kan	  och	  inte	  kan. 

Det	  är	  viktigt	  för	  att	  
man	  ska	  må	  bra	  i	  sin	  
vardag.	  Man	  får	  bättre	  
självkänsla,	  
självförtroende,	  ökad	  
insikt	  om	  vad	  man	  
kan/inte	  kan.	  
 

Ökad	  
självkänsla	  och	  
självförtroende	  

Aktivitet	  kan	  ge	  
självförtroende	  
och	  självkänsla 

Aktivitetens	  
betydelse	  för	  
personer	  med	  
psykiskt	  
funktionshinder	  ur	  
ett	  
arbetsterapeutiskt	  
perspektiv	  
	  	  Ja	  jag	  tror	  ju	  på	  att	  det	  är	  väldigt	  

viktigt	  (…)	  fler	  som	  säger	  det	  att	  
dem	  fått	  bättre	  självförtroende	  
och	  vågar	  säga	  nej	  och	  kunna	  
förändringar,	  det	  var	  någon	  som	  
inte	  hade	  så	  jättebra	  på	  sitt	  
arbete	  och	  kunde	  då	  göra	  
förändringar	  och	  tyckte	  de	  kunde	  
stå	  på	  sig.	  	  

Jag	  tror	  att	  det	  är	  
väldigt	  viktigt.	  Fler	  har	  
fått	  bättre	  
självförtroende,	  vågar	  
säga	  nej	  och	  stå	  på	  sig.	  	  

Ökat	  
självförtroende.	  

Har	  man	  då	  en	  social	  ångest	  då	  är	  
aktiviteten	  väldigt	  betydelsefull	  
för	  att	  sitter	  du	  runt	  ett	  bord,	  7-‐8	  
personer	  och	  bara	  pratar	  öga	  mot	  
öga,	  det	  är	  ju	  väldigt	  svårt	  för	  
många	  men	  har	  man	  då	  en	  
aktivitet	  och	  oavsett	  vad	  
aktiviteten	  är	  så	  har	  man	  ju	  lite	  
fokus	  på	  aktiviteten	  och	  då	  kan	  
aktiviteten	  vara	  lite	  
avdramatiserande,	  det	  är	  lättare	  
att	  vara	  i	  det	  sociala	  
sammanhanget	  när	  jag	  har	  
någonting	  för	  händerna.	  	  
 

Har	  man	  social	  ångest	  
är	  aktiviteten	  väldigt	  
betydelsefull,	  pratar	  
man	  öga	  mot	  öga	  är	  det	  
svårt	  för	  många	  men	  
har	  man	  en	  aktivitet	  
kan	  det	  vara	  
avdramatiserande,	  det	  
är	  lättare	  att	  vara	  i	  det	  
sociala	  sammanhanget	  
när	  man	  har	  något	  i	  
händerna.	  	  

Naturligt	  socialt	  
sammanhang.	  
 

Aktivitet	  kan	  
möjliggöra	  
social	  
interaktion 

Det	  vi	  får	  mycket	  feedback	  på	  det	  
är	  just	  den	  sociala	  betydelsen	  när	  
vi	  har	  grupp	  oavsett	  vad	  gruppen	  
handlar	  om.	  Den	  här	  sociala	  
stimulansen,	  för	  många	  har	  ju	  en	  
ensamhetsproblematik	  och	  
känner	  sig	  väldigt	  isolerade	  och	  

Den	  sociala	  stimulansen	  
då	  många	  har	  
ensamhetsproblematik	  
och	  känner	  sig	  isolerade	  
och	  att	  få	  komma	  ut	  i	  
ett	  socialt	  sammanhang	  
är	  värdefullt	  för	  många. 

Social	  
stimulans.	  
Socialt	  
sammanhang. 
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att	  bara	  komma	  ut	  i	  ett	  socialt	  
sammanhang	  är	  värdefullt	  för	  
väldigt	  många.	  	  

	  

Etiska	  ställningstagande	  

Arbetsterapeuter	  fick	  via	  mail	  ett	  informationsbrev	  och	  PM:et	  för	  uppsatsen	  för	  att	  få	  information	  
om	  studien	  och	  kunna	  ta	  ett	  beslut	  om	  deltagande,	  det	  innehöll	  information	  om	  studiens	  syfte,	  
praktisk	  information	  som	  hur	  lång	  tid	  intervjuerna	  beräknas	  ta,	  att	  intervjuerna	  kan	  genomföras	  på	  
valfri	  plats	  samt	  att	  intervjuerna	  spelas	  in	  via	  diktafon.	  Informationsbrevet	  beskrev	  också	  att	  det	  var	  
frivilligt	  att	  delta	  och	  att	  de	  när	  som	  helst	  kunde	  avbryta	  utan	  angiven	  anledning.	  Genom	  detta	  
visades	  det	  på	  informerat	  samtycke	  genom	  deltagande	  (Kvale	  &	  Brinkmann	  2014;	  Sandman	  &	  
Kjellström	  2013).	  Informationsbrevet	  beskrev	  också	  att	  uppgifter	  som	  samlas	  in	  under	  intervjuerna	  
kommer	  avidentifieras	  och	  behandlas	  konfidentiellt	  så	  att	  obehöriga	  inte	  kan	  identifiera	  
respondenterna	  (Kvale	  &	  Brinkmann	  2014;	  Sandman	  &	  Kjellström	  2013).	  Under	  intervjuerna	  har	  det	  
inte	  förekommit	  beroendeförhållande.	  Det	  insamlade	  materialet	  kommer	  inte	  användas	  till	  något	  
annat	  än	  denna	  studie.	  	  
 

RESULTAT	  
 
Analysen	  av	  intervjumaterialet	  kommer	  att	  presenteras	  i	  två	  kategorier	  med	  olika	  antal	  
underkategorier.	  Uppdelningen	  visas	  i	  tabell	  2.	  Resultatet	  illustreras	  med	  hjälp	  av	  citat,	  citaten	  har	  
bearbetats	  men	  innebörden	  är	  densamma.	  För	  att	  benämna	  målgruppen	  kommer	  personer	  med	  
psykiskt	  funktionshinder	  eller	  patient	  användas	  då	  alla	  utom	  två	  respondenter	  använde	  det	  
begreppet.	  
	  
Tabell	  2	  Översikt	  över	  underkategorier	  och	  kategorier	  
Underkategorier	   Kategorier	  
-‐	  Aktiviteter	  som	  används	  	  
-‐	  Aktivitetsval	  utifrån	  individens	  behov	  	  
-‐	  Aktivitet	  till	  glädje	  och	  nytta	  	  
-‐	  Aktivitet	  för	  att	  skapa	  struktur	  och	  mening	  
-‐	  Behov	  av	  utveckling	  av	  att	  använda	  aktiviteter	  
	  

	  
	  
Arbetsterapeutens	  tankesätt	  vid	  
behandling	  

-‐	  Aktivitet	  kan	  ge	  självförtroende	  och	  självkänsla	  	  
-‐	  Aktivitet	  kan	  möjliggöra	  social	  interaktion	  
-‐	  Aktivitet	  möjliggör	  aktivitetsbalans	  	  
-‐	  Samtal	  som	  en	  möjlig	  väg	  till	  aktivitet	  

	  
Aktivitetens	  betydelse	  för	  personer	  med	  
psykiskt	  funktionshinder	  ur	  
arbetsterapeutens	  perspektiv	  
	  

	  
Arbetsterapeuterna	  som	  deltog	  i	  studien	  träffade	  personer	  med	  varierande	  psykiskt	  diagnoser,	  då	  
ingen	  av	  arbetsterapeuternas	  arbetsplatser	  var	  inriktade	  mot	  en	  specifik	  sjukdom.	  Vanliga	  diagnoser	  
som	  uppgavs	  var	  exempelvis	  neuropsykiatriska	  diagnoser,	  bipolär	  sjukdom,	  psykoser,	  
personlighetsstörningar,	  depression,	  ångestproblematik	  och	  schizofreni.	  En	  arbetsterapeut	  beskriver	  
också	  att	  hon	  ofta	  träffar	  patienter	  som	  har	  flera	  diagnoser.	  Dominerande	  del	  av	  arbetsterapeuterna	  
beskrev	  att	  patientens	  diagnos	  inte	  är	  viktig	  för	  dem,	  utan	  de	  utgår	  istället	  från	  personens	  
funktionshinder	  som	  uppkommer	  utifrån	  psykisk	  sjukdom.	  De	  lägger	  ett	  stort	  fokus	  på	  de	  svårigheter	  
och	  aktivitetsproblem	  som	  personen	  upplever.	  Samtliga	  arbetsterapeuter	  beskrev	  att	  de	  träffade	  
patienterna	  under	  varierande	  tidsperiod.	  Det	  kunde	  vara	  enstaka	  möten	  för	  att	  utföra	  punktinsatser	  
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men	  de	  kunde	  också	  träffas	  under	  en	  längre	  tid,	  alltifrån	  månader	  upp	  till	  flera	  år.	  
Arbetsterapeuterna	  använde	  aktivitet	  i	  varierande	  omfattning	  som	  intervention.	  Sex	  av	  sju	  använder	  
även	  samtal	  som	  intervention.	  
	  

Arbetsterapeutens	  tankesätt	  vid	  behandling	  

Aktiviteter	  som	  används	  
 
Arbetsterapeuterna	  berättade	  att	  de	  använde	  olika	  aktiviteter	  som	  behandling	  för	  personer	  med	  
psykiskt	  funktionshinder.	  Skapande	  aktivitet	  användes	  som	  intervention.	  En	  arbetsterapeut	  beskrev	  
att	  de	  har	  en	  aktivitetslokal	  där	  det	  finns	  möjlighet	  till	  att	  arbeta	  med	  keramik,	  använda	  symaskiner,	  
material	  för	  att	  måla	  och	  arbeta	  konstnärligt.	  Skapande	  aktiviteter	  användes	  även	  i	  grupp	  då	  de	  
använde	  sig	  av	  textil,	  bild	  och	  måleri.	  Musik	  och	  instrument	  kunde	  också	  användas	  som	  intervention	  i	  
gruppen.	  	  
	  
Att	  använda	  grupp	  som	  intervention	  för	  personer	  med	  psykiskt	  funktionshinder	  var	  vanligt	  
förekommande.	  En	  arbetstersterapeut	  hade	  en	  ”prova	  på”	  grupp	  där	  de	  utförde	  aktiviteter	  som	  att	  
äta	  frukost,	  köksaktiviteter	  och	  pyssel	  för	  att	  våga	  närma	  sig	  människor.	  Andra	  gruppaktiviteter	  
kunde	  handla	  om	  levnadsvanor,	  under	  dessa	  grupper	  berörs	  livsområden	  som	  sömn,	  kost,	  fysisk	  
aktivitet,	  stress	  och	  struktur.	  Även	  uteaktiviteter	  som	  promenadgrupp	  användes	  av	  
arbetsterapeuterna.	  Arbetsterapeuterna	  använde	  köksaktiviteter	  i	  både	  grupp	  och	  enskilt	  som	  
intervention	  för	  personer	  med	  psykiskt	  funktionshinder.	  
	  
Arbetsterapeuterna	  arbetade	  med	  vardagsaktivitet	  genom	  scheman	  och	  checklistor,	  de	  beskriver	  att	  
utformningen	  av	  dem	  är	  själva	  aktiviteten.	  Scheman	  och	  checklistor	  utformas	  antingen	  tillsammans	  
med	  patienten	  eller	  som	  en	  hemuppgift	  där	  patienten	  utförde	  det	  på	  egen	  hand. 
 

Vi	  jobbar	  med	  hemuppgifter,	  att	  de	  ska	  göra	  olika	  saker	  och	  att	  man	  ska	  bygga	  sitt	  veckoschema,	  så	  det	  
kan	  fungera	  väldigt	  bra. 

 
Men	  det	  kan	  ju	  vara	  det	  här	  att	  äta	  regelbundet	  och	  då	  jobbar	  vi	  ju	  med	  den	  aktiviteten	  och	  planerar	  hur	  
ofta	  du	  behöver	  och	  vill	  äta	  och	  sen	  gör	  man	  en	  vecko-‐	  eller	  dagsplanering	  för	  det…	  

	  

Aktivitetsval	  utifrån	  individens	  behov	  	  
 
Gemensamt	  för	  alla	  arbetsterapeuter	  är	  att	  de	  utgår	  från	  individens	  behov	  vid	  val	  av	  aktivitet	  för	  
personer	  med	  psykiskt	  funktionshinder,	  utgångspunkten	  vid	  valet	  är	  alltid	  vad	  patienter	  behöver.	  
Arbetsterapeuterna	  lägger	  också	  stor	  vikt	  vid	  vad	  patienter	  har	  för	  önskemål	  och	  intressen	  kring	  vad	  
de	  vill	  jobba	  på.	  En	  arbetsterapeut	  beskriver	  att	  hon	  använder	  intressechecklistor	  för	  att	  se	  vilka	  
aktiviteter	  patienter	  har	  motivation	  till.	  
 

Vi	  har	  inte	  som	  en	  lista,	  du	  kan	  välja	  mellan	  det	  här	  och	  det	  här	  och	  det	  här	  utan	  det	  är	  utifrån	  vad	  
patienten	  har	  för	  mål,	  så	  det	  kan	  ju	  se	  väldigt	  olika	  ut. 

	  
En	  arbetsterapeut	  beskriver	  att	  hon	  ofta	  föreslår	  aktiviteter	  utifrån	  bedömningen	  och	  deras	  
svårigheter,	  ibland	  är	  det	  andra	  behandlare	  som	  uppmärksammar	  aktivitetsproblem	  som	  hon	  då	  
väljer	  att	  jobba	  vidare	  med	  tillsammans	  med	  patienten.	  
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Aktivitet	  till	  glädje	  och	  nytta	  
 
Skapande	  aktivitet	  användes	  utifrån	  flera	  olika	  anledningar.	  De	  kan	  användas	  för	  att	  patienter	  ska	  
hitta	  aktiviteter	  som	  kan	  bidra	  till	  glädje	  enligt	  arbetsterapeuterna.	  Många	  gånger	  kan	  patienter	  
behöva	  hitta	  något	  som	  känns	  roligt	  och	  meningsfullt	  som	  de	  kan	  ta	  med	  sig	  ut	  i	  samhället	  t.ex.	  i	  
form	  av	  en	  sysselsättning.	  Skapande	  aktiviteter	  kan	  också	  användas	  för	  att	  många	  mår	  bra	  att	  
använda	  sin	  kropp	  och	  sina	  händer	  i	  aktivitet.	  Det	  kan	  också	  upplevas	  som	  vilsamt	  och	  påfyllning	  av	  
energi.	  En	  annan	  orsak	  till	  varför	  skapande	  aktiviteter	  används	  är	  för	  att	  få	  patienter	  att	  vilja	  komma	  
till	  det	  bokade	  mötet	  då	  skapande	  aktiviteter	  kan	  upplevas	  som	  en	  rolig	  aktivitet.	  Utförandet	  av	  
skapande	  aktiviteter	  kan	  också	  dessutom	  underlätta	  att	  få	  kontakt	  med	  patienterna	  för	  att	  lära	  
känna	  varandra	  beskrev	  följande.	  	  
	  

Ibland	  kan	  det	  vara	  så	  att	  det	  är	  en	  patient	  som	  är	  helt	  ny	  för	  en	  men	  som	  inte	  riktigt	  vill	  kanske	  ha	  någon	  
kontakt	  här	  och	  då	  kanske	  man	  behöver	  ha	  en	  aktivitet	  för	  att	  lära	  känna	  den	  här	  personen	  och	  då	  
använder	  man	  aktiviteten	  på	  så	  sätt,	  som	  en	  kontaktyta,	  så	  kan	  det	  vara	  också. 
 

Att	  utföra	  gruppaktiviteter	  kan	  enligt	  arbetsterapeuterna	  gynna	  social	  interaktion.	  Genom	  att	  utföra	  
gruppaktiviteter	  fick	  patienterna	  träffa	  andra	  människor	  och	  vara	  i	  sociala	  sammanhang.	  
Arbetsterapeuterna	  beskriver	  att	  genom	  att	  vara	  i	  grupper	  och	  umgås	  övar	  patienterna	  upp	  den	  
sociala	  förmågan,	  en	  arbetsterapeut	  beskriver	  att	  hon	  tycker	  social	  träning	  i	  just	  grupp	  ger	  stor	  
effekt.	   

Att	  utföra	  gruppaktiviteter	  kan	  också	  vara	  stimulerande	  och	  givande,	  patienterna	  fick	  möjlighet	  till	  
att	  utbyta	  erfarenheter	  med	  varandra	  och	  ge	  tips.	  Det	  kunde	  också	  ge	  en	  känsla	  till	  patienterna	  att	  
det	  fanns	  en	  gemenskap	  och	  att	  de	  inte	  var	  ensamma	  att	  ha	  psykiskt	  funktionshinder.	  Att	  utföra	  
gruppaktiviteter	  som	  t.ex.	  promenader	  kunde	  även	  ge	  en	  annan	  möjlighet	  till	  samtal	  mellan	  
gruppdeltagarna	  enligt	  arbetsterapeuterna,	  det	  blev	  avdramatiserat. 

Vi	  avslutar	  alltid	  med	  en	  promenad	  (…)	  det	  ger	  en	  annan	  möjlighet	  till	  samtal	  mellan	  gruppdeltagarna	  (…)	  
det	  är	  lättare	  att	  samtala	  på	  en	  promenad	  än	  när	  man	  sitter	  i	  ett	  rum	  så.	  

(…)	  har	  man	  en	  grupp	  som	  fungerar	  bra	  så	  tycker	  jag	  att	  det	  ger	  mycket	  (…)	  man	  kan	  ge	  tips	  åt	  varandra	  
och	  kan	  utbyta	  erfarenheter	  som	  kanske	  blir	  det	  annorlunda	  råd	  än	  om	  en	  behandlare	  ger	  det,	  så	  det	  
tycker	  jag...	  Mm	  att	  man	  inte	  är	  ensam,	  det	  finns	  andra	  som	  har	  det	  som	  jag	  (...) 

Arbetsterapeuterna	  använde	  köksaktiviteter	  vid	  rehabilitering	  då	  det	  är	  något	  lättillgängligt	  och	  
något	  som	  personer	  behöver	  klara	  av	  i	  sin	  vardag.	  Det	  kunde	  vara	  för	  patienter	  som	  behövde	  konkret	  
lära	  sig	  att	  laga	  mat.	  En	  arbetsterapeut	  beskriver	  att	  hon	  använder	  köksaktiviteter	  för	  
ätstörningsproblematik	  som	  direkt	  arbetsterapi	  för	  att	  lära	  sig	  laga	  mat	  och	  träna	  på	  att	  äta	  men	  
också	  som	  indirekt	  arbetsterapi	  för	  att	  kunna	  ha	  ett	  avslappnande	  samtal	  under	  tiden.	  
Köksaktiviteter	  är	  också	  ett	  tillfälle	  där	  patienter	  kan	  få	  prova	  på	  att	  göra	  nya	  saker	  vilket	  kan	  ge	  
inspiration.	  En	  arbetsterapeut	  beskriver	  att	  köksaktiviteter	  i	  grupp	  ger	  möjlighet	  till	  att	  träna	  på	  
social	  interaktion	  och	  olika	  färdigheter. 

(…)	  att	  bara	  rent	  laga	  mat	  och	  träna	  på	  det	  (…)	  att	  umgås	  i	  gruppen	  och	  förhålla	  sig	  socialt,	  träna	  olika	  
färdigheter	  som	  uthållighet,	  koncentration	  (…).	   

 
(…)	  vi	  har	  använt	  oss	  av	  kök	  i	  köksaktiviteter	  som	  varit	  jättebra.	  Det	  krävs	  samarbete	  och	  ja	  allt	  möjligt.	  
Koncentration	  och	  uthållighet	  och	  färdigställa	  saker,	  se	  till	  att	  det	  blir	  gjort,	  ansvar,	  ja	  det	  finns	  hur	  
mycket	  som	  helst. 

	  
Att	  arbeta	  med	  vardagsaktiviteter	  för	  att	  få	  livet	  att	  fungera	  var	  meningsfullt	  enligt	  
arbetsterapeuterna.	  För	  att	  patienten	  ska	  få	  en	  fungerande	  vardag	  i	  hemmet	  med	  kontroll	  och	  vara	  
självständig	  i	  aktiviteter	  användes	  scheman	  och	  checklistor.	  	  
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Aktivitet	  för	  att	  skapa	  struktur	  och	  mening	  
 
Patienternas	  önskemål	  var	  oftast	  att	  få	  vardagslivets	  aktiviteter	  att	  fungera	  enligt	  
arbetsterapeuterna.	  De	  ville	  bli	  självständiga	  i	  vardagsaktiviteter	  och	  att	  både	  personen	  och	  
aktiviteterna	  skulle	  vara	  strukturerade.	  Arbetsterapeuter	  erfor	  att	  det	  ofta	  inte	  anger	  en	  specifik	  
aktivitet	  utan	  att	  patienterna	  vill	  att	  vardagslivet	  ska	  fungera.	  

	  
Om	  man	  ska	  tänka	  stort	  så	  är	  det	  nog	  mest	  det	  här	  med	  att	  få	  ordning	  i	  det	  kaoset	  som	  är…	  och	  kaos	  kan	  
ju	  dels	  vara	  så	  att	  det	  ser	  ut	  som	  hej	  kom	  och	  hjälp	  mig	  i	  lägenheten,	  men	  det	  kan	  ju	  också	  vara	  kaos	  i	  
huvudet,	  man	  vet	  vad	  man	  ska	  göra	  men	  man	  vet	  inte	  vart	  man	  ska	  börja. 

	  
En	  del	  patienter	  behöver	  också	  hjälp	  med	  att	  hitta	  meningsfulla	  aktiviteter.	  En	  arbetsterapeut	  erfor	  
att	  skapande	  aktiviteter	  var	  uppskattat.	  	   
	  

Keramik	  hade	  vi	  grupper	  i	  och	  jobba	  enskilt	  också	  som	  var	  uppskattat.	  Att	  skapa.	  Svårt	  att	  säga	  men	  det	  
är	  säkert	  olika	  faktorer	  men	  just	  det	  här	  att	  få	  skapa,	  få	  prova	  på	  någonting,	  det	  blev	  någonting	  oftast,	  
det	  blev	  ett	  resultat.	  Man	  kunde	  se	  någonting	  då	  man	  gjort	  nått,	  det	  var	  roligt	  man	  behöver	  lite	  lust	  
liksom.	  Lite	  roligt,	  det	  tror	  jag	  många	  uppskattade. 

 

Behov	  av	  utveckling	  av	  att	  använda	  aktiviteter	  	  
 
Enligt	  arbetsterapeuterna	  finns	  det	  ett	  behov	  av	  att	  utveckla	  gruppaktiviteter,	  de	  beskrev	  ingen	  
specifik	  aktivitet	  utan	  det	  är	  själva	  gruppen	  som	  är	  av	  betydelse.	  Genom	  grupper	  vill	  de	  åt	  
interaktionen	  mellan	  deltagarna,	  träffa	  andra	  och	  utbyta	  erfarenheter.	  Arbetsterapeuterna	  uttrycke	  
att	  de	  ville	  arbeta	  mer	  med	  aktivitet	  och	  önskade	  ett	  större	  aktivitetsutbud	  då	  de	  i	  nuläget	  hade	  få	  
aktiviteter	  att	  erbjuda	  patienterna.	  En	  arbetsterapeut	  beskrev	  en	  vilja	  att	  ha	  större	  lokaler	  för	  att	  
utföra	  aktivitet	  på	  boenden	  för	  personer	  med	  psykiskt	  funktionshinder.	  Hon	  beskrev	  även	  att	  det	  
skulle	  vara	  positivt	  om	  fler	  personer	  utifrån	  kunde	  utföra	  aktiviteter	  på	  boenden.	  En	  annan	  
arbetsterapeut	  beskrev	  att	  hon	  skulle	  vilja	  arbeta	  mer	  med	  skapande	  aktiviteter	  som	  t.ex.	  keramik	  
och	  måleri,	  hon	  menar	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  utföra	  roliga	  aktiviteter	  och	  att	  det	  ibland	  blir	  för	  inriktat	  
på	  vardagen.	  	  
	  

Aktivitetens	  betydelse	  för	  personer	  med	  psykiskt	  funktionshinder	  ur	  arbetsterapeutens	  perspektiv	  

Aktivitet	  kan	  ge	  självförtroende	  och	  självkänsla	  	  
 
Arbetsterapeuterna	  erfor	  att	  aktivitet	  har	  stor	  betydelse	  för	  personer	  med	  psykiskt	  funktionshinders	  
självförtroende	  och	  självkänsla.	  Att	  använda	  aktivitet	  som	  intervention	  kan	  leda	  till	  att	  patienter	  
klarar	  av	  att	  utföra	  vissa	  aktiviteter	  självständigt	  vilket	  kan	  medföra	  en	  upplevelse	  av	  självkänsla.	  Det	  
beskrevs	  att	  aktivitet	  kan	  stärka	  patienter	  och	  öka	  deras	  självförtroende	  och	  självkänsla.	  Genom	  ökat	  
självförtroende	  och	  självkänsla	  inom	  en	  aktivitet	  kan	  det	  föras	  vidare	  och	  andra	  aktiviteter	  kan	  då	  
falla	  på	  plats	  och	  förbättras.	  Patienter	  får	  en	  insikt	  i	  vad	  de	  klarar	  av	  och	  inte	  klarar	  av	  inom	  
aktivitetsutförande	  vilket	  tyder	  på	  ökat	  självförtroende	  och	  självkänsla.	  	  
 

Det	  är	  jätteviktigt.	  Att	  göra	  saker	  och	  att	  klara	  av	  att	  vara	  självständig	  i	  det	  är	  ju	  jätteviktigt	  för	  
självkänslan.	  Det	  upplever	  jag	  att	  dem	  flesta	  av	  våra	  patienter	  tycker. 

 
Det	  förbättrade	  självförtroendet	  och	  självkänslan	  hade	  betydelse	  för	  patienter,	  de	  växte	  som	  person	  
och	  vågade	  stå	  upp	  för	  sig	  själv	  och	  säga	  stopp.	  Arbetsterapeuterna	  erfor	  att	  patienter	  vågade	  sätta	  
gränser	  och	  göra	  förändringar	  i	  sin	  vardag.	   
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(…)	  fler	  som	  säger	  det	  att	  dem	  fått	  bättre	  självförtroende	  och	  vågar	  säga	  nej	  och	  kunna	  göra	  
förändringar,	  det	  var	  någon	  som	  inte	  hade	  det	  så	  jättebra	  på	  sitt	  arbete	  och	  kunde	  då	  göra	  förändringar	  
och	  tyckte	  de	  kunde	  stå	  på	  sig. 

 

Aktivitet	  kan	  möjliggöra	  social	  interaktion	  
 
Arbetsterapeuterna	  erfor	  att	  aktivitet	  har	  en	  betydelse	  för	  social	  interaktion	  för	  personer	  med	  
psykiskt	  funktionshinder.	  En	  arbetsterapeut	  beskrev	  att	  genom	  att	  patienter	  utför	  aktivitet	  kunde	  de	  
känna	  sig	  vanlig	  och	  som	  alla	  andra.	  Men	  arbetsterapeuterna	  kunde	  främst	  se	  betydelse	  inom	  
gruppaktiviteter,	  genom	  att	  delta	  i	  gruppaktiviteter	  kan	  patienterna	  få	  social	  stimulans	  och	  träna	  på	  
att	  förhålla	  sig	  socialt,	  vilket	  arbetsterapeuterna	  beskrev	  var	  värdefullt	  då	  många	  lever	  ensamma	  och	  
isolerade.	  Gruppaktiviteter	  gav	  också	  en	  möjlighet	  för	  patienterna	  att	  dela	  erfarenheter	  med	  
varandra.	  Det	  blev	  ett	  naturligt	  socialt	  sammanhang	  med	  mer	  avslappnade	  samtal	  genom	  deltagande	  
i	  gruppaktivitet.	  	  
 

Ja	  och	  har	  man	  då	  en	  social	  ångest	  då	  är	  aktiviteten	  väldigt	  betydelsefull	  för	  att	  sitter	  du	  runt	  ett	  bord,	  7-‐8	  
personer	  och	  bara	  pratar	  öga	  mot	  öga,	  det	  är	  ju	  väldigt	  svårt	  för	  många	  men	  har	  man	  då	  en	  aktivitet	  och	  
oavsett	  vad	  aktiviteten	  är	  så	  har	  man	  ju	  lite	  fokus	  på	  aktiviteten	  och	  då	  kan	  aktiviteten	  vara	  lite…	  
avdramatiserande,	  det	  är	  lättare	  att	  vara	  i	  det	  sociala	  sammanhanget	  när	  jag	  har	  någonting	  för	  
händerna. 

 

Aktivitet	  möjliggör	  aktivitetsbalans	  	  
 
Arbetsterapeuterna	  beskrev	  att	  aktivitet	  kan	  ha	  en	  stor	  betydelse	  för	  att	  skapa	  en	  aktivitetsbalans	  för	  
personer	  med	  psykiskt	  funktionshinder.	  Många	  patienter	  har	  obalans	  i	  aktivitetsmönstret	  i	  sin	  
vardag,	  en	  arbetsterapeut	  gav	  exempel	  på	  att	  det	  är	  vanligt	  att	  de	  sover	  stor	  del	  av	  dagen	  eller	  
tvärtom	  att	  de	  gör	  för	  mycket	  och	  inte	  får	  tillräckligt	  med	  vila.	  Genom	  att	  ha	  aktivitet	  som	  
intervention	  får	  patienter	  verktyg	  för	  att	  skapa	  en	  strukturerad	  vardag	  samt	  normal	  dygns-‐	  och	  
veckorytm	  då	  de	  har	  något	  att	  hänga	  upp	  tillvaron	  på.	  Aktivitet	  som	  intervention	  kan	  också	  göra	  att	  
patienter	  deltar	  och	  får	  in	  roliga	  saker	  i	  vardagen.	   
 

Samtal	  som	  en	  möjlig	  väg	  till	  aktivitet	  	  
 
Dominerande	  del	  av	  arbetsterapeuterna	  beskrev	  att	  samtal	  var	  en	  förutsättning	  för	  aktivitet	  och	  
använde	  därför	  det	  som	  intervention.	  Samtal	  kunde	  behövas	  för	  att	  motivera	  patienterna	  till	  aktivitet	  
och	  sågs	  som	  ett	  komplement	  till	  aktivitet.	  En	  arbetsterapeut	  skiljde	  sig	  från	  övriga	  och	  använde	  
konkreta	  arbetssätt	  tillsammans	  med	  samtal,	  hon	  menade	  att	  samtal	  inte	  var	  hennes	  område.	  	  
Många	  arbetsterapeuter	  beskrev	  att	  det	  är	  en	  stor	  fördel	  att	  utföra	  aktivitet	  gentemot	  att	  använda	  
enbart	  samtal	  som	  intervention.	  Några	  arbetsterapeuter	  menar	  att	  göra	  saker	  tillsammans	  i	  en	  
aktivitet	  ger	  en	  större	  tyngd,	  det	  blir	  enklare	  att	  förstå	  för	  patienten. 
 

Jag	  skulle	  kunna	  säga	  ta	  en	  tur	  runt	  huset	  och	  gå	  varje	  dag	  men	  då	  gjorde	  inte	  personen	  det,	  men	  när	  jag	  
gick	  ut	  och	  gick	  med	  henne	  så	  gjorde	  hon	  det	  själv	  sen	  för	  då	  visste	  hon	  hur	  långt	  hon	  skulle	  gå	  och	  vad	  
som	  var	  rätt	  att	  gå	  för	  att	  hon	  skulle	  komma	  ut	  (...).	  Jag	  tänker	  såhär	  har	  man	  kaos	  i	  huvudet	  är	  det	  inte	  
så	  lätt	  att	  ta	  instruktioner,	  men	  gör	  man	  det	  tillsammans	  så	  kommer	  man	  ihåg	  lättare	  vad	  man	  ska	  göra.	  
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DISKUSSION	  
 

Resultatdiskussion	  

Syftet	  med	  studien	  var	  att	  beskriva	  arbetsterapeuters	  erfarenheter	  av	  aktivitet	  som	  intervention	  vid	  
rehabilitering	  för	  individer	  med	  psykiskt	  funktionshinder.	  Resultatet	  visade	  att	  arbetsterapeuterna	  
hade	  erfarenhet	  av	  att	  använda	  skapande	  aktiviteter,	  gruppaktiviteter,	  scheman	  och	  checklistor	  samt	  
köksaktiviteter	  som	  behandling	  för	  personer	  med	  psykiskt	  funktionshinder.	  Valet	  av	  aktivitet	  utgick	  
alltid	  från	  individens	  behov.	  Aktiviteterna	  som	  användes	  i	  behandling	  kunde	  ha	  varierande	  syften.	  De	  
kunde	  bidra	  till	  glädje	  och	  nytta,	  strukturera	  patienters	  vardag	  eller	  finna	  meningsfulla	  aktiviteter.	  
Arbetsterapeuterna	  erfor	  att	  aktivitet	  hade	  betydelse	  på	  flera	  olika	  sätt	  för	  personer	  med	  psykiskt	  
funktionshinder.	  Det	  kunde	  ge	  självförtroende	  och	  självkänsla,	  bidra	  till	  social	  interaktion	  och	  skapa	  
aktivitetsbalans.	  Arbetsterapeuterna	  erfor	  att	  samtal	  ibland	  kunde	  vara	  en	  förutsättning	  för	  aktivitet. 	  
 
I	  resultatet	  framkom	  det	  att	  arbetsterapeuterna	  använde	  gruppaktiviteter	  som	  intervention	  av	  olika	  
skäl.	  Det	  användes	  främst	  för	  att	  främja	  social	  interaktion	  och	  öva	  sociala	  förmågor.	  
Arbetsterapeuterna	  beskrev	  att	  gruppaktiviteter	  kan	  ge	  en	  känsla	  av	  samhörighet	  och	  ett	  tillfälle	  att	  
utbyta	  erfarenheter.	  Gruppaktiviteter	  ansågs	  vara	  betydelsefullt	  för	  att	  få	  tillfälle	  att	  delta	  i	  ett	  
socialt	  sammanhang	  då	  många	  personer	  med	  psykiskt	  funktionshinder	  lever	  ensamma.	  Eklund	  
(2010),	  Bullock	  och	  Banningan	  (2011)	  lyfter	  också	  gruppaktiviteters	  positiva	  betydelse	  för	  den	  sociala	  
interaktionen.	  Eklund	  (2010b)	  beskriver	  att	  arbetsterapeutisk	  rehabilitering	  i	  form	  av	  
gruppaktiviteter	  skapar	  sociala	  sammanhang	  som	  kan	  ses	  som	  minimiljöer	  där	  sociala	  förmågor	  kan	  
övas.	  Hon	  anser	  också	  att	  gruppaktiviteter	  är	  ett	  tillfälle	  för	  att	  dela	  erfarenheter	  mellan	  individerna,	  
vilket	  också	  kan	  bidra	  till	  en	  känsla	  av	  samhörighet.	  Bullock	  och	  Banningan	  (2011)	  beskriver	  att	  
gruppaktiviteter	  främjar	  social	  interaktion	  och	  sociala	  förmågor,	  som	  är	  i	  likhet	  med	  vad	  resultatet	  i	  
denna	  studie	  visar.	  För	  personer	  med	  psykiskt	  funktionshinder	  som	  kan	  vara	  ensamma	  och	  isolerade	  
kan	  gruppaktivitet	  spela	  roll	  då	  resultatet	  och	  tidigare	  litteratur	  pekar	  på	  att	  det	  har	  betydelse	  för	  
den	  sociala	  interaktionen	  (Creek	  2008a;	  Eklund	  och	  Bejerholm	  2005).	  Det	  finns	  ett	  behov	  av	  
gruppaktivitet	  för	  att	  kunna	  ta	  del	  av	  ett	  socialt	  sammanhang	  som	  har	  flera	  positiva	  fördelar.	  
Personer	  med	  psykiskt	  funktionshinder	  kan	  gynnas	  av	  gruppaktivitet	  men	  kan	  behöva	  det	  av	  olika	  
syften	  vilket	  framgår	  i	  denna	  studie	  och	  tidigare	  studier	  (Bullock	  och	  Banningan	  2010;	  Eklund	  2010b).	  
Vissa	  behöver	  öva	  på	  social	  interaktion	  medan	  andra	  vill	  byta	  erfarenheter	  och	  känna	  samhörighet.	  
Gruppaktivitet	  har	  därför	  en	  fördel	  och	  kan	  tillfredsställa	  olika	  behov	  samtidigt,	  vilket	  framgår	  i	  vår	  
studie	  och	  tidigare	  litteratur.	  Författarna	  anser	  att	  gruppaktivitet	  är	  en	  gynnsam	  intervention	  och	  bör	  
användas	  i	  stor	  utsträckning	  i	  rehabilitering	  för	  personer	  med	  psykiskt	  funktionshinder	  då	  det	  visar	  
på	  stora	  fördelar	  för	  social	  interaktion.	  	  
 
I	  resultatet	  framkom	  det	  att	  det	  var	  gemensamt	  för	  arbetsterapeuterna	  att	  arbeta	  utifrån	  individen	  
vid	  valet	  av	  aktivitetsbaserad	  intervention.	  Arbetsterapeuterna	  utgick	  från	  patientens	  behov,	  deras	  
önskemål,	  intressen	  och	  patienter	  var	  delaktig	  vid	  aktivitetsvalet.	  Detta	  skulle	  kunna	  förstås	  som	  att	  
arbetsterapeuterna	  arbetar	  klientcentrerat	  för	  att	  komma	  fram	  till	  aktivitet	  som	  rehabilitering.	  
Under	  intervjuerna	  användes	  inte	  begreppet	  klientcentrering	  men	  deras	  sätt	  att	  prata	  om	  valet	  av	  
aktivitet	  vilar	  på	  att	  de	  utgår	  från	  patienten.	  Detta	  går	  i	  linje	  med	  hur	  de	  arbetsterapeutiska	  
modellerna	  MOHO	  och	  CMOP	  ser	  på	  klientcentrering.	  Båda	  modellerna	  har	  ett	  stort	  fokus	  på	  ett	  
klientcentrerat	  arbetssätt	  (CAOT,	  2002;	  Kielhofner	  2012a)	  och	  CMOP	  belyser	  betydelsen	  av	  att	  
patienter	  ska	  vara	  delaktig	  i	  beslut	  i	  rehabiliteringen	  (CAOT,	  2002).	  
 
Resultatet	  visade	  att	  arbetsterapeuterna	  använde	  aktiviteter	  som	  både	  var	  till	  nytta	  och	  glädje	  i	  
rehabiliteringen.	  Skapande	  aktiviteter	  kunde	  användas	  för	  patienter	  som	  behövde	  meningsfulla	  och	  
roliga	  aktiviteter	  medan	  för	  vissa	  patienter	  var	  det	  ett	  sätt	  att	  återhämta	  sig.	  Köksaktiviteter	  kunde	  
också	  användas	  i	  båda	  syftena.	  Den	  användes	  för	  att	  lära	  sig	  matlagning	  men	  även	  som	  ett	  
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tillvägagångssätt	  för	  att	  ge	  patienter	  inspiration	  och	  våga	  testa	  nya	  saker.	  Genom	  aktiviteterna	  som	  
användes	  i	  rehabiliteringen	  kunde	  både	  ge	  mening	  och	  glädje	  kan	  det	  tyda	  på	  att	  arbetsterapeuterna	  
ville	  skapa	  aktivitetsengagemang	  hos	  patienterna.	  Enligt	  Bejerholm	  och	  Eklund	  (2014a)	  har	  många	  
personer	  med	  psykiskt	  funktionshinder	  få	  eller	  inga	  aktiviteter	  inplanerade.	  Genom	  att	  använda	  
aktiviteter	  i	  rehabiliteringen	  som	  ger	  glädje	  och	  upplevs	  vara	  till	  nytta	  kan	  enligt	  Eklund	  (2010b)	  
minska	  psykiska	  symtom	  som	  i	  sin	  tur	  kan	  leda	  till	  större	  aktivitetsengagemang.	  Aktiviteter	  som	  ger	  
glädje	  kan	  upplevas	  som	  betydelsefulla	  för	  individer	  och	  kan	  i	  sin	  tur	  också	  leda	  till	  att	  ytterligare	  
handlingar	  utförs	  (Bejerholm	  2010).	  Att	  skapa	  aktivitetsengagemang	  har	  en	  betydelse	  för	  hälsa	  och	  
välbefinnande	  för	  personer	  med	  psykiskt	  funktionshinder	  (Eklund	  2010a)	  	  
 
I	  resultatet	  framkom	  att	  arbetsterapeuterna	  arbetade	  mycket	  med	  att	  strukturera	  upp	  vardagslivet	  
för	  patienter.	  Deras	  erfarenheter	  var	  att	  patienter	  ofta	  var	  i	  behov	  av	  att	  skapa	  en	  struktur	  i	  
vardagslivets	  aktiviteter.	  Personer	  med	  psykiskt	  funktionshinder	  har	  ofta	  försämrade	  exekutiva	  
funktioner	  vilket	  kan	  leda	  till	  svårigheter	  att	  planera	  vardagslivet	  och	  dess	  aktiviteter	  (Lundin	  &	  
Möller	  2012;	  Bejerholm	  &	  Eklund	  2014a).	  Enligt	  Bejerholm	  &	  Eklund	  (2014a)	  är	  vardagen	  är	  ofta	  
ostrukturerad	  vilket	  kan	  göra	  att	  initiativförmågan	  till	  aktiviteter	  minskar.	  Under	  intervjuerna	  
framkom	  det	  att	  arbetsterapeuterna	  arbetar	  med	  scheman	  och	  checklistor	  för	  att	  få	  en	  fungerande	  
vardag,	  även	  Argentzell	  och	  Leufstadius	  beskriver	  scheman	  och	  checklistor	  som	  ett	  bra	  
tillvägagångssätt	  för	  personer	  med	  psykiskt	  funktionshinder	  för	  att	  få	  en	  strukturerad	  vardag	  och	  en	  
överblick	  över	  vad	  som	  ska	  göras	  (Argentzell	  &	  Leufstadius	  2010b).	  MOHO	  och	  CMOP	  belyser	  också	  
att	  ha	  fungerade	  vardagliga	  aktiviteter	  ger	  en	  struktur	  i	  vardagen	  (Cole	  &	  Tufano,	  2008;	  Kielhofner	  
2012a).	  
 
Överraskande	  i	  resultatet	  var	  att	  tankesättet	  hos	  arbetsterapeuterna	  inte	  varierade	  i	  stor	  
utsträckning.	  Genom	  att	  intervjua	  arbetsterapeuter	  inom	  olika	  verksamheter	  inom	  psykiatrin	  och	  i	  
olika	  städer	  försökte	  författarna	  få	  en	  variation	  av	  erfarenheter.	  Det	  var	  därför	  överraskande	  att	  
arbetsterapeuternas	  erfarenheter	  liknade	  varandra.	  Detta	  kan	  tyda	  på	  att	  det	  finns	  ett	  likartat	  
tankesätt	  hos	  arbetsterapeuter	  inom	  psykiatrin	  oavsett	  verksamhet.	  Det	  kan	  innebära	  att	  patienter	  
får	  en	  jämlik	  vård.	  	  
	  

Metoddiskussion	  

I	  denna	  studie	  har	  en	  kvalitativ	  ansats	  använts	  då	  syftet	  var	  att	  beskriva	  arbetsterapeuters	  
erfarenheter	  av	  aktivitet	  som	  intervention	  vid	  rehabilitering	  för	  personer	  med	  psykiskt	  
funktionshinder.	  Enligt	  Polit	  och	  Beck	  (2016)	  är	  det	  lämpligt	  att	  genomföra	  en	  kvalitativ	  studie	  för	  att	  
få	  personers	  erfarenheter.	  Intervjuerna	  genomfördes	  för	  att	  få	  fatt	  i	  respondenternas	  subjektiva	  
erfarenheter	  (Trost	  2010).	  	  
 
Ändamålsenligt	  urval	  användes	  i	  studien	  för	  att	  hitta	  respondenter.	  Enligt	  Polit	  och	  Beck	  (2016)	  är	  
urvalsmetoden	  fördelaktig	  för	  att	  få	  respondenter	  som	  passar	  mot	  studiens	  syfte.	  Det	  anses	  vara	  en	  
lämplig	  urvalsmetod	  för	  att	  få	  fatt	  i	  respondenter	  med	  erfarenhet	  relaterade	  till	  syftet.	  
Respondenterna	  som	  blev	  tillfrågade	  att	  delta	  i	  studien	  via	  verksamhetschefen	  kan	  ha	  känt	  sig	  
tvingad	  till	  deltagande	  när	  det	  kom	  från	  chefen.	  Respondenterna	  upplevdes	  dock	  vara	  villiga	  att	  delta	  
i	  studien	  frivilligt.	  Studiens	  inklusionskriterier	  var	  att	  respondenterna	  skulle	  vara	  legitimerade	  
arbetsterapeuter	  och	  arbetar	  inom	  olika	  verksamheter	  inom	  psykiatrin.	  Detta	  ledde	  till	  att	  det	  deltog	  
respondenter	  från	  tre	  olika	  städer	  och	  fyra	  olika	  psykiatriska	  vårdenheter,	  vilket	  kan	  ha	  gett	  ett	  
innehållsrikt	  material	  samt	  ett	  resultat	  med	  bredd	  och	  varierande	  erfarenhet	  utifrån	  syftet.	  Det	  
resonerades	  om	  respondenterna	  arbetade	  inom	  samma	  vårdenhet	  kan	  deras	  erfarenheter	  likna	  
varandra	  och	  samma	  geografiska	  område	  kan	  ha	  liknande	  arbetssätt	  och	  synsätt.	  Detta	  försökte	  
undvikas	  genom	  att	  inkludera	  olika	  arbetsplatser	  och	  olika	  geografiska	  områden.	  I	  studien	  deltog	  sju	  
respondenter,	  enligt	  Trost	  (2010)	  är	  det	  ett	  rimligt	  antal	  för	  att	  kunna	  hantera	  materialet	  och	  få	  en	  
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bra	  överblick.	  Alla	  respondenter	  var	  kvinnor	  men	  det	  hade	  varit	  intressant	  att	  få	  både	  män	  och	  
kvinnors	  erfarenheter.	  Eventuellt	  hade	  detta	  hade	  kunnat	  ge	  ett	  annat	  resultat.	  Respondenterna	  
hade	  arbetat	  inom	  psykiatrin	  som	  arbetsterapeut	  mellan	  6-‐31	  år	  vilket	  gjorde	  att	  de	  hade	  gott	  om	  
erfarenheter.	  För	  att	  stärka	  överförbarheten	  har	  respondenterna	  beskrivits	  noggrant	  och	  försökt	  att	  
vara	  så	  tydliga	  som	  möjligt	  så	  att	  läsaren	  ska	  kunna	  göra	  en	  bedömning	  om	  det	  är	  överförbart	  (Polit	  
&	  Beck	  2016).	  	  	  
 
Datainsamlingen	  utfördes	  genom	  halvstrukturerade	  intervjuer	  med	  stöd	  av	  en	  intervjuguide	  
innehållandes	  frågor	  och	  följdfrågor.	  Efter	  första	  intervjun	  ändrades	  ordningsföljden	  på	  några	  frågor	  
för	  att	  få	  ett	  bättre	  flyt	  under	  intervjun.	  Att	  använda	  en	  intervjuguide	  gav	  en	  trygghet 
för	  att	  få	  med	  alla	  viktiga	  frågor	  och	  inte	  glömma	  något,	  dock	  upplevde	  författarna	  att	  de	  blev	  låsta	  
till	  intervjuguiden	  och	  kan	  ha	  missat	  att	  ställa	  följdfrågor	  som	  kunnat	  generera	  viktig	  information	  till	  
studien.	  Båda	  är	  oerfarna	  intervjuare	  och	  kan	  ha	  haft	  svårt	  att	  fånga	  upp	  intressanta	  aspekter	  och	  få	  
uttömmande	  svar	  från	  respondenterna.	  Detta	  kan	  ha	  påverkat	  trovärdigheten	  i	  resultatet	  (Polit	  &	  
Beck	  2016).	  På	  grund	  av	  tidsbrist	  utfördes	  ingen	  pilotintervju,	  i	  efterhand	  hade	  det	  varit	  klokt	  att	  
genomföra	  en	  pilotintervju.	  Pilotintervjuer	  kan	  vara	  bra	  för	  att	  få	  mer	  erfarenhet	  och	  det	  ökar	  
intervjuarens	  förmåga	  för	  att	  få	  ett	  tryggt	  samspel,	  vilket	  kan	  öka	  trovärdigheten	  (Kvale	  1997).	  
Intervjutekniken	  ansågs	  vara	  förbättrad	  efter	  varje	  intervju.	  Intervjuerna	  tog	  26-‐52	  minuter	  vilket	  
innebär	  att	  det	  var	  lagom	  att	  avsätta	  en	  timme,	  oavsett	  tidsåtgången	  för	  intervjuerna	  gav	  de	  ett	  
innehållsrikt	  material. Alla	  intervjuer	  utfördes	  på	  respondenternas	  arbetsplats.	  Enligt	  Trost	  (2010)	  
kan	  det	  finnas	  störningsmoment	  när	  intervjuer	  utförs	  på	  arbetsplatsen	  som	  t.ex.	  att	  telefonenen	  
ringer,	  men	  under	  de	  utförda	  intervjuerna	  uppkom	  inga	  störningar.	  Vid	  intervjuerna	  deltog	  båda	  
författarna,	  den	  ena	  ledde	  intervjun	  och	  den	  andra	  skötte	  tekniken	  och	  ställde	  ibland	  följdfrågor.	  Det	  
finns	  både	  för-‐	  och	  nackdelar	  med	  att	  vara	  två	  personer	  som	  intervjuar.	  För	  intervjuarna	  kan	  det	  
upplevas	  som	  en	  trygghet	  att	  vara	  två	  och	  få	  större	  informationsmängd	  om	  de	  är	  samspelta.	  Ur	  
respondentens	  synvinkel	  kan	  det	  däremot	  upplevas	  som	  ett	  maktövergrepp	  och	  en	  känsla	  av	  
underläge	  (Trost	  2010).	  Respondenterna	  upplevdes	  dock	  inte	  ha	  en	  känsla	  av	  underläge	  utan	  kändes	  
bekväma.	  	  
 
Vid	  dataanalysen	  användes	  kvalitativ	  innehållsanalys.	  Lundman	  och	  Graneheim	  (2012)	  menar	  att	  det	  
är	  det	  en	  bra	  metod	  att	  använda	  för	  att	  tolka	  texter.	  Med	  hjälp	  av	  kvalitativ	  innehållsanalys	  
strukturerades	  materialet	  upp	  och	  det	  skapades	  en	  bra	  överblick	  över	  materialet.	  	  
	  
	  
Genom	  att	  kontrolläsa	  varandras	  transkribering	  ökades	  bekräftelsebarheten	  då	  materialet	  
granskades	  av	  båda	  författarna	  (Polit	  &	  Beck	  2016).	  Till	  en	  början	  upplevdes	  kondensering	  och	  
kodning	  av	  meningsenheterna	  som	  komplicerat	  men	  efter	  att	  ha	  läst	  litteraturen	  noggrant	  gick	  det	  
vartefter	  smidigt.	  Vid	  dataanalysen	  sållades	  material	  som	  inte	  svarade	  på	  studiens	  syfte	  bort.	  Det	  
finns	  en	  risk	  att	  för	  mycket	  data	  sållats	  bort	  och	  vissa	  meningars	  betydelse	  kan	  ha	  förlorats,	  men	  vid	  
osäkerhet	  användes	  rådatan	  för	  att	  kontrollera.	  I	  metodavsnittet	  ges	  exempel	  på	  kodning	  vilket	  
stärker	  trovärdigheten.	  Ett	  annat	  sätt	  för	  att	  stärka	  trovärdigheten	  har	  tillvägagångssättet	  vid	  
analysen	  beskrivits	  noggrant.	  Dataanalysen	  har	  genomförts	  av	  båda	  författarna	  tillsammans	  vilket	  
har	  upplevts	  som	  en	  tillgång.	  Materialet	  har	  hela	  tiden	  kunnat	  diskuteras	  sinsemellan	  och	  författarna	  
har	  motiverat	  sina	  åsikter	  för	  varandra.	  Detta	  kan	  ha	  bidragit	  till	  minskade	  feltolkningar	  och	  för	  
snabba	  slutsatser	  och	  höjer	  trovärdigheten.	  I	  resultatet	  förekommer	  citat	  från	  intervjuerna	  som	  
speglar	  respondenternas	  erfarenheter	  vilket	  gör	  resultatet	  autentiskt	  (Polit	  &	  Beck	  2016).	  	  
 
Riskanalys	  har	  genomförts	  för	  att	  diskutera	  risker	  respektive	  nytta	  för	  respondenterna	  att	  delta	  i	  
studien	  (Sandman	  &	  Kjellström	  2013).	  Frågor	  som	  ställdes	  i	  intervjuerna	  är	  i	  sig	  inte	  känsliga	  men	  det	  
kan	  ha	  väckt	  funderingar	  hos	  respondenterna	  som	  kan	  ses	  som	  en	  risk.	  Det	  kan	  ha	  uppkommit	  tankar	  
kring	  hur	  de	  ser	  på	  sin	  yrkesroll	  och	  hur	  det	  utför	  sina	  arbetsuppgifter.	  Men	  att	  delge	  erfarenheter	  
kan	  ge	  kunskap	  och	  då	  bedöms	  det	  att	  nyttan	  är	  större	  än	  risken.	  Enligt	  Sandman	  och	  Kjellström	  
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(2013)	  måste	  alltid	  nyttan	  med	  studien	  överväga	  riskerna.	  Författarna	  upplevde	  inte	  att	  
respondenterna	  kände	  sig	  bekymrade	  över	  frågorna,	  vissa	  uttryckte	  att	  det	  var	  positivt	  att	  delta	  då	  
de	  fick	  tänka	  till	  på	  hur	  de	  arbetar.	  	  

SLUTSATS 
	  
Resultatet	  visade	  att	  arbetsterapeuterna	  hade	  ett	  likartat	  tankesätt	  och	  erfarenheter	  oavsett	  
verksamhet	  vilket	  kan	  innebära	  att	  patienterna	  får	  jämlik	  vård.	  Valet	  av	  aktivitet	  i	  behandling	  visade	  
sig	  alltid	  vara	  klientcentrerat	  utifrån	  patienterna.	  Det	  framkom	  att	  arbetsterapeuter	  erfor	  att	  
aktivitetsbaserade	  interventioner	  hade	  betydelse	  vid	  rehabilitering.	  Ökat	  självförtroende,	  social	  
interaktion	  samt	  aktivitetsbalans	  var	  det	  som	  visade	  sig	  ha	  positiv	  betydelse	  enligt	  
arbetsterapeuterna.	  Resultatet	  påvisar	  att	  aktivitetsbaserade	  interventioner	  har	  positiv	  effekt	  för	  
personer	  med	  psykiskt	  funktionshinder	  vilket	  stärker	  arbetsterapeuters	  roll	  inom	  psykiatrisk	  vård.	  
Det	  stärker	  att	  aktivitetsbaserade	  interventioner	  bör	  finns	  kvar	  för	  arbetsterapeuter	  inom	  psykiatrin.	  
Det	  kan	  också	  ge	  andra	  professioner	  inom	  psykiatrisk	  vård	  en	  större	  förståelse	  av	  aktivitetsbaserade	  
interventioner	  och	  vilken	  betydelse	  det	  kan	  ha.	  Det	  skulle	  behövas	  ytterligare	  forskning	  över	  hur	  
arbetsterapeuter	  arbetar	  med	  aktivitet	  och	  påvisa	  effekten	  av	  arbetsterapi	  inom	  psykiatri.	  En	  
observationsstudie	  kan	  ge	  fördjupad	  förståelse	  över	  hur	  arbetsterapeuter	  arbetar	  med	  aktivitet	  som	  
intervention	  vid	  patientmöte	  inom	  psykiatrin.	  Det	  skulle	  kunna	  ge	  en	  ännu	  större	  förståelse	  hur	  
arbetsterapeuter	  arbetar	  med	  aktivitet	  i	  rehabilitering	  för	  personer	  med	  psykiskt	  funktionshinder.	  	  
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BILAGA	  
 
Intervjuguide	  
	  
1. Hur	  länge	  har	  du	  jobbat	  inom	  psykiatrin	  som	  arbetsterapeut?	  	  
2. Vilka	  psykiska	  funktionshinder	  möter	  du	  i	  arbetet?	  
3. Ungefär	  hur	  ofta	  träffar	  du	  samma	  person	  och	  under	  hur	  lång	  tid?	  
4. Vilka	  aktiviteter	  använder	  du	  som	  behandling	  för	  personer	  med	  psykisk	  nedsättning?	  

- Vilka	  aktiviteter	  kan	  erbjudas?	  	  
- Skulle	  du	  kunna	  ge	  exempel	  på	  aktiviteter?	  

5. Kan	  du	  berätta	  varför	  du	  har	  valt	  att	  använda	  dessa	  aktiviteter	  som	  intervention	  i	  ditt	  arbete?	  
6. Finns	  det	  några	  aktiviteter	  som	  personerna	  du	  möter	  brukar	  föredra?	  	  

- Vilka?	  	  
- Varför	  tror	  du	  de	  föredrar	  dem?	  

7. Kan	  du	  beskriva	  hur	  valet	  av	  aktivitet	  går	  till?	  	  
- Har	  klienterna	  möjlighet	  att	  välja	  själva?	  
- Vad	  avgör	  om	  det	  blir	  en	  gruppaktivitet	  eller	  enskild	  aktivitet?	  

8. Använder	  du	  enbart	  samtal	  som	  åtgärd	  vid	  möte	  av	  patienter?	  
9. Vad	  tycker	  du	  att	  aktivitet	  som	  åtgärd	  ger	  i	  relation	  till	  att	  enbart	  ha	  samtal	  som	  åtgärd?	  
10. Hur	  ser	  rehabiliteringen	  ut	  från	  att	  du	  träffar	  patienten	  till	  att	  ni	  avslutar	  kontakt?	  
11. Vill	  du	  berätta	  om	  några	  exempel	  från	  ett	  patientfall	  från	  början	  till	  slut?	  	  

- Konfidentialitet	  –	  ge	  olika	  exempel.	  
12. Vilken	  betydelse	  upplever	  du	  att	  aktivitet	  som	  intervention	  har	  för	  personer	  med	  psykiska	  

funktionshinder?	  	  
- På	  vilket	  sätt	  ser	  du	  att	  arbetsterapi	  har	  hjälpt?	  	  

13. Finns	  det	  något	  som	  du	  tycker	  skulle	  behöva	  utvecklas	  kring	  aktivitet	  som	  intervention	  vid	  
rehabilitering	  av	  personer	  med	  psykisk	  nedsättning?	  	  

- Vad	  är	  det	  då	  du	  vill	  uppnå̊	  med	  denna	  utveckling?	  	  


