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Sammanfattning: Bakgrund: Arbetsterapi handlar om att sträva efter att personer ska kunna ägna sig 
åt aktiviteter som de önskar eller har behov av att utföra men som de av någon anledning inte har 
förmåga eller kapacitet att utföra. Arbetsterapeuter arbetar inom olika verksamheter, bland annat 
psykiatrisk vård och med personer med psykosproblematik. Personer med denna problematik kan 
uppleva varierande symtom som hallucinationer, vanföreställningar samt tankestörningar. Den 
vanligaste sjukdomen inom psykosproblematik är schizofreni. I mötet med denna patientgrupp är den 
terapeutiska relationen med arbetsterapeuten viktig. I relationen använder arbetsterapeuten sig av 
olika förhållningssätt utifrån exempelvis The Intentional Relationship Model, IRM. Syfte: Att 
beskriva arbetsterapeutens erfarenheter av att bemöta personer med psykosproblematik. Metod: 
Kvalitativ metod med induktiv ansats användes. Datainsamling utfördes genom intervjuer med sju 
arbetsterapeuter. Data analyserades med hjälp av en innehållsanalys där fem huvudkategorier 
framkom samt elva underkategorier. Arbetet har följt de fyra forskningsetiska huvudkraven. Resultat: 
Att skapa tillit är viktigt för att upprätthålla den terapeutiska relationen. Det bästa verktyget av att 
vårda en relation är användandet av sig själv. I mötet är det viktigt att ha ett inkännande bemötande 
samt att växla förhållningsätt utifrån situationen. Enligt arbetsterapeuterna kan det ibland ske någon 
konflikt med en patient. Det finns förutfattade meningar utifrån samhällets syn av att det kan vara 
svårt och farligt att arbeta med denna patientgrupp. Detta kan skapa hinder i bemötandet. Slutsats: 
Resultatet visar att den terapeutiska relationen med patienten har stor betydelse för hur behandlingen 
kommer att fortgå. Arbetsterapeuter kan få inspiration för sitt bemötande till det kliniska arbetet 
genom denna uppsats. 
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1. Inledning 
Arbetsterapeuter arbetar inom flera olika verksamheter [1], bland annat inom psykiatriska 
verksamheter med patienter med psykosproblematik. För personer med psykosproblematik är 
det vanligt med symtom som hallucinationer, vanföreställningar och tankestörningar [2]. 
Dessa symtom kan leda till en nedsatt social förmåga och social interaktion med andra 
människor [3]. Arbetsterapeuter arbetar på olika sätt för att underlätta dessa personers vardag, 
genom exempelvis aktiviteter tillsammans med andra [4]. 
 
Ett professionellt förhållningssätt innebär hur arbetsterapeuten balanserar sin medmänsklighet 
och empati, och samtidigt håller yrkesmässig distans [5]. Detta kan ske med hjälp av de sex 
arbetsterapeutiska förhållningssätten inom The Intentional Relationship Model (IRM) [6].  
 
I nuläget saknas det forskning om arbetsterapeutens erfarenheter av bemötandet av personer 
med psykosproblematik. För att få en bredare och djupare förståelse för arbetsterapeutens 
erfarenheter i bemötandet behövs mer kunskap. Därför har uppsatsförfattarna valt att göra 
denna studie.  
 
 
2. Bakgrund 
2.1. Arbetsterapi  
Det centrala inom arbetsterapi handlar om att sträva efter att personer ska kunna ägna sig åt 
aktiviteter som de av någon anledning inte har förmåga eller kapacitet att utföra [1]. 
Personerna ska bli så självständiga och socialt delaktiga som möjligt i sin vardag. För att 
finna motivation till aktivitet, är det viktigt att aktiviteten är meningsfull för personen [4]. 
Aktiviteter i dagliga livet innefattar den personliga vården, aktiviteter i hemmet, på arbetet 
och social interaktion [7]. Arbetsterapeuten arbetar med anpassningar i miljön, vilket 
innefattar både den fysiska och sociala miljön, för att underlätta aktivtetsutförandet [4].  
En stor del inom arbetsterapi handlar även om att personer ska kunna uppnå en 
aktivitetsbalans med sina dagliga aktiviteter [1].  
 
En människas färdigheter, innebär hur ens personliga egenskaper interagerar med miljön. Det 
finns motoriska, process samt kommunikations- och interaktionsfärdigheter.  
Kommunikations- och interaktionsfärdigheter innebär förmågan att kunna samordna sociala 
handlingar för att samspela med andra människor. Det kan ske genom att ta kontakt, 
kommunicera, samarbeta och växla information [8]. 
 
Arbetsterapeutens arbete är klientcentrerat. Det innebär att arbetsterapeuten väljer en modell 
som är anpassad utifrån patientens förmågor och omgivning [1]. Model of Human 
Occupation (MOHO) är en teoretisk klientcentrerad och aktivitetsfokuserad modell inom 
arbetsterapi. Den är evidensbaserad och kan användas direkt i det kliniska arbetet, genom 
resurser som finns tillgängliga i form av olika bedömningar och behandlingsprogram som 
utarbetas utifrån modellen [8]. MOHO utgår från människan och dess viljekraft, vanebildning 
och utförandekapacitet. Viljekraften förklarar personens motivation till att klara aktiviteter i 
sin vardag. Vanebildning innebär vardagliga inlärda beteenden, det vill säga de aktiviteter 
som görs dagligen samt som är en rutin [8]. Utförandekapacitet handlar om de fysiska och 
psykiska förmågor människor använder vid utförandet av vardagsaktiviteter [8]. Enligt 
Kielhofner är ett annat centralt begrepp miljön. Miljön kan vara både fysisk och social och 
kan påverka människor på olika sätt. Den fysiska miljön innefattar de platser och rum en 
person befinner sig i och de föremål som används. Den sociala miljön innefattar de personer 
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som finns i personens omgivning. Miljön kan vara både möjliggörande och hindrande 
beroende på patientens värderingar, förmågor och vanor [8].  
 
En viktig del i mötet mellan arbetsterapeut och patient är den terapeutiska relationen. Den 
terapeutiska relationen innefattar förtroende, empati och en öppenhet gentemot varandra [9, 
10]. Relationen i sig leder inte till en ökad grad av aktivitet för patienten, men det är en 
grundförutsättning i behandlingen och för att patienten ska finna motivation till aktivitet [11]. 
Den kan även främja patientens process i tillfrisknande samt vara en hjälp i att identifiera 
välbefinnande och behov [12,13]. 
 
 
2.1.1 Intentional Relationship Model  
The Intentional Relationship Model (IRM) [6] är en klientcentrerad arbetsterapimodell. IRM 
fokuserar enbart på terapeutisk användning av jaget och framstår som den enda omfattande 
modellen i det terapeutiska förhållningssättet inom arbetsterapiprofessionen [10]. Det är 
viktigt att välja ett förhållningssätt som passar för hur patienten föredrar att bemötas under 
behandlingen. Arbetsterapeuten anpassar sitt sätt att förhålla sig både vad gäller verbal och 
icke-verbal kommunikation [10]. Beroende på patientens tillstånd bör arbetsterapeuten vara 
snabb, smidig och flexibel i sin anpassning till patientens eventuellt förändrade behov. En 
pendling mellan de olika förhållningssätten sker hela tiden [10,14].  
 
IRM innefattar sex förhållningssätt:  
 

- Förespråkande förhållningssätt 
Används i situationer där patientens rättigheter och resurser säkras och verkställs. 
Arbetsterapeuten kan interagera som förhandlare och medlare, vilket underlättar för 
patientens möjligheter att exempelvis förhandla om olika hinder i miljön eller om de 
resurser som finns i samhället. Detta kan ge en positiv social effekt på patienten [10,5]  
 

- Samarbetande förhållningssätt 
Framhäver den terapeutiska relationen mellan patient och arbetsterapeut. Här 
förväntas det att patienten ska vara aktiv och så självständig som möjligt, då patienten 
styr i behandlingen och kan sätta sina egna mål. Detta förhållningssätt är effektivt när 
patienten tror på sin egna förmåga [10,5].  
 

- Empatiskt förhållningssätt  
Fokuserar på att förstå patientens känslor, tankar och beteenden. Den säkerställer att 
patienten upplever arbetsterapeuten som förstående. Detta förhållningssätt kan ge en 
djupare förståelse om patientens erfarenheter eller uppfattningar [10,5].  

 
- Uppmuntrande förhållningssätt 

Används för att införliva hopp i patienten, där positiv förstärkning eller beröm ges för 
patientens olika prestationer i behandlingen. Arbetsterapeuten kan förmedla glädje, 
lekfullhet och förtroende när det är lämpligt [10,5].  

 
- Instruerande förhållningssätt 

Används för att ge tydlig instruktion i interventionen eller i olika händelser under 
behandlingen. Arbetsterapeuten kan ställa krav på hur patienten ska bete sig samt 
påpeka eller korrigera felaktiga beteenden genom både uttalanden och gester. Detta 
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förhållningssätt kan exempelvis vara användbart när patienten lär sig nya färdigheter 
[10,5].  
 

- Problemlösande förhållningssätt 
Underlättar patientens beslutsfattande genom att arbetsterapeuten redogör för olika 
val. Löser dilemman genom att arbetsterapeuten ställer strategiska frågor. Detta ger 
möjlighet till ett jämförande eller analytiskt tänkande [10,5].  

  
 
2.2. Psykos  
Vid en psykos har personen en annorlunda verklighetsuppfattning som skiljer sig från 
omgivningens uppfattning. De har ofta svårt att skilja på fantasi och verklighet [14]. Vid en 
psykos är det vanligt med symtom som hallucinationer, vanföreställningar och 
tankestörningar. Symtomen delas in i positiva och negativa. De positiva symtomen innebär 
upplevelser som andra inte har [2]. Det kan handla om hallucinationer i form av exempelvis 
hörsel, syn och lukt. Vid hörselhallucinationer kan personen uppfatta röster som talar till 
personen och som kan uppmana till olika handlingar. Det är även vanligt att rösterna säger 
elaka kommentarer [15]. Vid syn- och lukt hallucinationer förvrängs intrycken och personen 
kan då se och känna dofter som andra runt omkring inte gör. De positiva symtomen innebär 
även vanföreställningar. Personen kan uppleva paranoida känslor som att känna sig förföljd 
eller övervakad [2]. Vid tankestörningar kan personen drabbas av svårigheter med att tänka 
klart. Det kan upplevas som att tankarna försvinner och att nya tankar tillkommer innan 
personen hunnit prata färdigt. Vissa personer kan uppleva att andra runtomkring uppfattar 
och kan läsa ens egna tankar. Dessa tankestörningar kan märkas genom att personen byter 
samtalsämne fort och andra kan ha svårt att hänga med i samtalet [16,2]. De negativa 
symtomen innebär någon form av funktionsbortfall. Personen saknar någonting som andra 
har, exempelvis nedsatt initiativförmåga och förlorad lust till aktiviteter som tidigare varit 
intressanta [2,17].  
 
Schizofreni är den vanligaste psykossjukdomen och betyder på grekiska kluvet sinne [14]. 
Sjukdomen debuterar vanligtvis mellan 15-30 års ålder men för kvinnor är medelåldern något 
högre än för män. Insjuknandet per år beräknas till 1 per 10 000 personer. Uppskattningsvis 
beräknas personer som är diagnostiserade till cirka 35 000 [14]. Orsaken till varför vissa 
människor drabbas av schizofreni är inte klar. Det finns dock vissa teorier som tyder att det 
kan bero på hjärnans utveckling under fostertiden eller miljöfaktorer såsom stress samt 
ärftlighet [14]. Det kan även bero på sjukdom eller vara en följd av exempelvis hjärntumör, 
för lite sömn eller ett för högt substansintag. Vad som sker i hjärnan när en psykos uppstår är 
inte helt säkerställd, men forskning tyder på att det har med dopamin koncentrationen i 
hjärnan att göra. För att diagnostiseras med schizofreni bör psykosen ha varat mer än i sex 
månaders tid [14,17]. Vid schizoaffektivt syndrom förekommer samma symtom som vid 
schizofreni, men som sedan övergår till en period av exempelvis depression eller mani [7].  
Om psykosen uppkommer akut och är kortvarig, kallas det övergående reaktiv psykos [17]. 
Tillståndet uppkommer ofta innan insjuknandet i schizofreni. Det kan även vara 
stressrelaterat, exempelvis en traumatisk händelse som skett [14].  
 
Vid behandling av långvariga psykoser, exempelvis schizofreni, erbjuds patienten alltid en 
farmakologisk behandling i form av antipsykotiska läkemedel tillsammans med annan 
behandling [14]. En annan vanlig behandlingsform är kognitiv beteendeterapi (KBT). Här 
ligger fokus på att finna sambandet mellan hur patientens negativa tankar och känslor 
påverkar beteendet, samt att finna tillvägagångssätt för att ändra på dessa tankar [7]. 
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2.2.1 Svårigheter i vardagssituationer  
Att leva med långvarig psykosproblematik kan leda till svårigheter såsom att sköta både sitt 
hem och personlig vård, exempelvis att städa eller att duscha [18]. På grund av kognitiv 
funktionsnedsättning har dessa personer svårt att balansera sina aktiviteter under en dag i 
form av exempelvis nedsatt tidsuppfattning [14]. De lever ofta ett passivt liv och personen 
kan ägna många timmar åt en och samma aktivitet [19,4].  
 
Dessa personer kan tycka att det upplevs som svårt att vara i miljöer där det är mycket folk 
samt att föra konversationer med andra [18]. När de är tillsammans med andra kan de uppleva 
paranoida känslor samt rädsla och osäkerhet [20,18]. Detta kan bero på att dessa personer kan 
ha svårigheter med att förstå och hantera både sina egna och andra människors känslor och 
tankar. De kan även ha svårt med att förstå exempelvis gester, vilket lätt kan leda till 
missförstånd i olika sociala sammanhang [3]. Det kan i sin tur leda till att dessa personer drar 
sig undan från sin familj och sina vänner, och istället isolerar sig i sitt hem [3]. 
 
Personer med denna problematik utsätts ofta för stigmatisering. Generellt minskar stigman 
med åren för personer med psykisk ohälsa, men för just sjukdomen schizofreni går 
utvecklingen inte lika snabbt framåt [20]. Ett område inom stigmatisering som upplevs med 
stor stress, är att tala om sin diagnos för andra. Detta innefattar att berätta både för sin familj, 
sina vänner och kollegor på arbetet [21,3]. Rädslan att tala om sin sjukdom leder till en ännu 
mer sänkt självkänsla och nedsatt kapacitet i sociala sammanhang [22]. 
 
 
2.3 Arbetsterapi inom psykosvård 
Arbetsterapeutiska insatser inom psykosvård varierar och de utgår antingen från direkt eller 
indirekt arbetsterapi [23]. Vid direkt arbetsterapi är målet med aktiviteten tydlig och har ett 
direkt samband med en vald aktivitet. Exempelvis för aktiviteten laga mat, är målet att 
patienten ska lära sig laga mat [23]. Detta kan göra det lättare än vid indirekt arbetsterapi, att 
få en patient motiverad [23]. I indirekt arbetsterapi är målet inte iakttagbart. Det vill säga att 
det samband som ska uppnås mellan aktivitet och mål inte är lika lätt att förstå eller 
observera. Exempelvis att laga mat ihop i grupp, då kan målet innebära att vara socialt 
delaktig. Indirekt arbetsterapi handlar om att färdigheter och förmågor tränas i olika 
vardagsaktiviteter [23].  
 
Någonting som används vid både bedömning och intervention vid arbetsterapi inom 
psykiatrisk vård är klientcentrerade grupper. Deltagarna som ingår har i gruppen liknande 
svårigheter. Eftersom personer med psykosproblematik ofta upplever svårigheter inom det 
sociala samspelet med andra tränas ofta kommunikation och interaktion bland 
gruppdeltagarna [4]. För att förhindra perioder med symtom vid schizofreni har det visat sig 
effektivt med social färdighetsträning med andra [23]. Arbetsterapeuten kan även förskriva 
olika hjälpmedel beroende på patientens kognitiva svårighet. Det kan exempelvis vara olika 
tekniska hjälpmedel i form av en kalender, ett alarm eller en app i telefonen. Det underlättar 
för patienten att få hjälp med påminnelser vid exempelvis en nedsatt tidsuppfattning [24]. 
 
Effekten av de arbetsterapeutiska insatserna beror på patientens sjukdomstillstånd. Det är 
viktigt att hitta en balans mellan aktiviteter som upplevs som meningsfulla samt är en 
utmaning, för att uppnå rimliga resultat. Denna aktivitetsbalans har visat sig minska 
symtomen vid psykosproblematik [4,25] 
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2.4 Personal inom vården - bemötande av personer med psykosproblematik 
Relationen och mötet mellan personal inom vården och patient påverkas av tidigare 
erfarenheter samt vilka förväntningar de har på mötet. Personalens erfarenheter påverkas av 
både samhällets fördomar samt deras egna uppfattningar [26]. Det beskrivs i forskning vikten 
av hur sjuksköterskan bör förhålla sig på ett lämpligt vis utifrån hur van patienten är inom 
psykiatrisk vård. Det tas även upp att ett beteendeinriktat förhållningssätt har stor betydelse 
för den klientcentrerade relationen. Vid ett beteendeinriktat förhållningssätt kan 
sjuksköterskan anta olika förhållningssätt, såsom ett orienterande, identifierande, 
undersökande eller ett resonerande förhållningssätt [26]. 
 
 
2.5 Problemformulering 
I ovanstående litteraturgenomgång framkommer det att arbetsterapi är klientcentrerat samt 
hur viktig bemötandet och den terapeutiska relationen är i mötet med patienten för att 
motivera patienten till aktivitet [10]. Att motivera patienten till aktivitet är en 
grundförutsättning för att lyckas med de arbetsterapeutiska interventionerna [23] som syftar 
till att möjliggöra patientens vardagsaktiviteter. Det framkommer även hur arbetsterapeuten 
förhåller sig enligt IRM i olika situationer i mötet [6]. Patienter med psykosproblematik har 
kommunikations- och interaktionssvårigheter vilket kan leda till sänkt självkänsla samt 
nedsatt kapacitet i sociala sammanhang [7], vilket arbetsterapeuten behöver ta hänsyn till i 
sitt möte med patienten. Det finns forskning angående sjuksköterskors upplevelser i mötet 
med psykospatienter [23]. Det finns även studier om arbetsterapeuters erfarenheter av att 
arbeta med interventioner och mål i arbetsterapi för denna patientgrupp [27]. Dock saknas det 
forskning kring arbetsterapeutens erfarenheter i bemötandet med personer med 
psykosproblematik. På grund av denna kunskapslucka har uppsatsförfattarna valt att göra 
denna studie. Denna studie kan vara till nytta till de arbetsterapeuter som vill arbeta med 
denna patientgrupp. Detta bidrar till kunskap och synliggör bemötandet i det 
arbetsterapeutiska arbetet.  
 
 
3. Syfte 
Att beskriva arbetsterapeutens erfarenheter av att bemöta personer med psykosproblematik.  
 
 
4. Metod  
Studien är en kvalitativ intervjustudie med ett induktivt angreppssätt. Den används för att få 
en fördjupad förståelse för ett fenomen [28], som i denna studie är baserade på 
arbetsterapeuters erfarenheter.  
 
 
4.1. Urval 
De inklusionskriterier som urvalet baserades på var att deltagarna var legitimerade 
arbetsterapeuter. De skulle för närvarande arbeta inom psykiatrisk vård, samt arbeta med 
patienter med psykosproblematik. Urvalet gjordes genom ett kriterieurval som innebär att få 
tag i de arbetsterapeuter med de erfarenheter som efterfrågas [29]. Telefonsamtal gjordes till 
receptioner på olika psykiatriska verksamheter i Mellansverige, för att få tag på 
arbetsterapeuternas namn och telefonnummer. Därefter togs telefonkontakt direkt med 18 
arbetsterapeuter varav tre visade intresse för att delta i studien. Urvalet utvecklades sedan till 
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ett snöbollsurval [29], vilket innebar att två av arbetsterapeuterna på olika verksamheter 
tillfrågade två av sina kollegor om deltagandet i studien. Dessa fyra visade också intresse för 
att delta. Ett informationsbrev skickades via mail till de sju arbetsterapeuter som visat intresse 
och alla sju tackade ja till att delta. Dessa sju arbetsterapeuter arbetade inom tre olika 
verksamheter. Informationsbrevet innehöll övergripande plan över studien, syftet, metod och 
information om att deltagandet var frivilligt och kunde när som helst avbrytas. Det fanns även 
information i brevet om att intervjuerna skulle spelas in.  
 
Tre av arbetsterapeuterna fick intervjufrågorna utskickade till sig i förväg, efter deras önskan.  
Arbetsterapeuterna som deltog i studien hade mellan 3- 32 års erfarenhet av att arbeta med 
denna patientgrupp. Några av dem hade utbildningar som Perceive, Recall, Plan, Perform 
(PRPP), The Assessment of Motor and Process Skills (AMPS) och Motiverande samtal 
(Motivational interviewing, MI).  
 
 
4.2. Datainsamling  
Datainsamlingen utfördes genom semi-strukturerade intervjuer, vilket är en intervjutyp som 
utgår från en intervjuguide [29]. Intervjuguiden (se bilaga 1) konstruerades utifrån studiens 
syfte. Den var uppdelad i tre delar då den startade med tre bakgrundsfrågor. Därefter ställdes 
det tre huvudfrågor som handlade om bemötandet i olika situationer som uppkommit med 
patienter med psykosproblematik, och avslutades med en fråga om något övrigt ville 
tilläggas. En intervjuguide används som ett stöd under intervjun för att behålla fokus om 
deltagarna öppet berättar om sina upplevelser [30].  
 
Den första intervjun användes som en pilotintervju då frågornas relevans utifrån syftet 
testades. Under pilotintervjun upptäcktes att ett par av frågorna var något svåra för deltagaren 
att svara på och att de inte uppfattades som det var tänkt. Därför formulerades två av 
huvudfrågorna om. Pilotintervjun användes dock i resultatet då den gav information som var 
relevant utifrån syftet med studien.  
 
Intervjuerna utfördes på de sju arbetsterapeuternas olika arbetsplatser, för att skapa en 
trygghet för dem. Den ena uppsatsförfattaren startade med bakgrundsfrågorna och därefter 
ställde den andra uppsatsförfattaren huvudfrågorna. Under tidens gång ställde båda 
uppsatsförfattarna följdfrågor utifrån vad arbetsterapeuterna hade att berätta. Genom att vara 
samspelta och två stycken som intervjuar kan det ge en bättre intervju med större 
informationsmängd [30]. När sju intervjuer genomförts, uppnåddes datamättnad [29] vilket 
innebar att uppsatsförfattarna upplevde att ingen ny information framkom.  
 
 
4.3. Analys av data  
Analys av data gjordes med en innehållsanalys [30]. Alla inspelade intervjuer transkriberades 
ordagrant och lyssnades på samt lästes igenom flera gånger för att kontrollera att allt blev 
nedskrivet [30]. Att analysera material i kvalitativa studier kräver fantasi och kreativitet [30]. 
Därför markerades ord och meningar som beskrev deltagarnas erfarenheter av bemötande i 
alla intervjutexter.  
 
En tabell gjordes med de olika begreppen: meningsenhet, kondensering av meningsenhet, 
kod, underkategori och huvudkategori. En meningsenhet utgör grunden för analysen och är 
en meningsbärande del i texten. Det vill säga de stycken som motsvarar studiens syfte [28]. 
Meningsenheterna kondenserades, vilket innebär att texten förkortas och blir mer lätthanterlig 
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men samtidigt behåller sin innebörd [28]. För att ytterligare korta ner texten delades de 
kondenserade meningsenheterna in i koder, som hjälpte uppsatsförfattarna att reflektera över 
sitt innehåll på ett nytt sätt. De koder som hade ett liknande innehåll sammanfördes och 
bildade en underkategori. Totalt bildades på detta sätt elva underkategorier. Vid ytterligare 
granskning av underkategorierna kunde de som berörde samma område föras samman till en 
huvudkategori. Slutligen bildades fem huvudkategorier (se bilaga 2).  
 
 
4.4. Forskningsetiska överväganden  
Studien har under hela arbetets gång följt de fyra huvudkraven informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Det första av de fyra 
huvudkrav som följdes genom hela arbetet var informationskravet [31] Det följdes tydligt 
genom att informationsbrevet innehöll syfte och övergripande metod för studien. Det innehöll 
även att deltagandet var frivilligt, att deras uppgifter anonymiserades samt att de när som 
helst fick avbryta sin medverkan. Det andra kravet, samtyckeskravet [31] följdes då varje 
deltagare innan intervjun fick skriva under ett skriftligt samtycke om att delta, samt att 
intervjun spelades in. Konfidentialitetskravet [31] följdes genom att all data om deltagarna 
med deras namn samt arbetsplats avidentifierades. Detta kravet följdes även genom att 
uppsatsförfattarna under hela arbetets gång har haft tystnadsplikt. Nyttjandekravet [31] 
följdes på så vis att den insamlade data endast har använts till denna studie.  
 

5. Resultat 
I innehållsanalysen framkom fem stycken huvudkategorier och elva underkategorier, (se 
tabell 1 nedan).  
 

Tabell 1. Kategoriöversikt.  

Huvudkategorier  Underkategorier 

Upprätthålla en terapeutisk relation - Skapa tillit  
- Vårda en relation  
- Att ha tålamod 

Inkännande bemötande  - Bekräfta känslor  
- Känna in hur patienten vill bli 

bemött  

Bemötande i konfliktsituation   

Förhållningssätt i bemötandet - Växling av förhållningssätt   
- Att vara tydlig 
- Att vara empatisk  
- Strategier i bemötandet  

Hinder i bemötandet - Känslor av skam 
- Rädsla hos vårdpersonal 
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5.1. Upprätthålla en terapeutisk relation 
5.1.1. Skapa tillit  
Arbetsterapeuterna upplever att en viktig del i bemötandet är att skapa tillit. 
Arbetsterapeuterna berättar att bygga upp en terapeutisk relation tar lång tid men är grunden 
för ett bra samarbete. Arbetsterapeuterna berättar att hänsyn bör tas till att alla patienter 
behöver olika lång tid att öppna upp sig. I intervjuerna framkom även att det är viktigt för 
arbetsterapeuterna att vara ärliga och uppriktiga i bemötandet för att skapa tillit, och därmed 
inte säga sådant som inte kan hållas. Arbetsterapeuterna upplever att när de står vid sitt ord 
uppfattar patienten dem som pålitliga. Genom detta skapas tillit mellan arbetsterapeut och 
patient.  

Så säger du att du kommer på eftermiddagen så måste du fan dyka upp på eftermiddagen. För 
det är ju en grund för tillit...och kan inte vi hålla det vi säger, ja men varför ska dom då göra 
det? (arbetsterapeut 5) 

 
Arbetsterapeuterna berättar att på ett eller annat sätt vill en patient bli sedd och 
uppmärksammad. Den arbetsterapeuten som i bemötandet visar den respekten vinner därmed 
tillit. Att vara närvarande och mottaglig för patienten och dennes tid skapar trygghet för 
patienten. Arbetsterapeuterna upplever även att det är viktigt att säga förlåt vid eventuella 
missförstånd. Det visar patienten att arbetsterapeuten är lojal och tillit skapas. 

Patienten blev snopen att man ändå bad om ursäkt. För de kanske dom inte är så vana vid 
alla gånger. Att man bemöter dom så (arbetsterapeut 7) 

 
5.1.2.Vårda en relation  
Arbetsterapeuterna anser att det bästa verktyget för att bygga en allians i relationen med 
patienten är användandet av sig själv på olika sätt. Detta menar arbetsterapeuterna är en 
betydande del i att vårda relationen.  

Att man ibland tar exempel när man själv skulle ha mått dåligt…. Jag använder i alla fall mig 
själv på det sättet. Man kan ta upp vissa saker, när man är sjuk själv till exempel 
(arbetsterapeut 1)  

 
Arbetsterapeuterna upplever även att det är viktigt att våga vara sig själv för att patienten ska 
känna en trygghet. Att försöka vara någon annan eller att försöka upprätthålla en distans 
märker de flesta av patienterna snabbt av. Om arbetsterapeuten går in i mötet med en känsla 
av nervositet eller osäkerhet, kan det leda till att patienten förlorar tryggheten och relationen 
därmed bryts ner. Arbetsterapeuterna menar att det är viktigt att låta det ta tid att vårda 
relationen och bli trygga med varandra innan de tillsammans går vidare med det som är tänkt 
att arbetas med.  
 
 
5.1.3. Att ha tålamod 
Arbetsterapeuterna upplever att i alla möten med människor går det inte att förutse hur det 
kommer att bli. Måendet för denna patientgrupp med psykosproblematik kan variera från dag 
till dag. Det som fungerar bra vid ena tillfället kanske inte fungerar alls vid nästa. Några av 
arbetsterapeuterna upplever att det ofta tas ett steg framåt och två steg bakåt. Det händer att 
det inte blir så som de hade tänkt sig från början, vilket kan bero på olika anledningar. Det 
kan exempelvis vara att arbetsterapeuten inte lyckas nå fram till patienten. Arbetsterapeuterna 
berättar att det då är viktigt att ha tålamod, och intala sig själv att det oftast inte beror på att 
patienterna inte vill, utan att de i det läget inte har förmågan och kapaciteten.  
Det kan även handla om att patienten inte alltid vet i förväg vad som förväntas av denne och  
eventuellt inte vill göra det som arbetsterapeuten hade tänkt. Eftersom patienten inte alltid är 
förberedd, kan inte arbetsterapeuten alltid förväntas att utgå från sin egen planering.  
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Arbetsterapeuterna upplever att vid sådana tillfällen är det viktigt att inte bli stressad och inte 
sluta försöka, utan tänka att det alltid finns fler tillfällen.  

men jag tänker att i början när sånt här hände då är det lätt att lägga det på sig själv... tänka 
att det här beror ju på mig liksom. Nu försöker jag vara lugn i att det ges nya tillfällen 
(arbetsterapeut 3) 

 
 
5.2. Inkännande bemötande  
5.2.1 Bekräfta känslor  
Om patienten är nedstämd är det viktigt att bekräfta dennes känslor.  

Om man ser att någon är väldigt ledsen eller mår dåligt, kanske man måste jobba med och 
fråga om det först. Att man inte ignorerar det man ser (arbetsterapeut 2) 

Arbetsterapeuterna upplever att dessa situationer sker ganska ofta och då får den egna 
agendan läggas åt sidan.  
 
Arbetsterapeuterna berättar att någonting som alltid bör ligga i bakhuvudet är om patienten 
har någon suicidrisk. Att våga fråga för att få en djupare förståelse om patientens känslor och 
sedan kunna bekräfta känslorna och arbeta utifrån det ansåg arbetsterapeuten var viktigt i 
bemötandet. Även om det inte är arbetsterapeutens huvudsakliga arbetsuppgifter så är det 
viktigt att inte ignorera patientens känslor och mående.  

Klart att vi har varit i situationer när någon har mått dåligt och man har fått hjälpa någon till 
att söka på jouren till exempel istället för att göra det vi hade planerat att göra 
(arbetsterapeut 1) 

 
 
5.2.2 Känna in hur patienten vill bli bemött  
Allt arbete med patienterna är individuellt, utifrån deras behov och problematik. I alla möten 
får arbetsterapeuten gå in med en försiktighet och känna av var patienten är i sitt mående. 
Oftast träffar inte arbetsterapeuterna patienten när den har en pågående psykos. Vid de 
tillfällen då patienten har hallucinationer eller vanföreställningar är det viktigt att aldrig gå in 
och ifrågasätta patientens upplevelser, eftersom det är patientens verklighet just då. För att 
känna in och möta patienten där denne är kan arbetsterapeuten däremot fråga om 
upplevelserna. 

Man kan ju fråga och vara nyfiken på vad är det för någonting dom upplever. För det är ju 
viktigt för dem att få berätta och avdramatisera. Men samtidigt måste jag säga att jag 
upplever inte det som dem upplever (arbetsterapeut 1) 

 
Arbetsterapeuterna berättar att de ganska fort känner av hur patienten vill bli bemött. Det kan 
handla om huruvida arbetsterapeuten kan använda humor med patienten eller hälsa med ett 
handslag. I de flesta fall är det patienten som tar initiativ till exempelvis handslag, men i 
andra fall när patienten inte möter upp med ögonkontakt, så får bemötandet anpassas utifrån 
det.   

Är det någon som säger hej och tittar bort så går ju inte jag fram och tar handen 
(arbetsterapeut 7) 
 
Om det är någon som man kan klappa på eller om det någon som absolut inte vill att man ska 
lägga armen på. För då kan ju folk bli jättearga. Att man respekterar patienten 
(arbetsterapeut 7) 
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Arbetsterapeuternas erfarenhet är att desto längre tid som arbetet har skett tillsammans, desto 
lättare blir det för arbetsterapeuten att känna igen tecken i patientens mående. Det blir enklare 
för arbetsterapeuten att läsa av patienten och veta hur långt mötet kan fortgå, innan de ska gå 
vidare tillsammans.  
 
 
5.3. Bemötande i konfliktsituation  
Enligt arbetsterapeuterna kan det ibland ske någon konflikt med en patient. I dessa fall kan 
det bero på allt ifrån att patienten är i ett försämrat mående i sin sjukdom eller har en 
generellt dålig dag. Alla arbetsterapeuterna var enade om att det bästa är att backa ur dessa 
situationer, istället för att försöka prata och diskutera händelsen med patienten just där och 
då. Däremot kan det vara bra att prata om det som skett i efterhand när patienten mår bättre, 
för att skapa en trygghetskänsla. En av arbetsterapeuterna berättar att i dessa situationer är det 
extra viktigt att försöka tänka ännu mer på vad som sägs och görs.  

För konflikten uppstår ju i att dom mår dåligt, av att dom har vanföreställningar och liksom 
upplever saker annorlunda mot vad man gör när man mår bra (arbetsterapeut 2) 

 
I intervjuerna framkom att den vanligaste händelsen som uppstår är att patienten inte vill göra 
det de har kommit överens om, och går därifrån. I dessa situationer tycker arbetsterapeuterna 
att det är bra att försöka avdramatisera det hela och förklara syftet igen för patienten. Om 
patienten däremot inte vill kan inte arbetsterapeuten tvinga patienten, även om de vet att det 
vore bra att få det gjort vid detta tillfälle.  
Andra händelser som kan ske är att patienten kan bli provocerad av sådant som exempelvis 
arbetsterapeutens bemötande, som hen inte tänker på. Det kan handla om allt ifrån vad 
arbetsterapeuten säger till att patienten kan bli provocerad av arbetsterapeutens kön. 
Arbetsterapeuterna berättar att detta inte ska läggas på en själv men det kan vara bra att 
fundera över varför det skedde.  

Att en del har blivit provocerade av att jag är tjej och en del har blivit provocerade av att 
man är en kille. Det kan provocera hur man sitter och vad man gör för gester (arbetsterapeut 
6) 

 
Som ett exempel på en konflikt som uppstått berättar en av arbetsterapeuterna om ett möte 
med en patient, där patienten hade hallucinationer och kände dofter. Patienten började 
anklaga arbetsterapeuten för att det var arbetsterapeuten som orsakade dofterna. 
Arbetsterapeuten tyckte att det blev en obehaglig situation och valde därför att gå därifrån.  

Jag fick förlita mig på att patienten klarade sig själv, men jag kände att jag inte klarade av att 
vara kvar (arbetsterapeut 2) 

 
 
5.4. Förhållningssätt i bemötandet 
5.4.1 Växling av förhållningssätt   
Arbetsterapeuterna upplever att det vid första tillfället är bra att ha ett öppet förhållningssätt 
gentemot patienten, för att känna av hur patienten vill bli bemött. Förhållningssättet som 
används är individuellt utifrån patienten, så arbetsterapeuten använder sig inte av samma 
förhållningssätt i alla möten. De förhåller sig alltid på olika sätt vid olika tillfällen även fast 
det kan vara samma patient de träffar. Om patienten själv är avslappnad så försöker 
arbetsterapeuten också vara lite avslappnad. Om patienten däremot är nedstämd så tas 
automatiskt ett steg tillbaka, men i alla möten vill arbetsterapeuterna föregå med ett gott 
exempel. I mötet med patienten växlar arbetsterapeutens förhållningssätt ett flertal gånger.  
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Men absolut kan jag känna att man faktiskt, som de beskriver i IRM att man går mellan olika 
förhållningssätt (arbetsterapeut 6) 

 
Att växla förhållningssätt är ingenting som de aktivt tänker på, utan det är något som de har 
med sig och det sker oftast per automatik. Däremot upplever arbetsterapeuterna att de inte 
lyckas bemöta patienten med det mest lämpliga förhållningssättet varje gång.  
 
 
5.4.2. Att vara tydlig 
Gemensamt för denna patientgrupp är att nästan alla har kognitiva svårigheter. Dessa 
svårigheter är helt individuella, men för många är tydlighet viktigt. Det framkom i 
intervjuerna att ett vanligt förhållningssätt som används gentemot denna patientgrupp är det 
instruerande. Arbetsterapeuterna upplever att det är viktigt att vara tydlig med syftet, varför 
de träffas samt vad som förväntas av patienten. Att vara instruerande kan innebära allt från att 
vara konkret i sitt sätt att prata, till att behöva gå in och förtydliga vad som ska ske med hjälp 
av hjälpmedel.  

Att nästan vara uppfostrande, nu ska vi göra såhär och man får gå in och peka med hela 
handen (arbetsterapeut 6) 

 
 
5.4.3. Att vara empatisk 
Ett annat vanligt förhållningssätt som arbetsterapeuterna tar upp är att vara empatisk. Att visa 
förståelse för patienten och att ha medkänsla, på en lagom nivå. Det innebär att inte tycka allt 
för mycket synd om personen, men att ha förståelse om någonting upplevs som jobbigt. Att 
bara bekräfta patientens problem leder inte framåt.  

Att vara ödmjuk och ha förståelse för deras situation leder inte till förändring (arbetsterapeut 
4) 

 
Arbetsterapeuterna menade att de båda behöver vara empatiska och lyssna in men också 
stötta i förändring. För att uppnå en djupare förståelse av patienten anser arbetsterapeuterna 
att det är viktigt att lyssna på patienten samt ställa mycket frågor.  
 
 
5.4.4. Strategier i bemötandet  
Arbetsterapeuterna upplever att det är bra att använda sig av strategier i bemötandet av denna 
patientgrupp, på grund av deras kognitiva svårigheter. En effektiv strategi är att använda sig 
av ritprat, och vissa av arbetsterapeuterna brukar använda en whiteboard-tavla som de skriver 
på. Att i slutet av mötet sammanfatta både muntligt och även skriftligt, det som de pratat om 
och även låta patienten sammanfatta med sina egna ord anser arbetsterapeuterna är viktigt. 
Kalendrar är ett bra stöd för att komma ihåg och de kan hjälpas åt att lägga in exempelvis 
nästa bokade möte i patientens telefon. Någonting som arbetas mycket med inom psykiatrisk 
verksamhet, är insikt i behov och motivation. Arbetsterapeuterna anser att det är viktigt att 
hela tiden se till så att patienten är med i det som görs, och att de även förstår innebörden i 
varför det görs. Om inte patienten är motiverad till en förändring eller förbättring, måste det 
arbetas med i första hand. Då upplever arbetsterapeuterna att olika typer av strategier kan 
vara en hjälp.  

Jag kanske ser att dom behöver träna på en sak, eller göra en förändring men är man inte 
motiverad, då får man jobba med det först, det är ju också arbetsterapi och jobba med 
motivationen hos patienterna (arbetsterapeut 2) 
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5.5 Hinder i bemötandet  
5.5.1. Känslor av skam 
Några av arbetsterapeuterna berättade om att de upplever att det finns en skuld och skam hos 
patienterna, vilket är viktigt att ta hänsyn till i bedömning och utredning.  

Att också verkligen tänka på att skuld och skam ställer till mycket i samhället fortfarande 
tänker jag (arbetsterapeut 1) 

 
Skammen kan exempelvis handla om att det kan finnas en skam angående deras förmåga i 
vardagliga aktiviteter och att de eventuellt inte klarar av saker som de tidigare har klarat av. 
Det kan även handla om uppgifter som utifrån samhällets syn “ska klaras av” då de är i vuxen 
ålder, vilket också kan ge känslor såsom skam. Arbetsterapeuterna upplever att patienterna 
ibland kan bli upprörda på sig själva vid utredning och bedömning som handlar om 
exempelvis att klara sin personliga vård, och därmed uppger att de klarar av det, på grund av 
skuld och skam.  

Att det är ju inte bara att de inte har sjukdomsinsikt eller insikt i vad jag klarar utan det 
handlar också väldigt mycket om skuld och skam (arbetsterapeut 1) 

 
 
I dessa tillfällen kan det därför vara svårt att göra en rättvis bedömning av patientens 
aktivitetsförmåga då arbetsterapeuten riskerar att inte få rätt information.  
Arbetsterapeuterna ansåg att det är viktigt att ha med sig detta i tanken och att då inte genom 
sitt bemötande pressa patienterna.  
 
 
5.5.2. Rädsla hos vårdpersonal 
Under intervjuerna kommer arbetsterapeuterna in på att samhället ser den här patientgruppen 
som svår att bemöta. Det finns en rädsla hos vårdpersonal för att möta situationer med våld i 
mötet och att det kan vara farligt att arbeta inom psykiatrisk vård. De som väljer att arbeta 
inom psykiatri är i de flesta fall redan förberedda på händelser som kan ses som annorlunda 
utifrån samhällets perspektiv. De flesta av arbetsterapeuterna delade uppfattningen om att det 
finns en del förutfattade meningar om hur det kan vara att arbeta inom psykiatrisk vård. Det 
skrivs i tidningar och visas i media på TV att det sker situationer som kan upplevas som 
obehagliga och det kan brukas våld. Arbetsterapeuterna delade även uppfattningen om att på 
deras arbetsplatser är det väldigt sällan som det sker sådana situationer. Flera av 
arbetsterapeuterna uppgav exempelvis att de aldrig behövt trycka på sitt säkerhetslarm.  
 
 
6. Diskussion  
6.1. Metoddiskussion 
En kvalitativ metod ansågs relevant att använda i den här studien då syftet var att få en 
djupare förståelse för arbetsterapeutens upplevelser. Kvalitativa studier fokuserar på att 
upptäcka meningen och få förståelse för ett fenomen [28]. Genom en kvantitativ metod hade 
antalet deltagare blivit fler, men resultatet hade inte gett samma djup och förståelse för 
deltagarnas upplevelser, vilket var syftet med studien. 
 
För att få deltagare till studien med erfarenhet av att bemöta personer med psykosproblematik 
användes ett kriterieurval. Detta urval är lämpligt enligt Polit et al. [29] då det ger forskare 
möjlighet till deltagare med de kunskaper och erfarenheter som efterfrågas [29]. Eftersom 
kriterieurvalet inte gav så många deltagare, övergick det i ett snöbollsurval. Polit et al. 
beskriver att det kan vara en trygghet för deltagarna när en kollega har rekryterat dem. En 
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nackdel med snöbollsurval kan vara att deltagarna kommer från en och samma enhet. 
Spridningen av innehållet blir kanske därför inte så stor, då deltagarna eventuellt gör 
uppgifter på liknande vis och går efter samma riktlinjer [29]. I denna studie arbetade 
deltagarna på liknande verksamheter, vilket resulterade i att de flesta utgick från liknande 
arbetssätt. Erfarenheter av att bemöta personer med psykosproblematik var däremot 
individuell och en viss variation framkom. Polit et al. [29] menar att antalet deltagare kan 
variera vid kvalitativa studier, och att det är datamättnad som avgör om det finns tillräckligt 
med information [29]. Efter att ha intervjuat sju arbetsterapeuter framkom ingen större 
variation av information i intervjuerna därför ansågs datamättnad uppnådd. Om deltagarna 
hade arbetat på fler olika verksamheter, kanske datainnehållet varit mer varierat och 
datamättnad hade inte uppkommit i sådant tidigt skede. 
 
Datainsamlingen utfördes genom en semistrukturerad intervju, där en intervjuguide användes 
som stöd för att få en struktur genom intervjun [29]. Detta var en fördel då uppsatsförfattare 
var ovana. Enligt Trost [30] finns det både för och nackdelar med en intervjuguide. En fördel 
för oerfarna intervjuare är att ingen relevant fråga glöms att ställas under intervjun.  
En nackdel kan vara att frågorna är för strukturerade och att relevant information kan bli 
bortglömt [30]. Intervjuguiden som användes i denna studie hade öppna frågor utifrån vilka 
arbetsterapeuterna hade möjligheten att berätta fritt. Detta medförde att intervjuguiden inte 
ansågs vara styrande under intervjuerna, men att den utgjorde ett stöd för att något av de 
områden som skulle belysas inte glömdes bort.  
 
Pilotintervjun som gjordes användes i denna studie. Trost [30] menar att en pilotintervju ska 
behandlas med försiktighet och att ett kritiskt tänkande bör användas om den används i 
studien. Det innebär att intervjumaterial som finns tillgängligt inte bör kastas bort, utan 
relevanta delar bör användas [30]. Då vissa delar i innehållet av pilotintervjun svarade på 
studiens syfte gjordes valet att den skulle ingå i studien. I denna studie var det fördelaktigt att 
utföra pilotintervjun då två av huvudfrågorna i efterhand ändrades om. I några av intervjuerna 
beskrevs få konkreta situationer där någon oförutsägbar händelse samt ingen oförutsägbar 
händelse har hänt, som svar på frågorna i intervjuguiden. Detta kan bero på 
arbetsterapeuternas kompetens inom detta arbetsområde. Dels genom att de inte ser händelser 
som oförutsedda samt att de genom sin erfarenhet lärt sig hur de ska hantera vissa situationer 
innan någonting sker. Tre av deltagarna fick även intervjufrågorna i förväg, då de önskade att 
få dem innan intervjun. Detta gjorde att svaren i resultatet blev mer tillrättalagda istället för 
spontana, då de hade chansen att förbereda sig på ett sätt som de övriga deltagarna inte hade. 
Fördelen med detta är att de i förväg kunde fundera ut konkreta situationer och därmed bidra 
med bra information.   
 
Intervjuerna genomfördes på arbetsterapeuternas arbetsplatser. Enligt Trost [30] kan det vara 
fördelaktigt att vara på deras arbetsplatser då deltagarna kan känna sig mer bekväma i den 
miljön. Det ökar även möjligheten att de delar med sig mer av sina erfarenheter, tankar och 
känslor. En nackdel med att utföra intervjun på deras arbetsplats är att det kan finnas risk för 
störande moment som att en telefon ringer [30]. I denna studies intervjuer upplevdes inga 
störande moment.  
 
Att ha varit två stycken som har intervjuat har varit en trygghet för varandra, då båda är 
ovana i dessa situationer. Intervjuarna samarbetade och hjälptes åt då den ena gav 
information om studien och ställde bakgrundsfrågorna medan den andra ställde 
huvudfrågorna och den avslutande frågan. Under tidens gång ställdes följdfrågor när det 
behövdes, vilket gjorde att intervjuarna kompletterade varandra. Enligt Trost [30] finns det 
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både för och nackdelar med att vara två intervjuare. En fördel är att intervjuarna ger stöd till 
varandra, vilket kan åstadkomma mer information eftersom båda ställt följdfrågor under 
tidens gång. En nackdel med att vara två intervjuare kan vara att det finns en risk att den som 
blir intervjuad kan känna sig i underläge [30]. Under denna studies intervjuer visades inga 
tecken hos respondenterna på att de kände sig i underläge.  
 
I den här studien transkriberade och analyserade båda uppsatsförfattarna hälften av 
intervjuerna var. Efter transkriberingen lyssnade och läste båda uppsatsförfattarna igenom 
alla intervjuer. Enligt Polit et al. säkerställer en transkription tillförlitligheten i en studie [29]. 
Vid analys av data användes en kvalitativ innehållsanalys för att förstå och tolka materialet. 
Materialet plockades isär till meningsenheter, kondensering av meningsenheter, koder och 
underkategorier som sedan delades in i 5 huvudkategorier. Höglund et al. [28] menar på att 
plocka isär materialet för att sedan sätta ihop på det på ett nytt sätt ger uppsatsförfattarna en 
större förståelse för materialet. Det gör det även lättare att hitta och gå tillbaka i det som är 
användbart för resultatet [28]. Datan har analyserats med ett induktivt angreppssätt,  
vilket innebär att mönster har sökts i material och en objektiv analys av texten har gjorts [28].  
Genom detta analyssätt hade uppsatsförfattarna till en början svårt att formulera kategorier då 
en del av innehållet gick in i varandra. Innehållet diskuterades med varandra samt att 
uppsatsförfattarna regelbundet blickade tillbaka i intervjutexterna, vilket slutligen ledde till 
att kategorierna inte överlappade varandra.  
  
Under intervjuerna har uppsatsförfattarna utgått från forskningsetiska överväganden för att 
visa respekt för arbetsterapeuterna genom att alla fyra huvudkraven följdes genom hela 
arbetet [31].  
 
Trovärdigheten handlar om hur bärande begrepp genomgår i hela arbetet [28]. Det har 
uppsatsförfattarna sett till då det går en röd tråd genom hela arbetet att till exempel resultatet 
svarar på syftet [28]. En annan aspekt av trovärdighet är deltagarnas erfarenheter av att arbeta 
med personer med psykosproblematik som beskrivs i resultatet. Trovärdigheten kan också 
stärkas genom användning av citat i resultatet som det finns i denna studie. Det stärks genom 
att påvisa att det är deltagarnas egna ord och att uppsatsförfattarna inte har gjort en egen 
tolkning. För att säkerställa tillförlitligheten [28] i den här studien har uppsatsförfattarna 
öppet förklarat hur de gått tillväga med alla delar i metoden. Överförbarheten [28] handlar 
om hur resultatet kan överföras till de kliniska verksamheterna och vara till användning för 
andra arbetsterapeuter. Det är upp till läsaren att avgöra om resultatet är överförbart till andra. 
 
 
6.2. Resultatdiskussion 
Resultatet visade att arbetsterapeuterna upplevde att en viktig del i bemötandet är att skapa 
tillit. Att bygga upp och skapa en terapeutisk relation är någonting som kan ta lång tid. 
Kielhofner [8] menar på att arbetsterapeuten måste lära känna sin patient innan en bedömning 
eller behandling kan börja. Att lära känna en patient menar Kielhofner kan underlättas genom 
att arbetsterapeuten ställer frågor och utifrån det kan en relation skapas [8] vilket 
överensstämmer med resultatet. Eklund menar på att skapa en terapeutisk relation är en 
mängd olika avseenden som ofta flätas samman. Det kan exempelvis handla om att visa 
värme, stöd, acceptans och engagemang [24]. För den terapeutiska relationen innebär det 
också att patienten bör kunna lita på arbetsterapeuten [24]. Eklund skriver att det finns 
forskning kring den terapeutiska alliansen som har visat på att den är betydelsefull i 
relationen med patienten [24]. Det stämmer överens med resultatet där den terapeutiska 
relationen var en viktig del i bemötandet. Den terapeuteiska relationen mellan arbetsterapeut 
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och patient är något som deltagarna i denna uppsats belyste starkt. Resultatet visar att 
arbetsterapeuter behöver ge tid för att skapa tillit hos patienten eftersom tilliten är viktig för 
den terapeutiska relationen och därmed för samarbetet med patienten.  
 
I en artikel av Wong beskrivs det att patientens självkänsla kan höjas genom att 
arbetsterapeuten använder sig själv i mötet [10]. Det skrivs också att användandet av sig själv 
är ett viktigt verktyg för arbetsterapeuten att använda i det klientcentrerade arbetet samt för 
att visa empati [10]. Arbetsterapeuterna i denna studie ansåg att användandet av sig själv är 
ett bra verktyg för att vårda en relation med patienten. De flesta av arbetsterapeuterna 
använde sig själva som redskap i det klientcenterade arbetet för att vårda relationen till 
patienten så att den terapeutiska relationen upprätthålls.  
 
Eftersom måendet för denna patientgrupp kan variera från dag till dag upplevde 
arbetsterapeuterna att det inte går att förutse hur mötet skulle bli från gång till gång. Därför är 
det viktigt att ha tålamod. För det som fungerar bra vid ena tillfället kanske inte fungerar alls 
vid nästa. Detta går att likställas med det Lundin et al. [2] skriver om att det är viktigt att 
uppmuntra och ha tålamod i arbetet med denna patientgrupp och att inte bli irriterad om det 
inte skulle fungera de första gångerna eller inte alls [2]. Lundin et al. menar även att en stor 
variation av problem kan uppstå med denna patientgrupp därför krävs individuell utformning 
av olika lösningar [2]. I resultatet beskrivs det att allt arbete inom arbetsterapi bör vara utifrån 
individens behov och förmågor. Detta är av stor vikt för arbetsterapeuten att ha med sig i det 
kliniska arbetet. Att alltid ha tålamod och anpassa sitt arbete utifrån patientens dagliga 
mående.  
 
I resultatet framkom det att arbetsterapeuterna upplevde att det är viktigt att bekräfta 
patientens känslor. I och med det kan arbetsterapeuterna ställa frågor om patientens 
eventuella hallucinationer och vanförställningar. Enligt Kielhofner [8] är det viktigt att 
bekräfta en patients upplevelser för en så effektiv arbetsterapi som möjligt. Att bekräfta en 
patients upplevelser innebär att arbetsterapeuten bör uppmärksamma och bekräfta patientens 
känslor och upplevelser genom att fråga och visa intresse, oavsett vad det rör sig om [8]. 
Arbetsterapeuten bör alltid bekräfta patientens känslor men det är viktigt att inte visa alltför 
mycket egna känslor, då det kan ge patienten mer nedstämda känslor [8]. Att patienten skulle 
få nedstämda känslor framkom inte i denna studies resultat. 
 
Resultatet visade att för arbetsterapeuterna sker det ibland en konflikt med en patient. I de fall 
det sker beror det på allt ifrån att patienten är i ett försämrat mående i sin sjukdom eller har 
en dålig dag. Alla arbetsterapeuterna var enade om att det är viktigt att om möjlighet finns, 
förklara syftet för patienten så att denne är med på vad som ska ske i mötet. Om det inte 
hjälper att prata med patienten, är det bästa att backa ur situationen. Att arbetsterapeuten bör 
fokusera på att lyssna på patienten för att få förståelse över varför en konflikt uppstått är 
något som även Taylor [11] beskriver. Det är även viktigt att förklara för patienten vad, hur 
och varför aktiviteten ska göras [11]. Lundin et al. [2] rekommenderar att hantera konflikter 
bör göras i en viss ordning. Det första steget är alltid att försöka få till en konversation med 
patienten. Nästa steg handlar om att tydligt förklara men samtidigt behålla en lyssnande 
inställning gentemot patienten [2]. Arbetsterapeuterna i denna studie hade ingen specifik 
struktur i hantering av kommunikation med patienten, utan de förklarade syftet i ett passande 
tillfälle. Detta visar på vikten av att arbetsterapeuten alltid bör ha en rak och tydlig 
kommunikation med patienten. Det är viktigt att förklara vad som är tänkt att göras samt 
varför det ska göras vilket kan leda till att konflikt undviks.  
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Resultatet visade att i alla möten med patienter så behöver arbetsterapeuten kunna vara 
flexibel i sitt val av förhållningssätt. Med det menade arbetsterapeuterna att det sker en 
automatisk växling mellan arbetsterapeutens sätt att förhålla sig gentemot patienten. 
Kielhofner [6] säger att arbetsterapeuten bör vara flexibel i sitt val av förhållningssätt i mötet 
med patienten. Arbetsterapeuten bör även kunna använda sig av alla de sex förhållningssätten 
som IRM innefattar [6]. Det framgår även att arbetsterapeuterna ofta använder sig av det 
empatiska förhållningssättet. Enligt IRM innebär det empatiska förhållningssättet att få en 
förståelse för patientens känslor och tankar [6]. Arbetsterapeuterna i denna studie ansåg att 
vid använding av det empatiska förhållningsättet behöver arbetsterapeuten kompletera med 
att vägleda patienten framåt. För att nå fram till patienten kan medkänsla visas genom att 
lyssna och fråga, men samtidigt stötta i förändring. 
 
Att använda sig av olika strategier i bemötandet ansåg arbetsterapeuterna som mycket 
användbart, då patienterna med psykosproblematik ofta har kognitiva svårigheter. Strategier 
som används är ritprat, vilket innebär att arbetsterapeuten skriver eller ritar samtidigt som de 
pratar med patienten. De arbetar även mycket med sammanfattningar, både egna samt att 
patienterna på egen hand får sammanfatta mötet. Vid nedsatt kognitiv förmåga är det bra att 
göra sammanfattningar om vad som har pratats om [32]. Björkdahl [25] menar på att en bra 
strategi är att både göra muntlig samt skriftlig sammanfattning för extra tydlighet [25].  
Arbetsterapeuterna berättar även att kalendrar med påminnelse till exempel i patientens 
mobiltelefon kan vara ett bra stöd för att komma ihåg. Det kan stärkas av Björkdahl [25] där 
de skriver att det går att få olika hjälpmedel utskrivna för påminnelse [25]. I resultatet 
framkommer att ett förhållningssätt som arbetsterapeuterna använder sig mycket av är att 
vara tydlig. Det används genom att arbetsterapeuten är konkret gentemot patienten. Enligt 
The Intentional Relationship Model innebär det instruerande förhållningssättet att 
arbetsterapeuten på ett noggrant och tydligt sätt berättar för patienten om exempelvis de olika 
delarna i patientens behandling [6]. Detta stämmer överens med resultatet i denna uppsats och 
är extra viktigt då många i denna patientgrupp har kognitiva svårigheter. Detta påvisar att i 
det kliniska arbetet är det av extra stor vikt att arbetsterapeuten använder sig av tydliga 
instruktioner med hjälp av kognitiva strategier i bemötandet.  
 
Någonting som arbetsterapeuterna arbetar mycket med inom denna verksamhet, är insikt i 
behov och motivation. Detta kan stärkas genom Eklund [24] samt Lundin et al. [2] då de 
anser att en viktig del i arbetsterapeutens arbetsuppgifter handlar om att stötta patienten att bli 
motiverad till aktivitet [2, 24]. Under det kliniska arbetet är en betydande del att se till så att 
patienten är motiverad för att arbetsterapin ska få ett så gott resultat som möjligt. I litteraturen 
beskrivs att en grundförutsättning i behandling är att patienten ska finna en motivation till 
aktivitet, vilket även arbetsterapeuterna i resultatet pratade om. För att patienten ska ha en så 
fungerande vardag som möjligt, behövs motivation för aktiviteterna.  
 
Resultatet visade att utifrån samhällets syn är den här patientgruppen med psykosproblematik 
svåra att bemöta. De flesta av arbetsterapeuterna delade uppfattningen om att det finns en 
förutfattad mening om hur det kan vara att arbeta inom psykiatrisk vård. Det finns en rädsla 
hos vårdpersonal för att möta situationer med våld i mötet och att det kan vara farligt att 
arbeta inom psykiatrisk vård. Det skrivs i tidningar och visas i media på TV att det sker 
situationer som kan upplevas som obehagliga och att det kan brukas våld. I en artikel skriver 
de att media är den största källan för att förmedla information och kunskap om olika psykiska 
sjukdomar, exempelvis schizofreni och att media därför bidrar till dessa attityder och till 
stigmatisering som finns gentemot dessa sjukdomar [33]. En vanlig uppfattning som finns i 
samhället, gentemot personer med schizofreni är att de ska vara farliga [33]. Detta leder till 
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många konsekvenser i samhället. Dels att befolkningen blir påverkade av media och får en 
förutfattad bild av hur dessa personer är, men också att personerna inte får chansen att 
förbättras och “rehabiliteras” i sin sjukdom [33]. Detta visar på att arbetsterapeuten behöver 
vara medveten om att olika attittyder i samhället kan utgöra hinder för samarbetet mellan 
arbetsterapeut och patient.  
  
 
6.3. Slutsats  
Studiens syfte var att beskriva arbetsterapeutens erfarenheter av att bemöta personer med 
psykosproblematik. Utifrån resultatet dras slutsatsen att den terapeutiska relationen samt 
tydligheten gentemot patienten är viktigt i bemötandet. För ett gott bemötande behövs tid för 
att skapa tillit och vårda relationen, tydlighet i kommunikation till patienten för att undvika 
konflikter samt kognitiva strategier som skapar tydlighet. Arbetsterapeuten behöver vara 
medveten om att attityder i samhället mot personer med psykosproblematik kan påverka 
relationen till patienten. Genom detta kan arbetsterapeuter i det kliniska arbetet få inspiration 
till sitt bemötande gentemot patienter med psykosproblematik.  
För vidare kunskap vore det intressant att göra observationsstudier på hur bemötandet sker i 
fler konkreta patientsituationer. Det vore även intressant att göra en kvalitativ studie utifrån 
ett patientperspektiv och hur de upplever bemötandet med arbetsterapeut.   
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Bilaga 1. 
Intervjuguide		

Bakgrundsfrågor			
1.	Hur	länge	har	du	arbetat	som	arbetsterapeut?		
	
2.	Hur	länge	har	du	arbetat	inom	psykiatrisk	verksamhet?		
	
3.	Har	du	någon	ytterligare	utbildning/kurs	inom	detta	område?		

- Är	det	något	som	du	tycker	har	gett	dig	extra	mycket?	
	
Huvudfrågor	
4.	Beskriv	en	patientsituation	där	det	uppkom	någon	oförutsägbara	händelse	samt	hur	du	
förhöll	dig	i	denna	situation?		

- Ändrades	ditt	bemötande	då?	och	på	vilket	sätt?	
	

- Hur	reagerade	patienten	på	ditt	bemötande?			
	

- Skulle	du	kunnat	gjort	på	något	annat	sätt?	
	

5.	Beskriv	en	patientsituation	där	det	inte	uppkom	någon	oförutsedd	händelse.	Exempelvis	
en	situation	som	är	återkommande	och	hur	du	förhåller	dig?		
	
6.	Vad	anser	du	generellt	är	viktigt	att	tänka	på	i	mötet	med	personer	med	
psykosproblematik?		
	
Avslutande	fråga		
7.	Har	du	någonting	övrigt	att	tillägga,	utöver	det	vi	har	pratat	om	nu?	
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Bilaga 2.	
Utdrag från innehållsanalysen 

 

Meningsbärande enhet  Kondensering av 
meningsbärande enhet  

Kod Underkategori  Huvudkategori  

Vikten av att bygga 
allians först. Man 
måste lägga ner tid på 
att vårda en relation. 
Tror att en själv är ens 
bästa terapeutiska 
instrument. Att vara 
sig själv egentligen, är 
det viktigaste…... 

 
Att aldrig säga 
någonting som du inte 
kan hålla. För det är ju 
en grund för tillit…... 

 
Att inte sluta försöka. 
Att man kanske tar ett 
steg framåt och två 
steg bakåt. Det ges nya 
tillfällen….. 

Vara sig själv. Lägga ner 
tid på att vårda relationen 
och då använda sig själv 
som ett terapeutiskt 
instrument.  
 
 
 
 
 
 

 
En grund för tillit är att 
alltid hålla det man säger. 
 
 

 
Att ta ett steg framåt och 
två steg bakåt. Det ges 
nya tillfällen.  

Våga 
vara och 
använda 
sig 
själv. 
 
 
 
 
 
 

 
Viktigt 
att vara 
ärlig. 
 

 
Att inte 
sluta 
försöka. 

Vårda en 
relation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Skapa tillit. 
 
 
 

 
Att ha tålamod. 

Upprätthålla en 
terapeutisk 
relation  

Om man ser att någon 
är väldigt ledsen eller 
mår dåligt, kanske 
man måste jobba med 
och fråga om det först. 
Så får man kanske 
sätta sin egen agenda 
kanske åt sidan…. 

 
Det är viktigt att man 
känner av patienten 
var den är i sitt 
mående. Att man inte 
bemöter alla på samma 
sätt, utan individuellt 
utifrån hur man vet 
vilken problematik 
patienten har…. 

Om någon är ledsen, 
jobba med det först och 
sätta sin agenda åt sidan.  
 
 
 
 
 
 

 
Det är viktigt att känna av 
patienten i sitt mående. 
Att inte bemöta alla på 
samma sätt, då alla då har 
individuell problematik.  
 
 

Utgå 
från 
patiente
n i 
mötet 
 
 
 
 

 
Viktigt 
att 
bemöta 
och 
känna in 
persone
n. 
 
 

Bekräfta 
känslor  
 
 
 
 
 
 
 

 
Känna in hur 
patienten vill 
bli bemött 
 

Inkännande 
bemötande 
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