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Sammanfattning: Grundsynen är idag att individer med psykiska funktionsnedsättningar i 

största möjliga utsträckning ska rehabiliteras i sin hemmiljö. Vården 

erbjuder dock fortfarande rehabiliteringsinsatser utanför hemmet och 

dagverksamheter inom psykiatrin är ett exempel på detta. Dagverksamhet 

är en vårdform där deltagarna kombinerar vardagslivet med psykiatrisk 

behandling och rehabilitering.  

Syftet med denna studie var att beskriva personer med psykiska 

funktionsnedsättningar och deras upplevelser av deltagande i en 

dagverksamhet. En kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer med 

en intervjuguide som underlag användes. Intervjuerna genomfördes med 

åtta personer som har psykiska funktionsnedsättningar och har en 

pågående kontakt med en dagverksamhet inom närpsykiatrin sedan minst 

ett år tillbaka.  

Resultatet i studien visar att deltagarna har fått nya vanor och ny struktur i 

vardagen genom sitt deltagande i dagverksamheten. Resultatet visar även 

att deltagarna uppskattar gemenskapen och det sociala utbytet med andra 

deltagare. Vikten av att utföra meningsfulla aktiviteter framkommer också 

samt betydelsen av tydliga mål och uppföljning. 
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Förord 

 
Vi vill tacka de personer som ställde upp i våra intervjuer. Vi vill även tacka arbetsterapeuterna på 
dagverksamheten för all hjälp som möjliggjorde genomförandet av studien. Slutligen vill vi tacka vår 
handledare Jörgen Klingborg för hans goda råd och vägledning genom hela arbetet. 
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Inledning 
 

En av författarna genomförde sin verksamhetsförlagda utbildning på en arbetsterapeutisk 

dagverksamhet inom närpsykiatrin. Detta innebar en inblick i verksamheten och genom dialog 

med olika patienter framkom positiva och negativa åsikter kring deltagandet i dagverksamheten. 

Det finns studier gjorda om dagverksamheter inom psykiatrin. De flesta av dessa har utgått från 

arbetsterapeutens perspektiv och få studier har gjorts där patientens perspektiv är i fokus. Därför 

väcktes frågan hur patienterna upplever sitt deltagande, hur patienterna ser på verksamheten ur 

ett individperspektiv.  

Bakgrund 

Psykiatrisk öppenvård i Sverige 

På 1960-talet startades den första dagavdelningen vid Södersjukhuset i Stockholm där 

patienterna gavs vård och behandling under dagtid men tillbringade kvällar och nätter i sina egna 

hem. Nya behandlingsmetoder tillkom som t.ex. elektrochockbehandling och psykoterapi. Nya 

yrkesgrupper introducerades vid mentalsjukhusen som; sjuksköterskor, arbetsterapeuter, 

sjukgymnaster och psykologer (1).  År 1967 förflyttades huvudmannaskapet för psykiatrin från 

staten till landstingen och namnet sinnessjukhus ersattes av mentalsjukhus och senare 

psykiatriska sjukhus. Syftet med övergången var att få ett enhetligt ansvar för all sjukvård för att 

kunna integrera den psykiatriska vården med landstingens övriga verksamhet (2). Under senare 

delen av 1960-talet betonades miljöns betydelse. Mer fokus lades på samspelet mellan patient, 

personal och den omgivande miljön. Denna arbetsmetod kom att benämnas miljöterapi (1). 

Genom miljöterapins utveckling infördes kunskaper om sociala processers betydelse för 

förändring. Miljöterapin medförde ökat inflytande för patienter och införande av dagvård 

På 1970- talet började de snävt medicinska och ärftliga förklaringarna som orsaker till psykiska 

sjukdomar ifrågasättas(3). Kritik riktades mot de stora institutionerna och mentalsjukhusen. 

Kritikerna hävdade att en person som fått en psykiatrisk diagnos skulle få en möjlighet till 

utveckling och ett fritt liv. En viktig faktor för att möjliggöra denna utveckling var att patienten 

skulle ha möjlighet behålla sitt sociala nätverk under behandling och rehabilitering. Förändringen 
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skulle ske genom en sektorisering. Tanken med en sektorisering var att psykiatrin skulle vara 

lättillgänglig för samhällets invånare genom t.ex. öppenvårdsmottagningar (3). 

Sektorspsykiatrins behandlingsuppdrag är allmänpsykiatrin dvs. all psykiatri utom 

missbruksproblematik och barn- och ungdomspsykiatri. De flesta sektorer fick namn efter sin 

geografiska placering och började med att öppna öppenvårdsmottagningar där man arbetde i 

team med läkare, sjuksköterskor, psykologer, sjuksköterskor, kuratorer, sjukgymnaster och 

arbetsterapeuter. Teamarbete bidrog till att olika yrkesgrupper kunde dra nytta av varandras 

erfarenheter och kompetens. Så många patienter som möjligt skulle skrivas ut från 

mentalsjukhusen. Dock uppstod problem, då ett flertal patienter krävde lång omställningstid, 

rehabilitering och stöd för att klara sig i samhället. Det fanns ett behov av övergångsboende från 

sjukhus till eget boende, så kallat mellanvårdsboende. Sektorisering ledde till att antalet patienter 

på mentalsjukhusen minskade och att många stora mentalsjukhus stängdes (1). 1986 hade alla 

landsting i Sverige skapat särskilda sektorkliniker. År 1987 lades det första mentalsjukhuset ned 

(4). 

1995 beslutade riksdagen att utöka kommunernas ansvar för personer med psykiska 

funktionshinder genom psykiatrireformen eller psykädelreformen (5). Syftet med reformen var 

att normalisera de psykiskt funktionshindrades livsvillkor, främja deras rehabilitering, integrera 

dem i samhället och förebygga hospitalisering. De dagliga verksamheterna skulle utvecklas och 

utbyggnad av lämpliga bostäder skulle stimuleras (5). 

Psykiatrins utveckling på sent 1990-tal och tidigt 2000-tal har i huvudsak rört sig från en 

sektorisering mot en ökad subspecialisering efter diagnosgrupper (4). Grundsynen är idag att 

individen i största möjliga utsträckning skall behandlas i sin hemmiljö. Vården skall erbjuda 

individuellt anpassade insatser som dagligsysselsättning och social samvaro (6). 

 

Arbetsterapeutens roll inom psykiatrin  

Arbetsterapi inom psykiatri fokuserar främst på konsekvenserna av en psykisk sjukdom, de 

funktionshinder som den psykiska sjukdomen medför. Det kan handla om begränsningar rörande 
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funktion, aktivitet och delaktighet. Målet för arbetsterapeutiska insatser inom psykiatrin är att 

understödja hälsa genom aktivitet (7). Arbetsterapeutens roll blir att bekräfta klientens resurser, 

vägleda och uppmuntra individen att engagera sig i aktiviteter som berör arbete, fritid, 

hemsysslor och egenvård (8). 

 Psykiatrisk arbetsterapi kan utgå från två behandlingsstrategier, direkt och indirekt arbetsterapi. 

Direkt arbetsterapi innebär att aktiviteten i sig tränas t.ex. att tillaga en måltid. Indirekt 

arbetsterapi går ut på att patienten genom utförande av aktvitet bearbetar underliggande hinder 

och problem. T.ex. kan en matlagningssituation användas för att träna på förmågor som 

planering, ansvarstagande och samarbete (9).  

En arbetsterapiprocess fungerar som struktur för en arbetsterapeut i arbetet med rehabiliteringen 

av en patient (10). Ett exempel på en arbetsterapiprocess är Occupational Performance Process 

Model (OPPM) (11). OPPM utgörs av sju steg och är en generell processmodell som kan 

användas för alla sorters klienter i många olika miljöer och situationer (11). Nedan följer en 

beskrivning av de sju stegen i OPPM. 

 

Steg 1- Identifiera, beskriva och prioritera aktivitetsproblem: Arbetsterapeuten identifierar 

tillsammans med klienten de problem som klienten vill jobba med. 

Steg 2- Val av teoretisk referensram: Utifrån de problem som framkommit väljer 

arbetsterapeuten, under klientens inflytande, en eller flera teoretiska referensramar som fungerar 

som vägledning i den fortsatta processen.  

Steg 3- Identifiera aktivitetsutförandekomponenter och miljöförhållanden: Tillsammans 

identifierar arbetsterapeuten och klienten komponenter i aktivitetsutförande och 

miljöförhållanden som orsakar klientens problem. 

Steg 4- Identifiera styrkor och resurser: Styrkor och resurser hos klienten identifieras för att 

användas i rehabiliteringsprocessen. 

Steg 5- Beskriv mål och utforma behandlingsplan: Tillsammans formulerar arbetsterapeuten och 

klienten mål för rehabiliteringen och utformar en behandlingsplan. Planen innehåller 

beskrivningar av hur målen skall uppnås. 

Steg 6- Genomförande av behandlingsplan: Rehabiliteringsplanen genomförs. Planen modifieras 

och anpassas eventuellt under den pågående processen.  
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Steg 7- Uppföljning och utvärdering: Resultatet av processen utvärderas. Om målen är uppnådda 

så avslutas processen, om målen inte är uppnådda så börjar processen om och målen 

omformuleras eventuellt. 

En rehabiliteringsplan kan vara gemensam för hela teamets insatser och ibland utformas en 

specifik arbetsterapeutisk plan för en enskild individ (7). Arbetsterapeutens insatser bör alltid 

utgå ifrån patientens unika behov och vilja. Vid första kontakt med patienten så görs vanligtvis 

en bedömning för att utreda vilken funktionsnivå individen ligger på. När bedömning görs på 

klienter inom psykiatrin är det viktigt att arbetsterapeuten väljer ett instrument som 

uppmärksammar hur klienten värderar sin förmåga och vilja att utföra Aktiviteter i det dagliga 

livet (ADL) (12).  

Bedömningen lägger vikt på samspelet mellan individen som bedöms och den omgivande miljön 

samt vilka resurser och svagheter individen har. Vidare skapar arbetsterapeuten tillsammans med 

patienten mål för rehabiliteringen. Målet grundas för att få tillbaka tidigare aktivitetsförmåga, 

utveckla färdigheter, strategier och vanor men även för att bibehålla eller upprätthålla ett socialt 

nätverk (8). Insatserna omfattar oftast att patienten utför aktivitet av något slag och kan vara både 

miljö- och individinriktade. Aktiviteten utförs i grupp med andra patienter, individuellt eller ihop 

med arbetsterapeuten (13). Creek beskriver att uppföljningar av rehabiliteringsplanen är en viktig 

del i processen. Uppföljningar används för att bedöma patientens framsteg och för att se om 

målen uppnås (13).  

Psykisk funktionsnedsättning 

Avinstitutionaliseringen inom psykiatrin har inneburit en förändrad psykiatrisk terminologi. Den 

nya terminologin fokuserar på konsekvenserna av sjukdom, snarare än diagnos (4). Två personer 

med samma diagnos kan ha stora skillnader i funktionsnivå (4). 

Psykisk funktionsnedsättning är ett begrepp som beskriver påverkan av en psykisk sjukdom hos 

en person. En funktionsnedsättning kan uppstå som en konsekvens av en sjukdom eller som följd 

av en medfödd eller förvärvad skada. Funktionsnedsättningen kan vara av fysisk, psykisk eller 

intellektuell art. Tillståndet kan vara beståndet eller av övergående natur (14, 15, 16).  

En psykisk funktionsnedsättning kan leda till ett funktionshinder om sjukdomen och sjukdoms- 

symtomen kvarstår och om kvarvarande funktionsnedsättning inte har stabiliserats (4, 6). 
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En funktionsnedsättning för en person med en psykisk sjukdom kan vara initiativlöshet, 

överkänslighet för olika sinnesintryck, stresskänslighet, kontaktskygghet och tillbakadragande 

samt oförmågan att tillämpa ny kunskap i nya situationer (6). 

Begreppet psykiskt funktionshinder hänvisar till konsekvenser för individen av psykisk störning. 

Funktionshinder är ett sammanfattande begrepp för funktionsnedsättning, strukturavvikelse, 

aktivitetsbegränsning och delaktighetsinskränkning (4). Det handlar om människor som lever 

med allvarliga och långvariga konsekvenser av psykisk sjukdom (4). Personer med psykiska 

funktionshinder definieras inte primärt utifrån sitt hälsotillstånd utan utifrån de funktionshinder 

som den psykiska sjukdomen innebär (17).  

 

Ett funktionshinder uppstår då en psykisk funktionsnedsättning leder till begränsningar för en 

person i relation till omgivningen (18).  Psykiska funktionshinder kan leda till 

aktivitetsbegränsningar i vardagen. Aktivitetsbegränsningar för personer med psykiska 

funktionshinder är svårigheter att komma igång med aktivitet, skapa struktur och rutiner i 

vardagen samt social isolering och social fobi (4, 19).  

 

Dagverksamhet 

Dagsverksamheter har tillkommit framför allt för personer med allvarliga psykiska problem. En 

ambition för dagverksamheten är att erbjuda deltagaren sociala relationer till andra människor. 

Dagverksamhet benämns som dagcenter eller dagcentral om kommunen är huvudman och det är 

då en individuellt behovsprövad insats för vuxna personer med psykiska och fysiska 

funktionsnedsättningar (20). Insatsen ges huvudsakligen under dagtid. På dagverksamheten finns 

ett utbud av en mängd olika aktiviteter som t.ex. trä- och syslöjd (20). Dagverksamheter där 

landstinget är huvudman kallas ibland dagsjukvård och är en speciell vårdform där deltagarna 

kombinerar vardagslivet med psykiatrisk behandling och rehabilitering (20). Till 

dagverksamheter där landstinget är huvudman remitteras patienterna till dagverksamheten från 

antingen psykiatrisk öppenvård eller slutenvårdsavdelning (21). Målsättningen för 

landstingsbedrivna dagverksamheter definieras som:  

”Syftet med verksamheten är att med lägsta effektiva omhändertagandenivå svara för/fullfölja 

inledd rehabilitering av patienter med psykisk ohälsa. Målsättningen är att stärka patienternas 
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självkänsla och identitet samt vilja att ta ansvar för sig själv för att återvinna oberoende och 

relativ självständighet” (20).  

Studien genomfördes på en dagverksamhet tillhörande landstinget och vi utgår från landstinges 

definition av dagverksamhet. 

 

Model of Human Occupation(MOHO) 

Aktivitet så som Kielhofner (22) beskriver det är något som är en viktig faktor för en persons 

hälsa. Människan är en aktiv varelse och mår bra av att vara aktiv. Aktiviteter av olika slag är det 

som bygger upp och skapar sammanhang i en persons tillvaro. En aktivitet kan utföras enskilt 

eller i grupp. Inom arbetsterapi delas aktiviteter ofta in i tre områden, arbete, fritid och ADL.  

Aktiviteter skapar en mening med livet. Personer som av olika anledningar hindras i sitt 

aktivitetsutförande upplever ofta på olika sätt en minskad livskvalitet (22).  

Vid arbete med aktivitet inom arbetsterapi är det viktigt att en aktivitet känns meningsfull för 

personen som utför den, något som endast personen själv kan avgöra (23). Vid val av aktivitet 

inom arbetsterapi är det därför viktigt att valet utgår från patienten. 

 

MOHO är en modell som har skapats för att användas som ett hjälpmedel, ett sätt att tänka om 

aktivitet och aktivitetsnedsättning. Modellens grundsats är: 

 Individers inre egenskaper och den yttre miljön är sammanlänkande i ett dynamiskt 

samspel. 

 Aktivitet speglar påverkan på en individs egenskaper och omgivningen, 

 Individens inre egenskaper bibehålls och förändras genom deltagandet i aktivitet (22).  

 

MOHO fokuserar på tre inre samverkande system: viljekraftsystemet, vänjandesystemet och 

utförandesystemet.  

 

Viljekraftsystemet ligger till grund för val och motivation till aktivet och består av individens 

intresse, självkännedom och värderingar (22). Viljan har stor betydelse för aktivitetsmönstret och 

formar hur individen ser och bemöter möjligheter och utmaningar i sin miljö men även vad 
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individen väljer att göra och hur individen upplever utförandet av aktivitet. Viljan påverkas av 

tidigare livserfarenheter, känslor, tankar och upplevelser av utförande av aktivitet (22).  

 

Vänjandesystemet organiserar hur människor utför sina handlingar och aktiviteter i mönster och 

rutiner (22). Vanor och roller samverkar tillsammans för att styra en individs dagliga handlingar. 

Roller bidrar till en personlig identitet och förpliktelser som kopplas till identiteten och den 

sociala rollen. Roller påvisar hur individen uppträder inom positioner i en social grupp genom 

samspelsmönster, utförandet av uppgifter, på ett sätt som speglar förväntningarna tillhörande 

rollen. Det vardagliga beteendet när man inte befinner sig i någon social roll styrs av vanor. 

Vanor är det inlärda sättet att utföra aktiviteter på ett automatiskt sätt och påverkar hur 

människor utför rutinmässiga aktiviteter, använder sin tid och beter sig.  Vanor är t.ex. en 

persons morgonrutiner eller rutiner för aktiviteter som utförs i vardagen eller på fritiden som inte 

omsluter den sociala rollen (22).  

 

Utförandesystemet styrs av våra muskulära, neurologiska, mentala och kognitiva förmågor (22). 

Dessa förmågor möjliggör eller förhindrar utförandet av en aktivitet. MOHO betonar vikten av 

hur dessa förmågor används och upplevs vid en funktionsnedsättning och att de har en avgörande 

betydelse för aktivitetsutförandet (22). 

  

Den fysiska miljön består av materiella objekt och fysiska utrymmen medans den sociala miljön 

består av sociala grupper och den omgivande kulturens politiska och ekonomiska krafter (22). 

Miljön kan antingen möjliggöra och stimulera till aktivitet eller hindra utförandet av aktivitet. 

Individens inre egenskaper samspelar med miljön för att skapa förhållanden som påverkar 

motivation och utförande (22). 

 

Modellen betonar hur aktivitetsroller och identitet skapas genom aktivitet och hur rutiner och 

vanor påverkar hälsan. Viljekraften kan bara utföra de handlingar som utförandesystemet kan 

åstadkomma. De tre inre komponenterna samspelar tillsammans med miljön i en dynamisk 

samverkan som påverkar aktivitetsbeteendet (22). 
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Problemområde 

Det pågår ett paradigmskifte inom psykiatrisk vård som innebär att synen på rehabilitering av 

individer med psykiska funktionsnedsättningar har förändrats. Grundsynen är idag att individer 

med psykiska funktionsnedsättningar i största möjliga utsträckning ska rehabiliteras i sin 

hemmiljö. Vården erbjuder dock fortfarande individuellt anpassade insatser utanför hemmet och 

dagverksamheter inom psykiatrin är ett exempel på detta. Det finns studier gjorda om 

dagverksamheter inom psykiatrin. Många tidigare studier har utgått från arbetsterapeutens 

perspektiv och få studier har gjorts där patientens perspektiv är i fokus.  Tidigare forskning (24) 

visar att deltagande i en arbetsterapeutisk dagverksamhet bidrar till minskade psykiska symtom 

och bättre mental hälsa. Resultatet visar även en förbättring inom olika aspekter av 

aktivitetsförmåga. 

Resultat från en studie av Eklund (25) där patienter och deras anhöriga intervjuats påvisar 

gruppens betydelse och att det upplevs som positivt att tillhöra en grupp.  

Däremot finns det få studier som undersöker patienternas upplevelse av delaktighet och 

inflytande över sin rehabilitering.  

Med detta som bakgrund är det av intresse att undersöka hur patienter upplever deltagande i en 

dagverksamhet, vilka för- och nackdelar de upplever med rehabilitering i den gruppmiljö utanför 

hemmet som en dagverksamhet innebär. Vidare finns det få studier som ur ett patientperspektiv 

undersöker förändring av vanor och rutiner som ett resultat av ett deltagande i en dagverksamhet. 

Syfte 

Syftet är att beskriva hur personer med psykiska funktionsnedsättningar upplever deltagande i en 

arbetsterapeutisk dagverksamhet.  
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Material och metod 

Metod 

Studien har en kvalitativ ansats och genomfördes med semistrukturerade intervjuer. Vid 

intervjuerna söktes informantens upplevelse av att delta i en dagverksamhet inom närpsykiatrin. 

Intervjuerna inspirerades av MOHO (22) och dess fyra huvudområden: vilja, vanemönster, 

utförande och miljö.  

Urval 

Ett ändamålsenligt urval användes till studien. För studien söktes deltagare som var 

informationsrika och som kunde ge en större förståelse för det som undersöktes (26). Vid ett 

ändamålsenligt urval kan flera strategier användas och i studien användes ett kriterieurval. 

Inklusionskriterier var att personen har en psykiskt funktionsnedsättning, kan uttrycka sig i tal 

och har en pågående kontakt med en dagverksamhet inom närpsykiatrin sedan minst ett år 

tillbaka. Ett års deltagande bedömdes vara en lämplig gräns eftersom deltagarna då hade  

erfarenheter av deltagande i en dagverksamhet under en längre tid.  

Utifrån studiens inklusionskriterier tillfrågade arbetsterapeuter inom närpsykiatrin patienter om 

de ville delta i studien.  

Arbetsterapeuterna föreslog även datum och tider för intervjuerna, utifrån de dagar de olika 

deltagarna fanns på plats på dagverksamheten. Arbetsterapeuterna kontaktade sedan deltagarna 

och meddelade dem när intervjuerna skulle genomföras.  

Åtta patienter deltog i studien, fyra kvinnor och fyra män. Deltagarnas ålder varierade mellan 29 

år till 53 år. Tiden de hade deltagit på dagverksamheten varierade mellan ett till tre år.     
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Datainsamling 

Intervjuguide 

En metod för datainsamling vid en kvalitativ ansats är intervju. Graden av struktur för intervjuer 

kan variera (26). I studien användes semistrukturerade intervjuer. Vid intervjuerna användes en 

skriftlig intervjuguide (bilaga 1). Utformningen av intervjuguiden utgick från syftet med studien 

och MOHO:s områden: vilja, vanemönster, utförande och miljö användes (22). 

Öppna frågor användes och det fanns ingen förbestämd ordningsföljd på frågorna. Informanten 

fick tala fritt utifrån de öppna frågorna och frågeområdena avhandlades i den ordningsföljd som 

kändes mest naturlig utifrån hur samtalet utvecklades. Följdfrågor användes för att ge 

informanterna chansen att förse oss med så rik och detaljerad information som möjligt.  

Provintervju 

Innan intervjuerna med patienter påbörjades så genomfördes två provintervjuer med två 

arbetsterapeuter verksamma inom närpsykiatrin. Dessa intervjuer spelades in med videokamera. 

Syftet med provintervjuerna var att författarna skulle få träna på en intervjusituation. Under 

provintervjun gavs tillfälle att testa de olika roller författarna hade under intervjun (27).  

En pilotintervju genomfördes med en patient (27). Syftet med pilotintervjun var att kontrollera 

intervjuguiden och dess ytvaliditet. Intervjun spelades in på MP3 och i samband med detta 

testades den tekniska utrustning som användes under intervjuerna. Pilotintervjun transkriberades 

och analyserades av författarna samt handledaren. Pilotintervjun inkluderades i datainsamlingen 

eftersom den innehöll för studien användbar information.  

Genomförande 

Ett missivbrev överlämnades till och godkändes av ansvarig verksamhetschef. En skriftlig 

information om intervjun skickades till arbetsterapeuterna på dagverksamheten. Den skriftliga 

informationen delades sedan ut av arbetsterapeuterna till de patienter som var intresserade av att 

delta i studien.  
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Vi fick tillgång till ett samtalsrum och bokade med hjälp av arbetsterapeuterna detta rum för de 

datum och tider som intervjuerna skulle genomföras. Rummet där en intervju äger rum bör vara 

fritt från störande ljud och intrång (27). Intervjuerna ägde rum i ett samtalsrum där dessa kriterier 

var uppfyllda. Längden på intervjuerna varierade mellan 25 minuter och 42 minuter. Tekniska 

problem med inspelningsutrustningen resulterade i att en intervju inte spelades in. Den intervjun 

utgick. 

Båda författarna deltog vid intervjutillfällena. En av oss ledde intervjun och den andra 

kontrollerade att frågeområdena täcktes in och formulerade följdfrågor i de fall detta var 

nödvändigt. Under intervjun placerade vi oss i en v-formation kring ett runt bord för att ge 

informanten möjlighet att undvika direkt ögonkontakt. Vi erbjöd vatten att dricka under intervjun 

och placerade näsdukar på bordet så att informanten hade tillgång till dessa om frågor skulle leda 

till känslosamma reaktioner.  

Intervjun inleddes med att författarna presenterade sig och informerade informanten om syftet 

med studien, att uppgifterna skulle behandlas konfidentiellt och endast användas för denna 

studie. Informanterna informerades även om att de inte behövde svara på frågor de upplevde som 

känsliga samt att de när som helst kunde välja att avbryta intervjun utan att behöva motivera 

varför. Innan intervjun inleddes frågade författarna ytterligare en gång om det gick bra att 

samtalet spelades in för att få detta bekräftat av informanten. 

Innan inspelningen startade försökte vi skapa ett gott klimat för att minska anspänningen inför 

intervjun. Detta skedde genom konversation med informanten i några minuter om världsliga ting 

för att skapa kontakt och avdramatisera situationen (27). Intervjuguiden var utformad så att den 

inleddes med kortare frågor om t.ex. ålder och hur länge personen deltagit i dagverksamheten. 

Tanken med detta var att informanten skulle få en bra start på intervjun och känna sig bekväm i 

situationen innan de större frågorna tog vid.  

Det är även viktigt att avslutningen på en intervju blir positiv (28). Efter genomförd intervju 

tackade vi för deltagandet och att informanten hade tagit sig tid. Vi informerade om hur det 

inspelade materialet skulle användas och när studien beräknades vara klar. Informanten upplystes 

även om att studien kommer att finnas tillgänglig för dem att läsa på dagverksamheten så fort 

den godkänts. Vi frågade om det gick bra att vi använde citat ur intervjun samt om det gick bra 
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att vi återkom i händelse av att vi hade frågor som behövde förtydligas. Vi hade som mål att 

varje informant skulle gå stärkt ur intervjun och betonade att deras deltagande varit värdefullt för 

oss och att vi uppskattade att de ställde upp.  

Analys 

Efter att samtliga intervjuer utförts så lyssnades intervjuerna igenom för att få en helhetsbild och 

för att säkerställa ljudkvalité. Därefter transkriberades ljudfilerna till text. Intervjuerna delades 

upp mellan författarna och skrevs ut ordagrant för att i största mån återge det ursprungliga 

materialet (29). 

Materialet bearbetades sedan av de båda författarna enskilt genom en innehållsanalys med en 

induktiv ansats (29). Enligt induktiv ansats så analyseras texterna förutsättningslöst utan någon 

förbestämd mall eller modell som grund för analysen (29). Först lästes texten igenom flera 

gånger för att få en känsla av helheten. Sedan plockades meningar och fraser relevanta för 

uppsatsens syfte ut, så kallade meningsbärande enheter (30). Därefter kondenserades de 

meningsbärande enheterna för att sedan kodas. Koderna sorterades efter likheter och olikheter 

för att indelas i subkategorier. Subkategorierna sorterades efter ämnesområde in i 

huvudkategorier. Denna process upprepades två gånger för att hitta nya infallsvinklar på koder 

och kategorier (30). Resultatet jämfördes mellan författarna och diskuterades med handledaren 

innan det sammanfattades till två huvudkategorier och fem underkategorier(se figur 1). 

Etiska överväganden 

Studien följde de fyra huvudkrav på forskningsetiska principer som utformats av 

Vetenskapsrådet (2005) (31). 

 

• Informationskravet: Informanterna blev genom den skriftliga informationen informerade om 

studiens syfte och deras uppgift i studien samt vilka villkor som gäller för deltagande. 

Informanterna upplystes om att deltagandet var frivilligt och när som helst kunde avbrytas. 

• Samtyckeskravet: Informanterna fick ge ett muntligt samtycke till att vilja delta i studien. De 

fick information om att en avbruten medverkan inte skulle innebära några negativa följder för 

dem eller deras fortsatta behandling. 
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• Konfidentialitetskravet: Uppgifterna som samlats in i studien kommer att behandlas 

konfidentiellt och förvaras så att ingen obehörig får ta del av dessa. 

• Nyttjandekravet: Insamlade data kommer endast användas för denna studie. 

 

Vid tillfället för intervjun informerade författarna informanten om syftet med studien, att 

uppgifterna skulle behandlas konfidentiellt och endast användas för denna studie. Informanterna 

informerades även om att de inte behövde svara på frågor de upplevde som känsliga samt att de 

när som helst kunde välja att avbryta intervjun utan att behöva motivera varför. Innan intervjun 

inleddes frågade författarna ytterligare en gång om det gick bra att samtalet spelades in för att få 

detta bekräftat av informanten. 

 

I enlighet med godhetsprincipen (32) har författarna strävat efter att göra gott och förhindra 

skada. Författarna ansåg att genomförandet av studien var motiverat. Vid utformandet av 

intervjuguiden och genomförandet av intervjuerna togs hänsyn till informanternas utsatthet som 

grupp. Författarna strävade efter att minimera obehaget för dem som medverkade. Författarna 

ansåg att nyttan med studien var större än eventuell skada för deltagarna. 
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Resultat 
I analysprocessen framkom två huvudkategorier och fem underkategorier(se figur 1). 

 

 

 

Kategorier 

 

 

Omgivningen 

 

 

Aktivitet 

  

 

 

Underkategorier 

 

Deltagarnas syn på krav, 

mål och uppföljning 

 

 

 

Förändring hos deltagarna 

 

Gruppen ger gemenskap 

 

 

Deltagarnas upplevelse av 

aktivitet 
 

Den fysiska miljön 

 

 

Figur 1. Översikt av de kategorier och underkategorier som framkom under analysprocessen. 

 

          

Omgivningen 

I kategorin beskrivs deltagarnas upplevelser av målsättning, planering och uppföljning av deras 

rehabilitering. Kategorin innehåller även deltagarnas upplevelser av den fysiska miljön.  

Vidare beskrivs deltagarnas upplevelser av kommunikationen samt samspelet mellan 

arbetsterapeuterna och deltagarna på dagverksamheten. 

Deltagarnas syn på krav, mål och uppföljning 

Samtliga deltagare ansåg att de i inledningsskedet av sin kontakt med dagverksamheten i någon 

utsträckning hade fått diskutera med en arbetsterapeut kring varför de skulle delta. Vissa 
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deltagare upplevde inte att konkreta mål för deras deltagande hade formulerats. Några deltagare 

ansåg att detta var negativt medan andra uttryckte att detta inte var någonting de hade reflekterat 

över. Något som en del deltagare tog upp var att de inledningsvis själva hade svårt att formulera 

tydliga mål för sitt deltagande.  

 

”Jag minns inte att vi pratade om vad som var målet(med deltagandet) och det kanske var för att 

det var oklart både för mig och för dem(arbetsterapeuterna)” 

 

Flera deltagare beskrev att de uppskattade att det var få krav på deltagandet inledningsvis 

eftersom deras mående inte tillät för stora krav. Ett önskemål om förändring var att kraven skulle 

stegras successivt i takt med att rehabiliteringen fortgick. Det framkom att några deltagare  

önskade en tydligare inriktning mot vad som skulle ske efter deltagandet i dagverksamheten, 

t.ex. mer fokus på förberedelse på att kunna slussas ut i arbete eller studier.  

 

”I början var det väldigt skönt att det inte var krav på mig, för jag orkade inte med det men när 

man har gått här ett halvår så kanske det är dags att sätta lite mer krav” 

 

Vid intervjuerna framkom att några deltagare skulle önska en tydligare uppföljning av sin 

rehabilitering. Förslag på hur ofta dessa uppföljningar skulle äga rum varierade mellan 

deltagarna och även hur formellt ett uppföljningssamtal skulle vara. Andra deltagare uttryckte att 

de var nöjda med hur målplanering och uppföljning fungerade. 

 

”Spika var fjortonde dag att man sitter ner och pratar om hur det går”  

Gruppen ger gemenskap 

Alla deltagare belyste gruppens betydelse; hur viktigt det är att känna en gemenskap och trygghet 

med de andra deltagarna i dagverksamheten. Några deltagare uttryckte att gruppen har stärkt 

deras självförtroende och självkänsla samt gjort dem mer aktiva i sociala sammanhang. 

 

”Gruppen har hjälpt till att få tillbaka självbilden jag hade för fem sex år sen” 
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Deltagare beskrev att i vissa situationer är det inte valet av aktvitet som är det väsentliga utan att 

göra saker tillsammans som en grupp. Delaktighet och gemenskap kan upplevas även om 

individen inte deltar i aktiviteten men är aktiv i det sociala samspelet runt aktiviteten. Mat- och 

fikasituationerna där deltagare och arbetsterapeuter umgicks nämnde flera deltagare som något 

positivt. Deltagarna påtalade även hur viktigt det är med gruppens acceptans och att det finns en 

förståelse för om någon deltagare mår dåligt. Det framgick även att gemenskapen bidrar till att 

skapa ett förtroende och en omtanke till de andra deltagarna i gruppen. 

 

”Gemenskapen är viktig, alla har en orsak att vara här och mår man dåligt så är det inte några 

funderingar eller reaktioner. Alla är förstående” 

 

De framkom att det tog tid innan deltagarna kände trygghet och en gemenskap i gruppen både 

bland arbetsterapeuter och bland andra deltagare. I början av deltagandet så isolerade sig vissa 

deltagare och tog avstånd från de andra deltagarna i gruppen då de upplevde att de inte kände sig 

bekväma eller säkra i gruppen.  

 

”Här i gruppen är jag trygg idag och det gör att man kan vara sig själv också med andra” 

 

Storleken på gruppen upplevdes av några som för stor när de som nya besökte dagverksamheten 

de första gångerna. Några deltagare beskrev vikten av att kunna samtala med både 

arbetsterapeuter och deltagare och hur deltagarna inom gruppen kunde bidra med praktiska råd 

och erfarenheter medan arbetsterapeuterna kunde ge mer professionella råd från ett 

utifrånperspektiv. Av några deltagare betraktades ”fikasnacket” eller ”arbetsplatssnacket” i 

gruppen som av en av de viktigaste delarna av terapin. 

 

”Det bästa med terapin är just att kunna prata med någon” 

 

Gruppen ansågs av en del av deltagarna vara som en livlina, ett forum för att söka kontakt och 

stöd istället för att ringa journummer eller ta andra kontakter inom psykiatrin. 
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Utbytet mellan deltagare 

De framkom att deltagarna i vissa situationer hade lättare att anförtro sig till personer i samma 

situation istället för arbetsterapeuterna på dagverksamheten. Det gällde framförallt djupare 

samtalsämnen angående personliga erfarenheter och strategier för att hantera olika situationer.  

 

”På något sätt är det enklare att öppna upp sig för en person i samma situation än någon utav 

handledarna” 

 

Deltagarna belyste hur andra deltagare i gruppen utgör en del av deras sociala nätverk. Några 

deltagare uttryckte att de även umgås på fritiden utanför dagverksamheten. 

 

”När jag kom hit, så var det väldigt bra för jag fick möjligheten att lära känna andra ” 

 

Deltagarnas upplevelse av arbetsterapeuterna  

 

Deltagarna beskrev kommunikationen mellan deltagare och arbetsterapeuter som öppen och bra, 

om en deltagare behövde prata så fanns alltid den möjligheten.  

 

”Möjligheten att prata har alltid funnits om jag vill, det har aldrig varit några problem”  

 

Varje enskild arbetsterapeut upplevs ha ett eget sätt att vara på, något som uppskattades av 

deltagarna.  

 

”Jag tycker att de är öppna, man kan sitta och prata. De är olika men det är bara positivt” 

 

Många upplevde att de hade mest kontakt och känner sig mest säker med sin egen handledare 

men önskade att de övriga arbetsterapeuterna i gruppen skulle samverka mer med de andra 

deltagarna. Deltagarna eftersökte någon ansvarig kontaktperson för verksamheten förutom sin 

handledare som de kunde kontakta vid behov. Vidare efterfrågades mer information om 
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arbetsterapeutens roll i rehabiliteringsprocessen och bättre kommunikation mellan 

arbetsterapeuten och annan vårdpersonal inom psykiatrin.  

Den fysiska miljön 

Flera deltagare ansåg att dagverksamhetens lokaler är öppna och trevliga. Några deltagare ansåg 

att lokalerna i sig bidrog till ett bättre mående. Deltagare tog även upp närheten till både naturen 

och staden som något positivt. 

 

”Det är en väldigt vacker lokal, det är öppet, ljust och luftigt och man ser naturen” 

 

En annan positiv aspekt av lokalerna som togs upp av flera deltagare är att mängden rum tillåter 

personer som vill sitta avskilt att få möjlighet att göra det.  

 

”Man kan gå åt sidan, det är inte trångt så rent fysiskt känns det bra” 

 

Några deltagare framförde viss kritik mot den fysiska miljön. Kritiken avsåg framför allt 

möblemanget i fikarummet. Deltagarna pekade på att uppdelningen med flera mindre bord 

bidrog till grupperingar på ett sätt som inte var gynnsamt för gemenskapen. 

 

”Man skulle ha en annan möblering i fikarummet. Måltider för mig är väldigt mycket gemenskap 

och inte bara föda”. 

 

Aktivitet 

I kategorin beskrivs deltagarnas upplevelser av hur aktivitetsutförande och rutiner för aktiviteter 

har förändrats genom deltagandet. Kategorin beskriver även deltagarnas upplevelser av 

aktivitetsutförande på dagverksamheten och deltagarnas syn på aktivitetsutbudet. 
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Förändring hos deltagarna 

Flera deltagare beskrev att deltagandet på dagverksamheten har bidragit till att de gör fler 

aktiviteter under en dag. Detta gäller även de dagar de inte är på dagverksamheten. Många 

deltagare tog upp att de har förbättrat sin struktur hemma genom att de mer regelbundet utför 

aktiviteter som städning, diskning och tvätt av kläder. Vidare anser flera deltagare att de har fått 

en bättre balans mellan olika aktiviteter vilket har bidragit till bättre mående.  

 

”Det fungerar bättre med maten, städningen och jag får mer tid eftersom jag går upp tidigare på 

morgonen” 

 

Flera deltagare tog upp att deltagandet på dagverksamheten har gett en bättre dygnsrytm vilket 

har påverkat deras aktivitetsmönster positivt. Särskilt de deltagare som går på dagverksamheten 

på förmiddagar beskriver att detta har gett dem bättre morgonrutiner, även de dagar de inte deltar 

på dagverksamheten.  

 

Några deltagare upplevde att självkänslan och självförtroendet har stärkts som en följd av att de 

har bevisat för sig själva att de klarar av att utföra aktiviteter där de tidigare tvivlat på sin egen 

förmåga.  

 

”Att jag klarar av saker har byggt upp mitt självförtroende” 

 

Några deltagare berättade även att den positiva förändringen av strukturen hemma och 

självkänslan har gjort att de funnit kraft att börja med nya aktiviteter som till exempel fysisk 

träning. Flera deltagare ansåg att de har blivit mer öppna för att prova nya aktiviteter och mer 

öppna gentemot andra personer som en följd av sitt deltagande i dagverksamheten. 

 

”Jag tränar nu vilket jag inte gjorde innan” 

 

Flera deltagare beskrev att matsituationen tidigare varit ett problem för dem men att 

dagverksamheten nu har bidragit till bättre rutiner för måltider. Några deltagare uttryckte att det 
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är bra att fika och äta på dagverksamheten eftersom de såg det som träning inför framtida jobb 

eller andra situationer där dessa aktiviteter förekommer.  

 

”I början tyckte jag inte om att äta bland andra människor men nu känns det mer tryggt” 

Deltagarnas upplevelse av aktivitet 

Många deltagare upplevde att tiden går fortare när en aktivitet som ligger på en lagom 

svårighetsgrad utförs. Deltagarna belyste även vikten av att aktiviteten ses som utmanande och 

ställer krav på tankeverksamhet.  

 

”Jag vill ha en mer intellektuell utmaning än att bara sitta och spela kort” 

”Det är bra att ha någonting att göra så att tiden går, det går ju fortare om man gör någonting” 

 

Producerande aktiviteter som trä- och syslöjd sågs som givande, då aktiviteterna både ställer krav 

på tankeverksamheten och det praktiska utförandet. 

Om aktiviteten ansågs vara för svår eller icke meningsfull för deltagaren riktades fokus istället på 

den sociala dimensionen i aktiviteten. 

 

”Spel där man inte behöver tänka kan vara roliga beroende på vilka man spelar med” 

 

Aktiviteter som inte ansågs som meningsfulla eller tillräckligt utmanande beskrevs även ibland 

leda till att deltagarna upplevde slentrian och att aktiviteten utfördes per automatik. Deltagarna 

belyste även att de föredrar en variation av aktiviteter för att undvika att bli uttråkade. 

 

”I början så var det kanske en kul grej att sitta och spela men när man spelar samma spel typ tre 

fyra gånger i veckan så blir det lite uttråkande” 

 

 I vissa situationer upplevde några av deltagarna att det var skönt att utföra aktiviteter som inte 

ställde för höga fysiska och intellektuella krav, främst dagar då de kände sig sämre.  
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Sammanfattning 

Deltagarna belyste gruppens betydelse, att det är viktigt att känna en gemenskap och trygghet 

med de andra deltagarna i dagverksamheten. Det framkom att andra deltagare i gruppen utgör en 

del av deltagarnas sociala nätverk. Resultatet visade att deltagarna tycker att det är viktigt med 

tydliga mål för deltagandet och rutiner för uppföljningar. Deltagarna belyste vikten av variation i 

aktivitetsutbudet och att aktiviteterna var meningsfulla. Deltagandet i dagverksamheten har 

bidragit till att deltagarna gör fler aktiviteter under en dag.  

Resultatet visade även att deltagarna har förbättrat sin struktur hemma och har fått bättre balans 

mellan olika aktiviteter. Kommunikationen mellan deltagarna och arbetsterapeuterna sågs som 

öppen och om deltagarna ville prata så fanns alltid den möjligheten. Deltagarna beskriver att 

dagverksamhetens lokaler bidrar till ett bättre mående.  
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Vi valde en kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer i studien för att fånga personers 

upplevelser och inifrånperspektiv. Vi anser att metoden stämmer väl överrens med syftet i 

studien. Kvale (33) beskriver att den kvalitativa forskningsintervjun lämpar sig väl för att komma 

åt och beskriva en persons levda vardagsvärld.     

Urvalet bestod av deltagarna på dagverksamheten. Det finns inga regler för hur stor 

urvalsgruppen bör vara inom kvalitativ forskning (26). I en studie med en kvalitativ ansats är 

storleken på urvalet inte det primära, det som är viktigt är att urvalet består av informationsrika 

personer som kan dela med sig av sina upplevelser kring fenomenet. Genom att söka informanter 

som deltagit minst ett år på dagverksamheten ville vi säkerställa att informanterna hade 

upplevelser att dela med sig av. En informant hade en minneslucka för tiden då personen började 

på dagverksamheten. Vi har övervägt om detta skulle ha varit ett exklusionskriterium för 

deltagande i studien. Vi anser dock att informanten försåg oss med bra information på alla 

punkter förutom frågor som rörde personens första kontakter med dagverksamheten. Trots att en 

intervju utgick på grund av problem med inspelningsutrustningen, erhölls tillräckligt innehållsrik 

information efter sju intervjuer vilket motiverar beslutet att inte intervjua fler personer (26). 

Båda författarna deltog i transkriberingen av det inspelade intervjumaterialet. Vi delade upp 

intervjuerna och transkriberade fyra intervjuer var. Transkribering innebär alltid en viss tolkning 

och författarnas sätt att tolka kan ha skiljt sig från varandra (29). För att undvika bias så gick vi 

innan transkriberingen igenom hur vi skulle transkribera, för att få ett så likriktat arbetssätt som 

möjligt.  I de fall inspelningskvalitén gjorde det svårt att urskilja ord så konsulterade vi varandra 

för att tillsammans avgöra vad som sades. 

Båda författarna deltog vid samtliga intervjuer. Vi anser att det finns både för- och nackdelar 

med detta. Det finns en risk i att informanten är nummerärt underläge i förhållande till de som 

intervjuar. Informanten kan uppleva en osäkerhet i att som ensam person ställas mot två 

intervjuare. Stresskänslighet är individuell men som grupp är personer med psykiska 
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funktionsnedsättningar mer stresskänsliga än andra (6). Stressymtomen kommer tidigare och kan 

öka kognitiva störningar. Valet av plats för intervjun är viktig och vi valde medvetet att förlägga 

intervjuerna till ett samtalsrum på dagverksamheten. Detta var ett neutralt rum som var bekant 

för informanterna. Lantz (27) betonar vikten av att skapa ett bra samtalsklimat för att intervjun 

skall bli en positiv upplevelse för både den som intervjuar och för informanten. Det måste finnas 

utrymme för tystnad och reflektion. Vi informerade informanten om att intervjun beräknades 

pågå i ungefär 30 minuter men hade ingen bestämd tidsram för att undvika att stressa 

informanten.  

Vi hade innan genomförandet av intervjuerna noga gått igenom våra roller och fått möjlighet att 

testa dessa under provintervjuerna. Valet att låta en av författarna leda samtliga intervjuer 

grundar sig i flera aspekter. Författaren som ledde intervjuerna hade genomfört sin 

verksamhetsförlagda utbildning på dagverksamheten och var därför känd för samtliga 

informanter. Författaren som inte ledde intervjun gavs möjlighet att följa upp i intervjuguiden 

vilka områden som berördes och även att formulera lämpliga följdfrågor som var intressanta att 

ställa. Vi anser att tydligheten i våra roller bidrog till en ökad kontroll över vilka frågeområden 

vi berörde och att vi kompletterade varandra för att få så mycket information som möjligt från 

varje intervju. En klar och tydlig ram för hur intervjun skall gå till minskar anspänningen i 

intervjusituationen (27). Vi tror att tydligheten i våra roller, dels hur vi uppträdde och dels hur vi 

innan intervjun berättade om våra olika roller, kan ha bidragit till att informanten kände sig trygg 

i situationen.  

Trovärdighet är ett centralt begrepp inom kvalitativ forskning (26). Båda författarna tolkade och 

analyserade samtliga transkriberade intervjuer. Därefter jämförde författarna resultatet av sina 

analyser för att tillsammans komma överens om vilka kategorier som var relevanta. Vi ville 

genom detta försäkra oss om att vi verkligen fångade det informanterna upplevde. Att välja ut de 

mest relevanta meningsbärande enheterna i ett material är av vikt för en studies trovärdighet 

(30). Genom att båda författarna valde ut meningsbärande enheter som sedan jämfördes, så anser 

vi att vi stärker studiens trovärdighet. I de fall författarna hade valt ut olika meningsbärande 

enheter, så diskuterades ett gemensamt beslut fram.  
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Vi ville även försäkra oss om att intervjuguiden fångade de områden vi ville undersöka. Ett sätt 

att kontrollera ytvaliditet är att konsultera en person som är insatt i ämnet man vill undersöka 

(26). Tillsammans med handledare som är verksam som arbetsterapeut inom psykiatrin gick vi 

igenom intervjuguiden för att kontrollera dess ytvaliditet. Vi genomförde även en pilotintervju 

med en patient. Syftet med denna intervju var att ytterligare kontrollera intervjuguiden och dess 

ytvaliditet. Intervjun spelades in på MP3 och i samband med detta testades den tekniska 

utrustning vi använde under intervjuerna. Pilotintervjun transkriberades och analyserades av 

författarna samt handledaren. Författarna bedömde att intervjuguiden täckte de områden som var 

relevanta utifrån syftet med studien.  

I studien har de etiska riktlinjer som vetenskapsrådet (31) anger följts. Vi har garanterat 

informanterna konfidentialitet vilket vi anser att vi har levt upp till. Genom att inte nämna 

dagverksamheten i studien vid namn bedömer vi att utomstående inte kan identifiera vilka 

informanterna är. Vi anser att det kan finnas en viss risk i att informanterna valdes ut av 

arbetsterapeuterna på dagverksamheten och arbetsterapeuterna därigenom visste vilka personer 

som deltog i studien. Även om informanterna visste att intervjumaterialet skulle avidentifieras så 

kan det ha påverkat deras benägenhet att fullt ut berätta hur de upplever sitt deltagande, framför 

allt de negativa aspekterna av det. Det finns även en risk i att deltagarna befinner sig i en 

beroendeställning gentemot arbetsterapeuterna och därför tackade ja till att medverka trots att de 

egentligen inte ville (26). Det är ofta svårare att tacka nej om förfrågan kommer från en person 

man känner. Att en av författarna var känd för deltagarna kan också ha gjort att deltagarna 

befann sig i en beroendeställning. Urvalet kan ha haft en viss påverkan på resultatet. Vi var 

medvetna om dessa risker men gjorde bedömningen att det var nödvändigt att använda 

arbetsterapeuterna för att få ett underlag till vår studie. 
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Resultatdiskussion 

Resultatet i studien visar att deltagarna har fått nya vanor och ny struktur i vardagen genom sitt 

deltagande i dagverksamheten. Resultatet visar även att deltagarna uppskattar gemenskapen och 

det sociala utbytet med andra deltagare. Vikten av att utföra meningsfulla aktiviteter 

framkommer samt betydelsen av tydliga mål och uppföljning. 

 

Resultatet i studien visar att en del deltagare saknar en tydlig struktur och tydlighet i sin 

behandling. Dessa deltagare uttrycker att det inte har formulerats konkreta mål för deltagandet. 

En grundlig och systematisk bedömning är en förutsättning för att kunna utforma en relevant 

behandlingsplan (13). Därför är det viktigt att använda bedömningsmetoder som på ett 

tillförlitligt sätt samlar in data om patienten. Ett reliabilitets- och validitetstestat 

bedömningsinstrument innebär att det mäter vad det avser att mäta (13). Vi anser att användandet 

av standardiserade instrument vid en initial bedömning skulle kunna ge bättre förutsättningar för 

att formulera en tydligare plan innehållande mål och uppföljning.  

Det kan finnas en risk i att målen med rehabiliteringen inte är tydliga eftersom deltagarens mål 

med rehabiliteringen kan skilja sig från arbetsterapeutens mål. Att som patient känna att 

rehabiliteringen inte utgår från de egna målen kan leda till en känsla av att inte aktivt delta (34). 

Mål som är tydliga för både patienten och arbetsterapeuten i en rehabilitering bidrar istället till 

att kunna fokusera på det som patienten anser viktigt och kan fungera som motivation under 

rehabiliteringen(34). 

 

Flera deltagare uttrycker svårigheter att formulera mål inte endast beror på arbetsterapeuternas 

arbetssätt. Det framkommer att deltagarna inledningsvis själva hade svårt att formulera tydliga 

mål för sitt deltagande.  Det är en utmaning att definiera mål utifrån personens egna önskemål 

om personen inte själv kan uttrycka dessa. Den viktigaste utgångspunkten inför 

målformuleringen är det som patienten själv värderar som ett viktigt mål att arbeta mot (8).  

 

Resultatet visar att flera deltagare uppskattar den fysiska miljön på dagverksamheten. Vissa 

deltagare anser att miljön bidrar till ett bättre mående och att den påverkar motivationen till att 

utföra aktiviteter. Kielhofner (22) tar upp att den fysiska miljön påverkar utförandet av 
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aktiviteter.  Resultatet visar även att deltagarna värdesätter att mängden rum tillåter personer som 

vill sitta avskilt att få möjlighet att göra det.  

 

 Tydén (35) beskriver att relationen mellan patienten och arbetsterapeuten är det som är mest 

avgörande för resultatet av rehabiliteringen. Den fysiska miljön påverkar dock i högsta grad 

förutsättningarna för rehabiliteringen. Tidigare studier (36) påvisar miljöns betydelse och 

positiva effekt på rehabilitering. 

 

Resultatet visar vidare att deltagarna värdesätter aktiviteter som de är intresserade av och där 

utmaningen stämmer bra med vad de upplever att de klarar. Deltagarna uttrycker även att 

aktiviteter som inte är anpassade efter deras förmågor, antingen för svåra eller för enkla, upplevs 

som mindre bra. Detta stämmer väl överrens med FLOW-teorin. Enligt teorin om FLOW så är 

det viktigt att utmaningen i en aktivitet överensstämmer väl med utövarens färdigheter (37). Om 

utmaningen är för låg i förhållande till utövarens färdigheter så leder detta till en känsla av 

meningslöshet. Är utmaningen i stället för stor i förhållande till utövarens färdigheter så leder 

detta till oro och ängslan.  

 

Flera deltagare beskriver att de genom sitt deltagande på dagverksamheten har fått en bättre 

balans mellan olika aktiviteter i sin vardag. Resultatet visar att flera deltagare har fått en bättre 

dygnsrytm och mer regelbundna rutiner för måltider. Detta anser vi vara ett uttryck för en 

förändring i vanesystemet så som Kielhofner (22) beskriver det. Genom att dessa bitar har fallit 

på plats så uttrycker flera deltagare att de mår bättre och utövar fler aktiviteter. Detta stämmer 

väl överrens med antagandet att människan är en aktiv varelse som mår bra av att vara aktiv (38). 

 

Vikten av gemenskap och socialt utbyte med andra tydliggörs i resultatet. Att utföra aktiviteter i 

grupp tas upp som positivt. Flera av deltagarna kommer från en ofrivillig isolering som de har 

lyckats bryta genom sitt deltagande. En tidigare studie (25) visar ett resultat som överensstämmer 

med resultatet i vår studie. Vi anser att resultatet påvisar att arbetsterapeutiska dagverksamheter 

fyller en viktig funktion inom psykiatrin. Rehabilitering i hemmet kan inte ersätta den sociala 

gemenskap en dagverksamhet erbjuder. Vi anser att resultatet visar att det finns ett värde i att 

deltagarna får lämna sitt eget hem för att delta i sin rehabilitering. Det innebär träning på ett 
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naturligt sätt i situationer som att transportera sig till och från dagverksamheten, att passa tider 

och att träffa andra människor.  

 

Kvalitativa metoder används för att fånga personers erfarenheter och upplevelser (29). Vi anser 

att vi har fått en inblick i bredden av ett antal individers personliga upplevelser av deltagandet 

vilket var vårt syfte med studien. Delar av resultatet tror vi kan vara överförbart till andra 

verksamheter inom arbetsterapi. Framför allt vikten av tydliga mål och rutiner för uppföljning. 

Även om patienten har svårt att formulera mål så måste arbetsterapeuten hitta sätt att hjälpa 

patienten med detta. Socialstyrelsen har identifierat områden som är särskilt viktiga att förbättra 

inom psykiatrin. Bland dessa återfinns vikten av en ökad användning av evidensbaserade och 

utvärderade metoder samt bättre metoder för uppföljning och utvärdering (39). 
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Bilaga 1 

 

Inledande frågor 

Ålder? 

Boende/familjesituation? 

Någon annan kontakt inom psykiatrin? 

Hur länge har du deltagit i dagverksamheten? 

Hur ofta kommer du till dagverksamheten per vecka? 

 

Öppna frågor 

Kan du berätta om en vanlig dag när du går hos dagverksamheten? 

- Beskriv aktiviteten utförligare, vad är bra/dåligt med aktiviteten 

- Vad är dina upplevelser av att utföra aktiviteter med andra i dagverksamheten? 

- Om du fick bestämma, hur skulle det se ut då? 

Kan du berätta om din första kontakt med dagverksamheten? 

- Kan du berätta om vad dina mål var när du började på dagverksamheten? 

- Tycker du att du ges möjlighet att påverka vad du vill uppnå? 

Kan du beskriva hur en vanlig dag såg ut för dig innan du började i dagverksamheten? 

Kan du beskriva hur en vanlig dag ser ut nu, efter att du börjat hos dagverksamheten? 

- Gör du något nu som du inte gjorde innan du började på dagverksamheten? 

- Upplever du att det har skett någon förändring?(komma överens med andra, social 

kontakt, ta hand om ditt hem, ta hand om dig själv, rutiner/struktur) 

- Om inte, vad tror du skulle ha behövts för att en förändring skulle ha uppstått? 

Kan du beskriva vilken nytta du tror att du kommer att ha av ditt deltagande i dagverksamheten? 

- Om du inte ser någon nytta, vad tror du skulle ha krävts? 

Avslutande frågor 

Om du fick ändra på någonting med dagverksamheten, vad skulle det i så fall vara? 

Är det något övrigt du vill tillägga eller berätta om? 
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