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Bakgrund: På senare tid har arbete fått en stor betydelse för individer och är mer än enbart ett 

försörjningsmedel. Arbetsterapeuten har en central roll för rehabilitering inom psykiatrin 

eftersom aktivitetsförmåga är avgörande för att en individ ska klara av ett arbete. 

Arbetsinriktad rehabilitering utgår ifrån olika modeller med mål att främja individens 

funktioner som krävs för att arbeta. Det har gjorts få studier som beskrivit individers 

upplevelser av arbetsinriktad rehabilitering. 

 

Syfte: Syftet med studien var att beskriva betydelsen av den arbetsinriktade rehabiliteringen 

för individer med psykiska funktionshinder utifrån deltagares upplevelser och uppfattningar.  

 

Metod: En deskriptiv systematisk litteraturstudie genomfördes med sökning i olika databaser 

och manuell sökning till ett underlag på 10 vetenskapliga artiklar.  

 

Resultat: Resultatet presenteras under 11 olika teman av betydelser som deltagarna beskrev: 

Avlönat arbete, Delaktighet, Hjälpsam arbetsroll, Samhörighet, Normalisering, Personlig 

utveckling, Nya rutiner, Aktivitet, Hälsa, Betydelsen av stöd, Arbetshinder. 

 

Slutsats: Mestadels positiva betydelser av arbetsinriktad rehabilitering kunde ses i resultatet. 

Betydelse av delaktighet, ökad livskvalité, personlig utveckling och arbetets potential att 

skapa en strukturerad vardag lyftes fram i resultatet. Den ekonomiska aspekten av att arbeta 

ansåg flertalet deltagare som den viktigaste. Genom stöd och uppmuntran kan individer med 

psykiska funktionshinder klara av många hinder till att få och behålla ett arbete. 

Arbetsterapeuters kompetens bidrar till att främja och möjliggöra aktivitetsengagemang vilket 

är ett värdefullt bidrag för ett gott resultat av arbetsinriktad rehabilitering. 

 

 

Sökord: Arbetsterapi, Psykiska störningar, Arbete, Rehabilitering yrkersinriktad 
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1. Inledning 
I Sverige har den arbetsinriktade rehabiliteringen för individer med psykiska funktionshinder 

utvecklats ur sysselsättningsterapin från början av 1900-talet. Behandlingsformen ansågs då 

icke medicinsk men på 40-talet ökade intresset för arbets- och sysselsättningsterapi inom 

mentalsjukvården. Patienterna skulle genom aktivitet förhindras till att bli passiva och 

apatiska. Patienterna skulle fostras tillbaka till arbetslivet genom arbete och aktivitet som 

behandling (1). Arbetsterapin som bedrivs i Sverige har en historisk bakgrund i arbetsinriktad 

rehabilitering med teoretiskt antagande om att individer har ett nödvändigt behov av att 

engagera sig i aktiviteter (1, 2). Våra förkunskaper från tidigare kurser på 

arbetsterapeutprogrammet inspirerade till ämnesval för uppsatsen. Utifrån personliga 

erfarenheter av både arbete, arbetslöshet och sysselsättning har vi upplevt något av hur hälsa 

och balans i vardagen kan påverkas. 

2. Bakgrund 
Idag betraktas arbete som ett medel för tillfrisknande och hälsa inom psykiatrisk rehabilitering 

vilket kan betraktas som ett paradigmskifte. Tidigare antogs det att individer med psykiska 

funktionshinder inte kunde arbeta innan de tillfrisknat. I tidigare forskning har det gjorts några 

studier omkring individers uppfattning av arbete och dess betydelse (3, 4, 5).  

2.1 Arbete 

Arbete beskrivs som “en fysisk eller psykisk ansträngning riktat mot att producera eller 

åstadkomma något” (6). Arbete är en stor del av människors liv och har betydelse för 

personlig utveckling, ökad delaktighet i samhället och utveckling av ett gott självförtroende. 

Det ger också individen en känsla av att göra rätt för sig (7). Genom arbete kan individer hitta 

en balans mellan olika aktiviteter i det dagliga livet och få en struktur i vardagen (8, 9, 10). 

Arbete kan ses som en motsats till fritid och som ett måste för en balanserad livsföring (11). 

  

Inom arbetsterapi benämns arbete som “all verksamhet som bidrar till varor och tjänster i 

samhället, både betald och obetald” (9). Den ekonomiska aspekten av ett arbete har länge 

varit den främsta anledningen till varför människor arbetar. På senare tid har arbetet fått en 

större betydelse och kan innebära en mening med livet, ökad motivation, status och en 

identitet (12). Arbete anses påverka hälsan positivt när det upplevs tillfredställande och 

påverkar hälsan negativt vid motsatta förhållanden. Arbetsförmågan varierar beroende på 

individens sociala, psykiska, kognitiva och fysiska färdigheter (9). Arbete kan utföras i en 

kontext som kan variera från att ske i hemmet, på skolan, under fritiden, eller i en miljö där 

individen är anställd (12). 

2.2 Psykiska funktionshinder 

Statens offentliga utredningar gör en definition av psykiska funktionshinder med “En person 

har ett psykiskt funktionshinder om han eller hon har väsentliga svårigheter att utföra 

aktiviteter på viktiga livsområden, och om dessa begränsningar funnits, eller kan antas 

komma att bestå, under en längre tid. Svårigheterna ska vara en konsekvens av psykisk 

störning” (13). Denna definition inriktar sig på konsekvenser för individens 

aktivitetsutförande. Det kan vara en psykisk funktionsnedsättning eller en begränsning i 

miljön som är orsaken till ett psykiskt funktionshinder (14). Psykos, autism, ADHD, bipolär 

sjukdom eller en svår depression är vanliga orsaker till varför en individ definieras ha ett 

psykiskt funktionshinder (15). 
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Psykiska funktionshinder kan vara bristande motivation, koncentrationssvårigheter, 

tillbakadragenhet, en störd verklighetsuppfattning eller kognitiva funktionsnedsättningar (15). 

Begreppet kognitiva funktioner innefattar exekutiva funktioner, central coherence, abstrakt 

tänkande, kroppsuppfattning, stresstålighet, minnesstörning och theory of mind (16, 17). 

Kognitionen styr våra val, på vilket sätt vi minns händelser, tolkar situationer samt hur vi lär 

och utför nya aktiviteter i det dagliga livet. Med kognitiva funktionsnedsättningar kan det vara 

svårt för en individ att upprätthålla en strukturerad vardag, att kunna se helheter och att ha en 

rimlig tidsuppfattning (16, 17, 18). Den kognitiva förmågan har en stor betydelse för 

människans aktivitetsförmåga och är avgörande för att en individ ska klara av ett arbete (12, 

16). 

2.3 Arbetsinriktad rehabilitering 

Rehabilitering inom psykiatrin innebär att minska individens sjukdomssymtom genom att 

återuppta och förbättra kognitiva samt sociala förmågor. Rehabiliteringen kan vara 

psykosocialt inriktad genom att erbjuda den hjälp som individen behöver för att kunna 

fungera självständigt i samhället och bli mindre hjälpberoende (14). Det är samhällets 

skyldighet att erbjuda individen det stöd den behöver för en fungerande livsmiljö. För 

individer med psykiska funktionshinder är arbetet särskilt viktigt eftersom de som arbetar 

eller deltagit i arbetsinriktad sysselsättning upplever sig må bättre (7, 12). Genom att arbeta 

bidrar individen till ett större syfte vilket stärker det självupplevda värdet. Arbetsuppgifter 

skapar en sund utmaning och förbättrar aktivitetsförmågan (7, 10). En viktig hälsoaspekt av 

arbetet är arbetsgemenskapen som bidrar med en känsla av att ingå i ett sammanhang (19). 

Många individer med psykiska funktionshinder vill arbeta men ändå är det få som har arbete 

(7).  

 

Arbetsinriktad rehabilitering utgår ifrån olika modeller med det gemensamma målet att främja 

individens funktioner som krävs för att arbeta. Rehabilitering sker genom att individen utför 

ett meningsfullt arbete eller tränar på olika moment som ingår i ett arbete med stöd från en 

personal (20). Modeller för arbetsförberedande träning är exempelvis; “Train then place 

model”, “Place then train model”, “Supported employment”, frivilligarbete, skyddat arbete, 

legoarbeten och “Individual Placement and Support-model” (IPS-modellen). Rehabiliteringen 

sker övergripande evidensbaserat med hjälp av IPS-modellen som förebild. IPS är den modell 

som har gett bäst resultat i forskning om arbetsförberedande träning då det handlar om att 

behålla ett arbete på öppen marknad. IPS-modellen är en kombination av “Place then train 

model” och “Supported employment”. Modellen används för att individen ska få en fast 

anställning och sedan kunna erbjudas stöd så länge som den behöver (3, 20). Forskning visar 

på hur viktigt det är att individen får det stöd som behövs för att klara de motgångar som 

individer med psykiska funktionshinder ofta drabbas av (21). 

2.4 Aktivitet och meningsfullhet 

Begreppet aktivitet kan definieras med “uppgifter eller handlingar som utförs av en individ” 

(22). Vidare kan aktivitet beskrivas som de uppgifter vilka individen upplever som 

betydelsefulla och meningsfulla att utföra (23). Aktiviteter upplevs som meningsfulla när de 

är självvalda och motiverar individen. De uppgifter individen utför upplevs som meningsfulla 

när de har ett syfte. Syftet är det resultat som individen förväntar sig som målsättning med 

aktiviteten. En individ utför endast de aktiviteter som upplevs som meningsfulla regelbundet 

under livet (24, 25). 

2.5 Aktivitet och hälsa 

Hälsa kan beskrivas som ett välbefinnande på olika livsområden. Begreppet hälsa omfattar 

både människans sociala och funktionella förmågor (26). Den teoretiska grunden för 
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arbetsterapi beskriver ett samband mellan aktivitet och hälsa (27). Enligt det 

arbetsterapeutiska synsättet är människan aktiv av naturen och mår bra av att utföra 

aktiviteter. Därför använder arbetsterapeuten aktivitet både som mål och medel för syftet att 

uppnå hälsa (24).  

 

Ett aktivitetsutförande påverkas av både fysiska och psykosociala aspekter i den omgivande 

miljön (10). För att människan ska vara vid en god hälsa är det av betydelse att det finns en 

balans i livet med arbete, lek, vila och sömn (28, 29). Balansen mellan aktivitet och vila är en 

förutsättning för hälsa (24, 28). Aktivitet är påfrestande och individen behöver återhämta sig i 

samband med aktivitetsutförandet. Men en aktivitet kan också utföras under ett tillstånd av 

vila då aktiviteten upplevs som kravlös (30).  

 

Inom arbetsterapi definieras hälsa ur ett aktivitetsperspektiv vilket innebär att människan har 

den förmåga som krävs till att förverkliga de personliga målsättningarna i livet (23, 31). 

Individen har ohälsa när förmågan inte räcker till för att uppnå personliga målsättningar. 

Samtidigt betyder det att individen kan vara vid god hälsa bortsett från ett föreliggande 

sjukdomstillstånd. En psykisk ohälsa innebär då att individens aktivitetsförmåga är nedsatt till 

följd av en psykisk sjukdom (32, 33). En psykisk ohälsa kan leda till en social ohälsa när 

individen inte klarar av att uppfylla de sociala rollerna på ett sätt som kan förväntas av 

omgivningen. Att sköta ett arbete ställer krav både på individens psykiska och sociala hälsa 

(33). Inom psykiatrin definieras hälsa med ett helhetsperspektiv på individen. Det innebär att 

hänsyn tas både till biologiska och psykologiska orsaker vid behandling (32). 

2.6 Arbetsterapi inom psykiatri 

Genom arbetsterapi kan individer få hjälp till att kunna engagera sig i aktiviteter (34). 

Arbetsterapeutiska åtgärder syftar till att öka individens möjlighet till att utföra vardagliga 

aktiviteter och att vara aktivt deltagande i det sociala livet (34). För individer med psykiska 

funktionshinder kan det vara särskilt svårt att engagera sig i aktiviteter. Därför är det viktigt 

att aktiviteterna upplevs meningsfulla för att skapa motivation hos individen (24, 27, 35). 

Arbetsterapeuten kan hjälpa individen att identifiera dessa aktiviteter (34). En viktig aspekt av 

aktivitetsträningen är att aktivitetens svårighetsgrad skall vara inom en nivå som individen 

behärskar men samtidigt utmanas av (36).  

 

Inom arbetsterapi används klientcentrerad rehabilitering av psykisk ohälsa där individen ges 

möjlighet att göra egna val. Det klientcentrerade arbetssättet kan beskrivas som motiverande 

genom att individen blir engagerad i behandlingen. Ett klientcentrerat arbetssätt skapar en 

framgångsrik terapeutisk relation och ger förbättrade interventioner (37, 38, 39).  

Inom den psykiatriska vården strävar arbetsterapeuten efter att individen ska fungera 

självständigt för att komma ut och bli delaktig i samhällets aktiviteter (24). Arbetsterapeuten 

har en central roll inom psykiatrin genom att ta till vara på individens personliga resurser och 

initiativförmåga (40, 41). Rehabiliteringen mot ett arbete kan utföras på en indirekt nivå 

genom att träna individens olika färdigheter i en aktivitet. Rehabiliteringen kan också ske på 

en direkt nivå när individen tränas i en arbetsroll på en arbetsplats (42). Vid rehabilitering av 

psykisk ohälsa kan brist på motivation vara ett problem för individen. Individen kan välja 

uppgivenhet som ett aktivt förhållningssätt vilket ytterst sett kan ses som en 

överlevnadsstrategi (43). Det är inte alla individers målsättning att arbeta, men oftast önskar 

personer med psykiska funktionshinder ett arbete eller motsvarande meningsfull 

sysselsättning (27). 
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2.7 Meningsfull sysselsättning 

Vad som menas med en meningsfull sysselsättning har olika innebörd för varje individ 

beroende på erfarenhet och kultur. Många individer med ett psykiskt funktionshinder är ofta 

utan en meningsfull daglig sysselsättning (7). Individer med psykiska funktionshinder strävar 

ofta efter att hitta sysselsättningar som skapar dagliga rutiner för att uppnå ett normalt liv. Att 

bli accepterad som normal av omgivningen kan ses som något meningsfullt (7). En 

sysselsättning kan vara meningsfull när en individ behöver befinna sig på en plats vid en 

särskild tidpunkt på bestämda dagar. Avsatta tider för en sysselsättning kan skapa en struktur 

och regelbundenhet i vardagen. En sysselsättning kan fungera som en ersättning för ett arbete 

när den får samma innebörd för individen (44). Vilken form av sysselsättning är mindre 

viktigt, men den kan vara produktiv och involvera hantverk för att simulera ett arbete (12). 

Sysselsättningen innefattar då både mål och mening liksom ett vanligt arbete. Den produktiva 

sysselsättningen kan skapa en känsla av kompetens hos individen genom att åstadkomma ett 

fysiskt resultat (7). Individer med ett psykiskt funktionshinder kan må bättre om de har en 

regelbunden sysselsättning som är arbetsinriktad (7). 

3. Problemformulering 
Arbetslöshet är väldigt vanligt bland individer med psykiska funktionshinder (45). Inom 

psykiatrin kan individer få möjlighet till en arbetsinriktad rehabilitering. Att arbeta har en 

rehabiliterande funktion och kan ses som något meningsfullt av individen (4). Syftet med 

arbetsinriktad rehabilitering är att individen ska fungera självständigt i samhället vilket 

stämmer väl överens med arbetsterapins syfte (14, 23, 41). Vi anser det relevant att undersöka 

den kvalitativa forskningen om arbetsinriktad rehabiliterings betydelse för individer. I en 

tidigare utförd kvalitativ litteraturstudie inom ämnet beskrevs en brist på kvalitativa studier 

och att den tillgängliga aktuella forskningen mestadels har utgått ifrån en kvantitativ ansats 

(4). Vi anser att kvalitativ forskning kan bidra till ett helhetsperspektiv på deltagarna i en 

rehabilitering genom att lyfta fram deras subjektiva upplevelser i ett sammanhang tillsammans 

med statistisk evidens för rehabiliteringsformen. 

 

3.1 Syfte  

Syftet med studien var att beskriva betydelsen av den arbetsinriktade rehabiliteringen för 

individer med psykiska funktionshinder utifrån deltagares upplevelser och uppfattningar.  

 

4. Metod 
Till metod valdes en deskriptiv systematisk litteraturstudie med ett kvalitativt perspektiv (46). 

Genom att sammanställa kvalitativa artiklar kunde skillnader och likheter beskrivas mellan 

deltagarnas olika uppfattningar och upplevelser. Vi läste artiklarna och uppmärksammade de 

olika resultaten som sedan formulerades till ämnen för vårt resultat. 

 

Artiklarna kvalitetsgranskades utifrån en checklista för att kunna visa på att resultatet 

grundats på artiklar med hög kvalitet (se bilaga 1). Artiklarna granskades och sorterades i en 

artikelmatris där de tio valda artiklarna finns representerade (se bilaga 2). Hur artikelurvalet 

och sökningen gick till finns beskrivet i en tabell (se bilaga 3). En sammanställning av alla 

artiklarnas nyckelfynd och centrala delar i resultaten sammanställdes i en resultatmatris (se 

bilaga 4). 
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4.1 Sökstrategi 

Litteratursökningen påbörjades genom en systematisk litteratursökning i följande databaser: 

Culmulative Index of Nursing and Allied Health Literature (CINAHL), Medline, Allied and 

Complementary Medicine Database (AMED), PsycInfo och ASSIA: Applied Social Sciences 

Index and Abstracts. Sökorden som användes utvecklades genom att vi diskuterade syfte och 

problemområde för studien. Vid ett skriftligt PM prövades sökorden för att få relevanta träffar 

utifrån artiklarnas titlar vid sökningen. Samma sökord användes genomgående i samtliga 

databaser under fritext kombinerade med alternativet “AND”. Sökorden som användes i 

artikelsökningen var: “occupational therapy”, “mental health”, “employment” och 

“rehabilitation”.  

 

En manuell sökning efter fler artiklar gjordes i artiklar som framkom vid den första 

databassökningen. Vilka artiklar som hade referenser vi använde oss av finns beskrivet i 

sökmatrisen (se bilaga 3). Två artiklar hittades manuellt genom sökning av referenser i 

relevant litteratur (se bilaga 3). 

4.1.1 Inklusionskriterier 

Vi sökte kvalitativa artiklar med ett innehåll som beskrev arbetsinriktad rehabilitering för 

individer med psykiska funktionshinder och betydelsen av arbete. Endast vetenskapliga 

artiklar valdes i samtliga databaser (46). Artiklarna skulle också vara publicerade på 2000-

talet då målet var att ha ny aktuell forskning och fick endast vara på engelska. 

4.1.2 Exklusionskriterier 

Artiklar med kvantitativ metod valdes bort eftersom de inte hade rätt slags innehåll för syftet. 

Även andrahandskällor som litteraturstudier exkluderades. 

4.2 Urval 

Utifrån titel och abstrakt gjordes ett första urval av artiklar i databaserna enligt inklusions och 

exklusionskriterier vilket resulterade i 11 artiklar. Vid det andra urvalet lästes artiklarna mer 

ingående och då valdes 4 artiklar som passade för studiens syfte. Vi eftersträvade ett 

tillräckligt underlag av studier och därför gjordes ytterligare en sökning manuellt för att 

komplettera urvalet från databaserna med fler artiklar. Urvalsprocessen upprepades vid den 

manuella sökningen vilket resulterade i ytterligare 6 artiklar. Några av de artiklarna som 

framkommit genom den manuella sökningen var inte publicerade i arbetsterapeutiska 

tidskrifter utan var publicerade i tidskrifter inom psykiatri. Vi ansåg att artiklarna som var 

publicerade inom psykiatri var användbara eftersom de beskrev arbetsinriktad rehabilitering 

ur ett kvalitativt perspektiv.  

 

Samtliga artiklar kvalitetsgranskades för ett tredje urval enligt checklistan (se bilaga 1). 

Checklistan innehöll kritiska frågeställningar för vår bedömning av artiklarnas kvalitet. 

Svarsalternativen var “ja”, “nej” och “vet ej” vilket sammanfattningsvis gav artiklarna en hög, 

medel eller låg kvalitet utifrån vår bedömning. Om artikeln hade mer än 75 % “ja” bedömdes 

artikeln uppfylla hög kvalitet. Mellan 50 och 75 % “ja” bedömdes artikeln hålla en 

medelkvalitet och vid endast några få “ja” höll artikeln en låg kvalitet. Artiklarna granskades 

enskilt av oss och bedömningarna kunde sedan jämföras. Kvalitetskravet hade vi bestämt för 

att eftersträva artiklar med övervägande hög kvalitet medan artiklar av låg kvalitet skulle 

uteslutas. Artiklarna som inkluderades i resultatet uppfyllde de kvalitetskrav som vi ställt 

utifrån checklistan.  
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4.3 Dataanalys 

De slutgiltiga artiklarna lästes ett flertal gånger för att materialet skulle bli noggrant analyserat 

och ge oss en god förståelse inom området. Artiklarna sammanställdes sedan i en 

artikelmatris, vilken totalt innefattade 10 vetenskapliga artiklar för studien (se bilaga 2).  

Artiklarna strukturerades i matrisen efter de kategorier som vi ansåg var relevanta. 

Kategorierna var: ”titel”, “etiskt godkännande”, “författare, land och år”, “syfte”, “metod och 

antal deltagare”, “begränsningar”, “resultat”, “kvalitetsgranskning”. Artikelmatrisen gav oss 

en överblick över artiklarna och möjliggjorde en sammanfattning för läsaren att ta del utav.  

 

Artiklarnas resultat strukturerades i en ny artikelmatris utifrån nedanstående frågor (se bilaga 

4). 

1. Deltagarnas demografi? 

2. Vilka uppfattningar och upplevelser har deltagarna i allmänhet omkring arbete? 

3. Vilka betydelser av arbetsinriktad rehabilitering lyftes fram i artikeln? 

Utifrån svaren på frågeställningarna uppmärksammades likheter och variationer samt centrala 

teman i artiklarnas resultat (47). 

Datamaterialet organiserades i en struktur för att få fram innebörden av de olika meningarna.  

Meningsenheterna fördelades sedan inom de teman som tydligt kunde ses i matrisen (se bilaga 

4). Att särskilja meningsenheter, organisera dem i kategorier, jämföra och sammanställa 

abstrakt är en vedertagen analysprocess som vi använde oss av (46). Formuleringen av olika 

teman för resultatet hade utgångpunkt i syftet och till viss del i det arbetsterapeutiska 

synsättet. Antagandet om sambandet mellan aktivitet och hälsa kan beskrivas som en teoretisk 

utgångspunkt för analysen (27). Därför formulerades temana ”Aktivitet”,” Hälsa” och ”Nya 

rutiner” vilka är centrala begrepp inom arbetsterapi. Teman bestämdes också utifrån en 

subjektiv analys av de meningsenheter som särskilt lyfts fram i artiklarnas resultat.   

4.4 Etiska aspekter 

De 10 slutgiltiga artiklarna granskades ur en etisk synpunkt, där det i 7 av artiklarna framgick 

skriftligt att de hade ett etiskt godkännande ifrån en kommitté. I tre av artiklarna gick det inte 

att utläsa något godkännande eller hänsyn till etiska aspekter. Därför kontaktades 

artikelförfattarna och tillfrågades om artiklarna hade fått ett etiskt godkännande. Svaren blev 

då att alla tre artiklarna hade ett etiskt godkännande ifrån en kommitté och därmed hade vi 10 

etiskt godkända artiklar. Av olika anledningar hade författarna valt att inte skriva ut detta då 

det sågs som en självklarhet. Alla artiklar var publicerade i vetenskapliga tidskrifter och 

bedömdes inte innehålla någon etiskt känslig information. Efter en analys av innehållet i 

artiklarna ur en etisk aspekt valde vi att inkludera alla artiklar (46). 

  



 

 

7 

 

5. Resultat 
Resultatet är en syntes av de resultat som belysts i dataanalysen av de 10 artiklarna som 

ingick i uppsatsen (se bilaga 4). Samtliga studier var av kvalitativ ansats och hade genomförts 

genom olika typer av intervjuer som metod. Studierna var genomförda i olika länder men de 

flesta studierna var gjorda inom Europa. Antalet deltagare varierade i studierna mellan 4 till 

48st individer av olika kön. Deltagarna i studierna var mellan 20-62 år och hade många olika 

typer av psykiska diagnoser (se bilaga 4). Resultatet presenteras som teman utan särskild 

ordningsföljd. 

5.1 Avlönat arbete 

Den ekonomiska aspekten av ett avlönat arbete i allmänhet och betydelsen av lön lyftes fram 

(48, 49, 50, 51). Deltagarna berättade att lön och betald semester ökade deras självförtroende 

och livskvalitet vilket bidrog till att de kunde bli mer självständiga (48, 49). Lön gav 

deltagarna motivation till att arbeta för att ha råd att aktivera sig på fritiden men även för att 

kunna ha möjlighet till utbildning och att äga bil (48, 49, 50). Deltagarna tog också upp att en 

lön hjälpte dem att betala för sin psykiatriska behandling. De kunde med egen lön klara sig 

utan familjestöd eller socialtjänsten och betala tillbaka skulder. Känslan av att ha lyckats 

uppstod vid avlönat arbete vilket ansågs bidra till återhämtningen (50). Den ekonomiska 

aspekten av ett arbete ansågs av ett flertal deltagare som den viktigaste (51). Deltagare med 

ett betalt arbete kände större krav som inte fanns hos deltagare med obetalt arbete (49). 

5.2 Delaktighet 

Deltagarna ansåg att genom arbete fanns det möjligheter för dem att bli delaktiga i det övriga 

samhället (48, 51, 52, 53, 54). Delaktighet beskrevs som att vara självständig och att kunna 

bidra med något. Att kunna bidra med personliga förmågor gav deltagarna en känsla av 

stolthet och kompetens. De upplevde sig då innanför samhället istället för utanför. 

Erfarenheter av stigmatisering i samhället på grund av psykisk ohälsa beskrevs (51). Att få ett 

arbete på öppen marknad ansågs som samhällets accepterande av deras psykiska ohälsa. 

Arbete associerades med en förbättrad social situation genom återanpassning till samhället. 

Återanpassningen innebar sociala relationer på arbetsplatsen som fick deltagarna att känna sig 

komfortabla, välkomna och respekterade (51, 55).  

5.3 Hjälpsam arbetsroll 

Ett flertal deltagare uttryckte ett behov av att känna sig behövda av övriga deltagare inom 

arbetsträningen och även om att vara behövda av det sociala samhället. Det fanns en vilja om 

att ”ge något tillbaka”. Deltagarna beskrev det meningsfulla i att kunna hjälpa någon, alltifrån 

att ta hand om ett husdjur till att hjälpa vänner med problem. Alla slags arbeten ansågs viktiga 

men hjälpande sociala arbeten värderades högst. Sammanhang där deltagarna kunde få en 

hjälpande arbetsroll varierade från placering i en kundtjänst till volontärsarbete och dagliga 

verksamheter (50, 52). 

5.4 Samhörighet 

Långvariga sjukdomstillstånd hade för deltagarna inneburit förlorade sociala relationer (54). 

Deltagare inom en daglig verksamhet uttryckte att de förut saknade en gemenskap där de 

kände sig behövda och uppskattade. Den dagliga verksamheten kunde erbjuda en liknande 

gemenskap som finns på en arbetsplats (52). Att vara deltagare i olika kontexter gav en 

upplevelse av samhörighet till övriga deltagare. Samhörigheten gav deltagarna en möjlighet 

att bygga vänskapsrelationer och det gjorde arbetet meningsfullt. Genom regelbundna 

kontakter i ett socialt sammanhang utvecklades positiva relationer (48, 49, 50, 51, 56). När 

deltagarna hade någon form av arbete att gå till kände de sig som andra och hade något 

gemensamt att prata om (48).  
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Det sociala nätverket var ett viktigt stöd för att kunna hantera konsekvenser av arbetslöshet 

(49). Deltagarna ansåg att en arbetsplats erbjuder dem ett socialt nätverk (55). Det 

sociokulturella sammanhanget formade deltagarnas uppfattning om vad som ansågs vara 

normalt. Det sociala nätverket påverkade också deras uppfattningar av för och nackdelar med 

ett arbete. Deltagarna i en arbetsträning befann sig i en miljö som var anpassad för deras 

sociala förutsättningar. Genom arbetsträningen upplevde deltagarna en ökad social förmåga. 

Den sociala samhörigheten i en arbetsgrupp värderades högt av deltagarna (48, 49, 54).  

5.5 Normalisering 

Det var viktigt att få utföra riktiga arbetsuppgifter för att känna att de fyllde en funktion vilket 

ledde till att arbetet upplevdes som meningsfullt. Deltagarna beskrev att de fick en känsla av 

att känna sig normala genom att utföra olika slags arbeten eller arbetsliknande 

sysselsättningar (48, 51, 54). Att vara arbetslös associerades med skam och att bli bemött på 

ett dåligt sätt (48). För att kunna uppleva en normaliserad livsvärd var ett arbete en 

nödvändighet (50, 54). Deltagare ansåg att när de arbetade uppfattades de som friska i både 

deras och omgivningens perspektiv (53). Att arbeta sågs som en del av livet och det har 

betydelse för det personliga värdet (50, 53, 54).  

5.6 Personlig utveckling 

Att lära sig nya saker och att uppnå nya färdigheter beskrevs som meningsfullt. Genom nya 

erfarenheter av olika sysslor kunde de utveckla en yrkeskompetens. Deltagarna beskrev sig 

som välmående när de utfört olika typer av uppgifter. De blev motiverade att hålla sig 

uppdaterade om vad som händer i världen och till att gå olika kurser för personlig utveckling 

(52, 54, 57). De uttryckte att de blev motiverade av att se hur de utvecklats genom att uppnå 

olika personliga mål och att det gav framtidshopp (51, 52). Ett flertal deltagare var eniga om 

att den arbetsinriktade rehabiliteringen hade blivit en omställning från var de befunnit sig 

förut till en ny och bättre situation (57).  

 

Arbete upplevdes utvecklande för känslolivet och kunde förändra självbilden (50, 54). Genom 

att arbeta hade deltagarna möjlighet att skapa och utveckla en arbetsidentitet (48, 50, 51, 52, 

53). En arbetsidentitet beskrevs som stärkande för den egna identiteten vilket hade en positiv 

påverkan på återhämtningen (53). Utvecklandet av den egna identiteten skedde enligt 

deltagarna i en studie genom volontärarbete, att ta hand om någon så som ett husdjur och i 

daglig verksamhet med arbetsliknande uppgifter (52). Att känna sig behövd och värdefull på 

arbetet beskrev deltagarna som en bidragande faktor till att kunna uppnå sina identitetsbehov 

(48, 52, 53). Arbete gav deltagarna en känsla av att känna sig viktiga, kompetenta och ökade 

deras självförtroende (48, 50, 52, 53, 54, 57). Att få beröm, uppskattning och bekräftelse av 

omgivningen för utförda arbeten fick deltagare att må bra och ökade deras självförtroende. Att 

få beröm ansågs av deltagarna att bidra till återhämtning och att stärka självkänslan (48, 50, 

52).  

5.7 Nya rutiner 

Att arbeta resulterade i att deltagarna fick rutiner för dagar och veckor (48, 51, 52, 53, 56, 57). 

En arbetsliknande sysselsättning med fasta tider, regelbundenhet och periodicitet gav 

deltagarna rutiner på samma sätt som ett arbete (52, 56, 57). Deltagarna menade att det var 

viktigt med rutiner och att skilja på veckodagar och helg. Genom rutiner fick de en känsla av 

en “normal” vecka med en daglig rytm och en tydlig skillnad på natt och dag. Vid arbetslöshet 

och ingen planerad sysselsättning eller aktivitet hade deltagarna varit passiva och kunnat sova 

bort hela dagar. Nu kunde de ha en strukturerad vecka och trivas med att ha helgen fri utan 

rutiner (48, 52). Ett reguljärt arbete eller regelbunden schemalagd aktivitet främjade 

deltagarnas återhämtning och fick dem känna att de uppnått något (57). Några deltagare ville 
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fortsätta arbeta just för att det gav dem en daglig struktur (51). Några deltagare uttryckte 

negativa aspekter av arbete och rutiner. Arbetet innebar för dem en oönskad struktur i 

vardagen eftersom det inskränkte deras möjlighet att fritt disponera över tiden (51, 55).  

5.8 Aktivitet 

Deltagare beskrev olika samband mellan arbetsträning och aktivitetsförmåga. Arbetsträningen 

skedde i en aktivitetsfrämjande miljö där deltagarna utförde regelbundna aktiviteter. 

Regelbundenheten skapade en aktivitetsbalans hos deltagarna (56). Genom arbetsträning i 

aktivitet ökade deltagarnas motivation till att utföra aktiviteter även på fritiden (48). 

Deltagarna beskrev flera positiva aspekter av att utföra aktiviteter. Aktivitet blev för 

deltagarna ett sätt att hantera deras psykiska funktionshinder (51). När aktiviteternas utmaning 

var på en lagom nivå kunde deltagarna behålla sitt fokus på aktivitetsutförandet (48). 

Produktiva aktiviteter som hantverk beskrevs vara meningsfulla nöjen för vissa deltagare. De 

kände sig stolta över att vara kreativa och uppnå resultat. Deltagare beskrev ett välmående av 

att utföra uppgifter och ansåg det positivt att få lära sig nya saker. Deltagarna hade under en 

lång tid varit inaktiva till konsekvens av deras psykiska ohälsa. Arbetsträning med aktiviteter 

kunde därför upplevas som en stor lättnad genom att bryta passiviteten (54). Deltagarna ansåg 

att deras aktivitetsutförande i hemmet hade ökat i samband med arbetsträningen (48, 54, 57).  

5.9 Hälsa 
Olika samband mellan arbete och hälsa beskrevs (48, 50, 51, 52, 54, 56, 57). Deltagarnas 

sjukdomstillstånd hade resulterat i psykisk ohälsa. Eftersom deltagarna hade ständigt 

återkommande psykiska sjukdomssymtom behövde de framförallt lära sig att hantera dessa i 

samband med arbete. Deltagare beskrev att kampen med sin sjukdom upptog mycket av deras 

energi och motivation. Arbetet blev en metod till att hantera symtom och för att minska dessa. 

Arbete fungerade som en distraktion och en slags coping-strategi för vissa av deltagarna. 

Arbetet hade en positiv effekt på deras hälsa (48, 50, 51, 52, 54, 56). Arbete skapade en 

hälsosammare livsstil och innebar en förändring mot ökad livskvalité och välmående (48, 51, 

53, 57).  

 

Några deltagare beskrev hur de själva på olika sätt försökte att behålla och förbättra den 

psykiska hälsan. De som var noggranna med sin medicinering ansåg sig hälsosamma och 

försökte förändra sina levnadsvanor trots att de kände en motvilja mot mediciner. Deltagare 

vilka helst inte tog några mediciner ansåg sig inte kapabla till att arbeta (55). Några av 

deltagarna ansåg att de behövde vara fria från symtom för att kunna fungera ordenligt i ett 

arbete. De hade negativa erfarenheter av att arbeta (55). Arbetet associerades även med ökade 

nivåer av stress vilket kunde resultera i trötthet och initiativlöshet. Några deltagare upplevde 

heller inte någon fysisk förbättring genom att arbeta (51).  

 

Att ta hand om kroppen beskrevs som viktigt. Fysiska aktiviteter upplevdes som hälsosamma 

och exempelvis att bada ökade välbefinnandet. Vila och avslappning beskrevs vara en mental 

återhämtning och förberedelse inför arbetslivets krav. Det ansågs även viktigt bland 

deltagarna med sömn och en rätt kosthållning (52). Subjektiva hälsotillstånd avgjorde vilka 

jobb deltagare ansåg sig klara av. Deltagarna bedömde välbefinnande i relation till deras 

arbetsförmåga (49, 53).  

5.10 Betydelsen av stöd 

Flertalet deltagare beskrev att de behövde stöd i rehabiliteringen (49, 50, 51, 53, 55, 57). Det 

var viktigt med stöd från en person som följde deltagaren från start och som kunde uppmuntra 

dem. Personen som gav stöd kunde vara alltifrån en vän, familjemedlem, arbetskamrat, 

mentor eller deras chef (50, 56). Deltagarna strävade efter en progression i rehabiliteringen. 
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Behovet av stöd från personal behövde förändras i samband med deltagarnas personliga 

utveckling (57). De flesta deltagare beskrev att uppmuntran från medarbetare och arbetsledare 

på arbetsplatsen var väldigt viktigt för framgång i rehabiliteringen (55). Stödpersoner hjälpte 

också deltagarna att hitta passande jobb och hantera eventuella motgångar av arbetslöshet och 

sjukperioder (49, 51). De flesta deltagare inom IPS-program beskrev att de fick mer hjälp, 

uppmuntran och vägledning för att hitta jobb jämfört med deltagare inom andra program för 

arbetsträning. Men det fanns några deltagare som ansåg att de fått en dålig handledare och att 

IPS inte uppfyllde deras förväntningar (51). 

5.11 Arbetshinder 

Deltagarna beskrev olika slags hinder för möjligheterna till att få ett arbete (49, 51, 53, 55, 

56). Ofta kunde deltagarnas tidigare stressfulla arbete vara orsaken till deras psykiska 

sjukdom (52). Det beskrevs att efter en sjukperiod krävdes det energi, mod, flexibilitet och en 

god attityd för att börja arbeta (53). Deltagare beskrev olika hinder som avsaknad av aktuell 

arbetslivserfarenhet, stigmatisering i samhället, hög ålder och känslan av att inte vara 

tillräckligt friska för att kunna arbeta (51). Vid jobbsökande var det ett hinder att inte veta vad 

de egentligen ville arbeta med och den psykiska sjukdomen avgjorde vilka jobb de ansåg sig 

vara kapabla till (49, 51).  

 

Några deltagare ansåg att arbete var något tråkigt, obehagligt och onödigt som tog upp deras 

tid och energi. De hade istället velat använda tid och energi till volontärarbete, hussysslor och 

meningsfulla fritidsaktiviteter. Därför vägde ofta deltagarna fördelar mot nackdelar med att 

arbeta innan de bestämde sig för om de ens ville arbeta (49). När deltagarna arbetade kunde 

humörsvängningar bidra till att de tappade arbetsviljan, tron på sig själva, kände sig 

överväldigade och gjorde val som de sedan ångrade (53). Några deltagare uttryckte rädsla för 

att göra fel och att inte kunna utföra ett jobb korrekt blev till ett hinder för att arbeta (51).  

Deras sjukdom kunde ibland göra sig påmind och förstärka upplevelsen av motgång och 

nackdelar med att arbeta. Symtomen resulterade i sänkt energi, bristande motivation och 

stress (49, 51, 56). Deltagare beskrev en pågående process med att hantera upplevd stress och 

sjukdomssymtom (56). Många deltagare sov för mycket och hade svårt att kontrollera sömnen 

vilket gjorde det svårt för dem att stiga upp på morgonen (52, 55). Några deltagare ansåg det 

svårt att kunna arbeta eftersom deras minne och koncentrationsförmåga var nedsatt av psykisk 

sjukdom (55). Några deltagare ansåg att deras psykiska funktionshinder kunde vara till fördel 

för arbeten där arbetsgivaren önskade sådana referenser (50). 
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6. Diskussion 
6.1 Metoddiskussion 

Metoden som användes betecknas som en deskriptiv systematisk litteraturstudie. Ett alternativ 

till den systematiska litteraturstudien är allmän litteraturstudie vilken syftar till att bygga upp 

forskningsbakgrunden och beskriva problem som kan besvaras genom nya studier (47). För 

syftet att beskriva upplevelser och uppfattningar av olika betydelser behövdes både en mer 

djupgående och omfattande metod. Genom metoden kunde de centrala frågorna besvaras om 

vad som fungerar och ger resultat i ett bredare forskningsperspektiv. Resultatet representerade 

deltagare i flera olika länder vilka hade liknande åsikter vilket vi tycker var intressant. 

För en kvalitativ ansats kunde vi istället valt som metod att utföra en intervjustudie med ett 

litet antal deltagare. Det hade varit önskvärt att få ställa våra formulerade frågor till deltagarna 

för att besvara syftet. Men fördelarna med en litteraturstudie övervägde. Det hade varit 

svårtillgängligt att få deltagare inom psykiatrin till en intervjustudie. En mindre intervjustudie 

hade inte kunnat utvecklas till ett resultat med många olika variationer och likheter vilket 

eftersträvades med syftet.  

 

För att beskriva individers upplevelser i en vårdsituation är det användbart att inkludera 

kvalitativa studier (47). Det formulerade syftet kunde besvaras utifrån deltagarnas perspektiv 

till en helhetsförståelse med utgångspunkt i språket (47). Eftersom samtliga studier var utifrån 

kvalitativ ansats med narrativa data behövde vi förstå texterna och översätta dem från 

engelska till svenska. Vi eftersträvade en ordagrann abstraktion av texterna för att minska 

bortfallet och begränsa tolkningen. En viss subjektiv tolkning var ofrånkomlig men 

begränsades genom den strukturerade analysprocessen (58). Om datamaterialet hade 

sammanställts utan en strukturerad analysprocess hade resultatet blivit mer tolkningsbaserat 

och därmed mindre autentiskt (46). Vid översättning av meningsenheter från engelska till 

svenska skedde rimligtvis ett bortfall som konsekvens av att vissa ord inte gick att översätta 

rakt av. Översättningen skedde likväl noggrant med en pågående diskussion omkring lämpliga 

synonymer. 

 

Vid sökning i databaserna inkluderades artiklar från 2000-talet och framåt eftersom vi ser 

forskning som något aktuellt och föränderligt med tiden. Om sökningen hade inkluderat äldre 

artiklar skulle urvalet blivit mer omfattande. Det skulle eventuellt kunna ha inneburit artiklar 

med lägre kvalitet vid avsaknad av ett etiskt godkännande och sämre studiedesign. För att 

sökningen skulle vara heltäckande användes flera olika databaser. CINAHL, Medline och 

Amed hade främst referenser till artiklar i tidsskrifter inom medicin, omvårdnad och 

arbetsterapi. PsycInfo och ASSIA innehöll främst referenser till artiklar inom psykologi och 

psykiatri. 

 

Istället för att använda rekommenderade ämnesord i de databaser där det var möjligt valde vi 

att genomföra en fritextsökning systematiskt i samtliga databaser. Fritextsökningen gav 

relevanta träffar i databaserna men begränsade samtidigt antalet träffar.  Vi anser att det var 

en brist i vår sökmetod eftersom en sökning med ämnesord hade kunna resultera i fler antal 

träffar. Genom att använda ämnesord hade vi eventuellt kunnat hitta de artiklar som framkom 

i den manuella sökningen. 

 

Vi hade kunnat använda fler sökfunktioner i databaserna till att både avgränsa och utöka 

sökningen. Relevanta sökord kunde kombinerats med ”OR” i sökningen för att inkludera 

artiklar med synonyma sökord. Exempelvis kunde sökorden ”mental health disorders” 

kombinerats med ”mental disease” och ”mental disorders” för att ge fler relevanta träffar. 

Även sökordet ”employment” skulle kunna kombinerats med ”work” och ”vocational”. 
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En sökfunktion som kunde ha använts är utvidgning av sökord genom trunkering för att söka 

på alla ord i en ordstam och inte exkludera ändelser av sökord. Genom trunkering av sökordet 

”occupational therapy” hade eventuellt fler artiklar inom arbetsterapi påträffats. Sökorden 

kombinerades med “occupational therapy” vilket begränsade sökningen och urvalet till 

arbetsterapi-relaterade artiklar. Sökkombinationen kan ha inneburit att studier av 

arbetsrehabilitering inom andra professioner exkluderades.  

 

I den manuella sökningen fann vi ett antal artiklar som inte var publicerade i arbetsterapeutisk 

tidsskrift. Artiklarna hittades manuellt genom referenser i artiklar och litteratur med tydlig 

anknytning till arbetsterapi. Resultaten i studierna var relevant för arbetsterapi och för vårt 

syfte. Av den manuella sökningen valdes 6 artiklar som var relevanta för att beskriva syftet. 

Om den manuella sökningen inte hade bidragit med nog många artiklar hade det krävts en ny 

databassökning med nya sökord. Metoden krävde ett tillräckligt antal bra studier som 

underlag för ett resultat (47). Genom hela sökningen var det en svårighet att hitta kvalitativa 

studier eftersom de flesta artiklarna hade kvantitativa ansatser. Eftersom de flesta publicerade 

vetenskapliga artiklar är på engelska uppskattar vi bortfallet av artiklar på andra språk som 

litet (59). En viss subjektiv tolkning förekom vid andra urvalet av artiklar när vi läste och 

övervägde vilka artiklar som överstämde med syftet. Det var en process som kunde vara svår 

att vara helt objektiv vid. 

 

En kvalitetsgranskning genomfördes enligt en färdig checklista ur litteraturen som instrument 

för att bedöma innehållet i artiklarna (58). Riktlinjer bestämdes för vilka kvalitetsnivåer 

granskningen kunde resultera i för att ge en konkret bedömning av artiklarna istället för det 

subjektiva intresset. Åtta av tio studier var av hög kvalitet och två var av medelkvalitet enligt 

vår bedömning. Artiklarna av medelkvalitet inkluderades i studien då de bedömdes ha små 

brister och var på gränsen till hög kvalitet. Ingen artikel bedömdes vara av låg kvalitet vilket 

kan bero på att samtliga artiklar var nya och publicerade i en vetenskaplig tidsskrift.  

För tre av artiklarna där det inte framgick något etiskt resonemang eller godkännande 

kontaktades artikelförfattarna via e-post (50, 51, 55). Godkännandet antogs för dem vara en 

självklarhet och det hade inte varit ett krav på att framgå i artiklarna när de publicerades. 

Därför granskades alla artiklarna noga av oss för att upptäcka om etiska brister fanns i hur 

deltagarna rekryterats och hur datainsamlingen gått till (46).  

 

6.2 Resultatdiskussion 

Betydelsen av arbetsinriktad rehabilitering för individer med psykiska funktionshinder kunde 

ges en bred beskrivning. Genom olika teman beskrevs de resultat som uppnåddes enligt 

deltagarnas olika uppfattningar och upplevelser. I resultatet kunde ses att den arbetsinriktade 

rehabiliteringen hade en positiv inverkan på deltagarnas hälsa ur olika aspekter. Vi valde att 

utveckla några teman genom diskussion som vi ansåg särskilt intressanta.   

 

Inom temat ”avlönat arbete” lyftes den ekonomiska aspekten av att arbeta fram och ansågs 

som den viktigaste av flertalet deltagare vilket bekräftar att det är en av de främsta 

anledningarna till varför människor arbetar (12, 48, 49, 50, 51). Deltagarna blev motiverade 

till att arbeta eftersom lönen gav dem möjlighet till en meningsfull fritid (12, 48, 49, 50). Den 

ekonomiska aspekten av arbetet är både relevant och viktig eftersom det är en 

bestämningsfaktor för hälsa (60). Några deltagare behövde betala för den psykiatriska 

behandlingen och det blev möjligt genom ett avlönat arbete (50).  

 

Inom temat ”normalisering” framgick att arbetsinriktad rehabilitering skapade förutsättningar 

för deltagare att uppleva sig som fullvärdiga medlemmar i samhället (61). En intressant 
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koppling som kunde ses mellan ett par studier var beskrivningar av utanförskap och 

upplevelser av acceptans. Möjligheten att få ett arbete kunde upplevas som ett samhällets 

godtagande av psykisk ohälsa (51, 55). Genom att arbeta uttryckte många deltagare att det 

fick dem att känna sig normala (48, 51, 54). Då deltagarna önskade att bli betraktade som 

normala upplevdes arbetet som meningsfullt för deras identitet (7). 

 

I temat ”personlig utveckling” kunde det ses att individer utvecklar en personlig identitet 

genom att utföra aktiviteter (62). Deltagarnas aktivitetsengagemang gav dem möjlighet att 

utveckla både den personliga och sociala identiteten (35). Individer har olika roller i livet som 

formar identiteten och medför skyldigheter att leva upp till. Rollerna är konstruerade i det 

samhälle där individer utför olika arbeten (62). En roll kan tillgodose individers olika 

aktivitetsbehov och har samband med den individuella kompetensen (8).   

 

Temat ”delaktighet” visade på att arbetsplatsen gav deltagarna möjligheter till en förbättrad 

social situation och interaktion med samhället (48, 51, 52, 53, 54, 55). Sociala relationer på 

arbetsplatsen är en betydelsefull aspekt av ett arbete (61). På en arbetsplats befinner sig 

individerna i en social kontext som utgörs av olika roller och strukturer för arbetsordningen 

(63). Att vara delaktig i aktiviteter är en grundläggande förutsättning för att kunna interagera 

socialt med samhället (61). Genom arbetsinriktad rehabilitering kunde deltagarna uppleva sig 

mer delaktiga i samhället. Delaktighet kan beskrivas som ett upprättande av en gemensam 

identitet då individer utför aktiviteter tillsammans (64). Sociala relationer kan möjliggöra 

delaktighet i aktivitet genom ett känslomässigt stöd, men relationer kan även störa och 

förhindra ett aktivitetsutförande (63).  

 

På arbetsplatsen fick deltagarna möjlighet att utveckla sociala nätverk som hade en stödjande 

funktion (49, 55). Ett socialt nätverk består av en social kontext som verkar stödjande för 

individens identitet. Det sociala nätverket är en viktig resurs för arbetsterapeuten att ta vara på 

för en framgångsrik rehabilitering (63). Nätverket stärker individens känsla av att ingå i ett 

sammanhang. Individen kan genom att uppleva sammanhang se en mening i det svåra vilket 

ökar möjligheterna att behålla hälsan (19, 65). Deltagare beskrev hur arbetsträningen 

fungerade som en coping-strategi för att hantera symtom (48, 50, 51, 52, 54, 56). Coping 

innebär individens kognitiva och fysiska strategier till att hantera yttre och inre utmaningar 

som går utöver den egna förmågan. Coping-strategier bidrar till hälsa genom att individen 

finner sätt att hantera sina psykiska funktionshinder (65, 66).  

 

Temat ”betydelsen av stöd” visade på att det fanns behov av att få stöd i rehabiliteringen från 

någon som kunde finnas där och uppmuntra deltagarna (49, 50, 51, 55, 56, 57). I en 

behandlingsrelation kan en arbetsterapeut ha en sådan stödjande roll genom terapeutisk 

allians. Det innebär att individen upplever sig förstådd och blir bemött med empati. Individen 

väljer ofta att fortsätta behandlingen om den upplever sig förstådd (38). Vi anser att fördelen 

med IPS-programmet är att individer med psykiska funktionshinder både får uppmuntran och 

det långvariga stöd som de behöver (38, 55).  

 

Temat ”nya rutiner” visade att vissa deltagare inte hade intresse av att arbeta eftersom det tog 

upp den tid och energi de ville lägga på andra aktiviteter (49). Alla individer är inte 

intresserade av samma aktiviteter och har olika mål i livet. Hur individer uppfattar en 

aktivitetsbalans är individuellt (67). Att arbeta kan uppfattas som någonting stressfullt och 

ställer krav på individen vilket kan bli överväldigande (27). Att ha rutiner är en förutsättning 

för god hälsa eftersom det är viktigt att hitta en balans i livet mellan aktivitet och vila (28, 29). 

Arbete gav deltagarna rutiner som skapade en balans mellan arbete, fritid och vila. De kunde 
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uppleva en variation mellan veckodagar och helger (48, 52). Vi anser att det var schemalagda 

aktiviteter under fasta och regelbundna tider som bidrog till deltagarnas nya rutiner (52, 56, 

57). Rutinerna fick deltagarna att känna de hade en normal vecka som andra personer i 

samhället, vilket ofta individer med psykiska funktionshinder strävar efter (7, 11, 48, 52). Hur 

en normal vecka ser ut beror på miljö, kulturella och sociala faktorer samt den personliga 

aktivitetsförmågan (27, 44). Det kan ha funnits stora variationer mellan hur deltagarnas 

veckor såg ut eftersom studierna var genomförda i olika länder.  

 

Inom temat ”aktivitet” beskrevs att arbete gav deltagarna energi som främjade deras 

aktivitetsutförande även på fritiden. Vid arbetslöshet hade de varit passiva i sitt 

aktivitetsutförande för de upplevt sig isolerade och tappat initiativförmågan (7, 54). Det 

belyser ett samband mellan arbete och aktivitetsutförande i vår studie (48, 54, 57). Ett 

antagande inom arbetsterapi är att människan uppnår hälsa och tillfredsställelse genom 

dagliga skapande aktiviteter (68). Antagandet relaterar till resultatet där deltagare beskrev att 

de kände sig välmående genom att vara kreativa och utföra meningsfulla uppgifter (54).  

Under temat ”hälsa” kunde det ses att när deltagarna hade ett arbete bidrog det till en 

hälsosammare livsstil (48, 51, 53, 57). Individer med psykiska funktionshinder är en utsatt 

grupp i samhället och ohälsosamma levnadsvanor är vanligt förekommande inom gruppen. 

Det är ofta samma individer som har många ohälsosamma vanor samtidigt (60). Att ta hand 

om kroppen genom avslappning, sömn och att sköta kosten var hälsosamma aktiviteter som 

deltagarna prioriterade i rehabiliteringen. Det minskade deras stress och ökade deras 

arbetsförmåga. Det är aktiviteter som inte alltid ingår i en rehabilitering men vilket deltagarna 

hade behov av (7, 52). För att kunna skapa hälsosamma förändringar inom den utsatta 

gruppen är det nödvändigt att interventioner syftar till att stärka individernas förmåga att 

själva vara delaktiga och påverka situationen (20, 60). Individens personliga resurser och 

initiativförmåga är en utgångspunkt för den arbetsterapeutiska behandlingen (40, 41). 

6.2.1 Klinisk tillämpning 

Angående överförbarhet kan resultatet bidra till en ökad förståelse för hur individer med 

psykiska funktionshinder upplever arbetsinriktad rehabilitering (69). Resultatet är förankrat 

till de olika sammanhang där deltagarna befunnit sig och därför är det osäkert att dra 

allmängiltiga slutsatser utifrån denna litteraturstudie. Eftersom resultatet sammanställer 

tidigare genomförda studier är det tillförlitligt i förhållande till hur välgjorda de studierna 

varit.  

 

De inkluderade studierna var utförda i olika världsdelar men beskrev liknande upplevelser hos 

deltagarna. Vi ser därför den arbetsinriktade rehabiliteringen som ett framgångsrikt koncept 

enligt de resultat som har uppnåtts internationellt. Vårt resultat förstärker antagandet att 

genom aktivitetsengagemang kan hälsosamma förändringar uppnås hos individen (35).  

 

Vårt resultat kan bidra till att forma opinionen hos beslutsfattande inom hälso- och sjukvården 

(46). Arbetsterapeuter är en yrkesgrupp som med sin kunskap och arbetssätt särskilt kan bidra 

till ett gott resultat av arbetsinriktad rehabilitering (3, 70). I Sverige är individers delaktighet 

och inflytande i samhället ett målområde för folkhälsoarbetet. Delaktighet och inflytande är 

grundläggande för folkhälsan. De ekonomiskt och socialt utsatta är prioriterade till att få stöd 

genom insatser från samhället (60). En ekonomisk tillväxt och en hög grad av sysselsättning 

är en nödvändighet för att den svenska socialpolitiken ska fungera (71). Samtidigt är det svårt 

för individer med psykiska funktionshinder att komma in på arbetsmarknaden i Sverige. 

Försäkringssystemen garanterar individerna ersättning och det finns en risk att individer 

upplever att sjukdomsvinster överväger istället för ett arbete. Arbetsinriktad rehabilitering blir 

en problemlösningsmodell genom att stödja individen i att hitta och behålla ett arbete (20).  
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6.2.2 Vidare forskning 

Det behöver genomföras fler kvalitativa studier av arbetsrehabilitering för individer med 

psykiska funktionshinder. För att det vetenskapliga underlaget ska kunna utgöra en helhetsyn 

på individen är deltagarnas subjektiva upplevelser i rehabiliteringen viktiga att beskriva. Att 

utgå från en helhetssyn på individen är en riktlinje formulerad i både hälso- och 

sjukvårdslagen och socialtjänstlagen (33). Resultatet bidrar till att uppmärksamma den 

kvalitativa forskningen och att göra den mer överskådlig. Eftersom resultatet summerar en 

större del av den forskning som finns tillgänglig är det nödvändigt att det utförs nya 

kvalitativa studier för att utveckla helhetsperspektivet av rehabiliteringsformen.  

6.2.3 Slutsats 

Sammanfattningsvis visar resultatet mestadels positiva betydelser av arbetsinriktad 

rehabilitering för individer med psykiska funktionshinder. Resultatet visar att arbetsinriktad 

rehabilitering bidrar till hälsosamma levnadsvanor genom att individer engagerar sig i 

aktiviteter, knyter sociala kontakter och upplever delaktighet. Det visar också att deltagarna 

upplever en ökad livskvalité, personlig utveckling och att ett arbete har potential att skapa en 

strukturerad vardag. Det är betydelsefullt för individer med psykiska funktionshinder att få en 

inkomst under rehabiliteringen. En inkomst motiverar och bidrar till självkänsla, men ett 

avlönat arbete kan också upplevas som en krävande utmaning. Individer med psykiska 

funktionshinder upplever många hinder till att få och behålla ett arbete. Att deltagarna i en 

arbetsinriktad rehabilitering får stöd och uppmuntran är avgörande. Vi vill därför poängtera 

att den klientcentrerade terapeutiska relationen är en värdefull kompetens för arbetsterapeuter 

att utveckla. Att främja och möjliggöra individers aktivitetsengagemang är arbetsterapeutens 

viktigaste bidrag till arbetsinriktad rehabilitering. Träning i aktivitet bidrar till en aktivare 

vardag för individer med psykiska funktionshinder och det är en utgångpunkt till att förändra 

ett passivt beteende.
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 Titel Etiskt 

godkän

nande 

Författare, land, 

publiceringsår  
Syfte Metod &antal 

(n) 

Begränsningar Resultat Kvalitets-

granskning 

(52) Experience 

of meaning in 

everyday 

occupations 

among 

unemployed 

people with 

severe mental 

illness. 

Ja 

 

Argentzell E., 

Håkansson C, 

Eklund M. (2010) 

Sverige 

Undersöka olika 

betydelser av 

meningsfullhet som 

arbetslösa personer med 

psykiska 

funktionsnedsättningar 

upplever i vardagliga 

aktiviter.   

Semistrukturera

d intervju. n= 12 

Liten åldersvariation, de flesta 

deltagarna var medelålders, 

ingen medlemskontroll 

genomfördes. 

Mening uppstod när deltagarna 

aktiverade sig i sysselsättning som 

hjälpte dem att kontrollera sin 

sjukdom. 

  

Hög 

(57) Is vocational 

rehabilitation a 

transition to 

recovery? 

 

Ja Inman J, McGurk 

E, Chadwick J 

(2007) 

Storbrittanien 

Undersöka upplevelser 

av återhämtning vid 

yrkesinriktad 

rehabilitering för 

deltagare med psykiska 

funktionsnedsättningar.  

Semistrukturera

d individuell 

intervju. n= 14 

Forskarna arbetade eller hade 

arbetat i samma organisation 

som deltagarna i studien 

tillhörde. 

 

Arbetsinriktad rehabilitering kan 

ha positive inverkan på 

deltagarnas hälsa. 

Hög 

(48)  

Meaningfulness 

in work -

Experiences 

among employed 

individuals with 

persistent mental 

illness. 

Ja Leufstadius C, 

Eklund M, 

Erlandsson L-K.. 

(2009) Sverige 

Undersöka hur individer 

med psykiska 

funktionsnedsättningar 

som har olika slags jobb 

och sysselsättningar 

upplever och beskriver 

meningsfullheten av 

arbete. 

 

 

Djupintervju. n= 

12 

Forskarnas förståelse kan ha 

påverkat analysen och 

tolkning av texten. 

 

Olika aspekter inom 

meningsfullhet i arbete samverkar 

tillsammans i ett slags system. 

 

Hög 

Bilaga 2: Artikelmatris 



 

 

 

(53) Participation 

in work: A source 

of wellness for 

people with 

psychiatric 

disability 

Ja 

 

Niekerk van L. 

(2009) Sydafrika 

Utforska vilka influenser 

som påverkar arbetslivet 

hos individer med 

psykiska 

funktionsnedsättningar. 

Berättande 

intervju och 

observation. n= 

17 

Olika många intervjuer 

genomfördes med deltagarna. 

Mellan 3-6 intervjuer 

genomfördes över en 

6månaders till 3års period på 

deltagarna. 

 

Deltagarnas identitet formades 

utifrån olika influenser som kan 

hindra eller främja deltagarnas 

arbetsförmåga. 

Deltagande i arbetet uppfattades 

som ett sätt att återhämta sig och 

en källa till välbefinnande. 

Hög 

(56) Developing a 

worker role: 

Stories of four 

people with 

mental illness.  

 

Ja 

 

Kennedy-Jones 

M, Cooper J, 

Fossey E. (2005) 

Australien 

Utforska hur individer 

med psykisk ohälsa 

uppfattar deras 

arbetslivserfarenheter. 

Semistrukturera-

d djupintervju. 

n= 4 

Strategin förlitade sig på 

deltagarnas förmåga att 

komma ihåg tidigare 

erfarenheter. 

Strukturen i berättelserna 

styrdes till stor del av 

forskaren. 

Fyra starka faktorer påverkar 

arbetsidentiteten. Faktorerna är: 

stöd från andra, personlig 

betydelse av arbete, upplevelser av 

klubbhus-modellen och den 

pågående kampen med sjukdom. 

 

Hög 

(49) Benefits and 

drawbacks of 

employment: 

perspectives of 

people with 

mental illness. 

Ja Honey A. (2004) 

Australien 

 

Att klargöra det som är 

fördelar och nackdelar av 

arbete för individer med 

psykisk ohälsa. 

  

Djupintervju 

och två 

fokusgrupper 

n=46 

  

Resultaten har vissa 

begränsningar för framtida 

studier. 

 

Deltagarnas uppfattningar av för- 

och nackdelar med arbete påverkas 

av individuella och kontextuella 

faktorer, är något tidsenligt och 

beror på arbetsuppgifterna.  

 

Hög 

(51) Working 

with mental 

health problems: 

clients’ 

experiences of 

IPS, vocational 

rehabilitation and 

employment. 

Ja  Koletsi M,  

Niersman A, 

Busschbach J T, 

Catty J, Becker T,  

Burns T, Fioritti 

A, Kalkan R, 

Lauber C, Rössler 

W, Tomov T, 

Wiersma D. 

(2009) 

Att utforska klienternas 

åsikter omkring 

svårigheter med att 

erhålla och behålla ett 

arbete, deras upplevelser 

av personligt stöd vid IPS 

eller traditionell 

arbetsträning och 

klienternas upplevelser 

Semistrukturera

d intervju. n=48 

Ingen hänsyn till ev. skillnad 

mellan länder. 

Resultatet är begränsat till 

personer med särskilda 

psykiska diagnoser. 

 

Resultaten tar upp reflektioner 

kring skillnader inom olika 

rehabiliteringsmodeller. 

 

Medel 

Bilaga 2: Artikelmatris 



 

 

 

 Storbrittanien,  

Nederländerna, 

Tyskland, Italien, 

Schweiz, 

Bulgarien. 

av arbetets påverkan. 

(55) Listening for 

recovery: The 

vocational 

success of people 

living with 

mental illness. 

Ja Woodside H, 

Schell L, Allison-

Hedges J. (2005) 

Kanada 

Undersöka och beskriva 

faktorer som bidrar till en 

framgångsrik 

arbetsträning. 

Semistrukturera

d intervju. n=8 

En liten grupp deltagare som 

var anställda. Datan var inte 

fullt mättad. 

 

En bra matchning mellan 

individen och arbetet påverkar 

individens upplevelse av att känna 

sig delaktig och uppskattad på 

arbetsplatsen. 

Hög 

(54) The meaning 

of the working 

cooperative for 

persons with 

long-term mental 

illness: a 

phenomenologica

l study  

Ja K Gahnström-

Strandqvist K, 

Liukko A, Tham 

K. (2003) Sverige 

Att förstå meningen av 

de levda erfarenheterna 

hos personer med 

långvarig psykisk ohälsa 

inom sociala 

arbetskooperativ. 

Intervju med 

fenomenologisk 

metod. n=18 

Resultaten är inom många 

områden och det saknas djup. 

Deltagarna skyddar sina 

kooperativa värderingar i 

intervjuerna. 

Kooperativ är ett betydelsefullt 

komplement till anställning på ett 

arbete för individer med svår 

psykisk sjukdom. 

Hög 

(50) The meaning 

and importance of 

employment to 

people in 

recovery from 

serious mental 

illness: results of 

a qualitative 

study 

Ja Dunn E C., 

Wewiorski N J., 

Rogers S E. 

(2008) USA 

Att fastställa hur 

individer upplever arbete 

och dess effekt på deras 

rehabilitering. 

. 

Semistrukturera

d intervju. n=23 

Ett selektivt urval begränsar 

generaliserbarheten. 

Huvudstudien syftade inte 

enbart på anställning. 

  

Deltagarna beskriver fördelar med 

betalt arbete. Arbete är 

meningsfullt och arbete leder till 

tillfriskande. 
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Datum Databas Sökord Antal 

träffar 

Urval 1 Urval 2 Urval 3 

05-02-13 CINAHL “occupational therapy” 

AND “mental health” 

AND “employment” 

AND “rehabilitation” 

41 6  1 1 

06-02-13 AMED “occupational therapy” 

AND “mental health” 

AND “employment” 

AND “rehabilitation” 

39 4  2 2 

07-02-13 MEDLINE “occupational therapy” 

AND “mental health” 

AND “employment” 

AND “rehabilitation” 

47 1  1 1 

07-02-13 PsycINFO  “occupational therapy” 

AND “mental health” 

AND “employment” 

AND “rehabilitation” 

82 

  

0 0 0 

07-02-13 ASSIA “occupational therapy” 

AND “mental health” 

AND “employment” 

AND “rehabilitation” 

18 0 0 0 

15-03-04 Manuell 

sökning 

        -         - 12  6 6 
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Artiklar hittade genom sökning i databaser:  

CINAHL:  

Kennedy-Jones M, Cooper J, Fossey E. Developing a worker role: stories of four people with mental illness. 

Australian Occupational Therapy Journal. 2005;52(2):116-126. 

AMED:  

Inman J, McGurk E, Chadw J. Is vocational rehabilitation a transition to recovery?. The British Journal of 

Occupational Therapy. 2007;70(2):60-66. 

Woodside H, Schell L, Allison-Hedges J. Listening for recovery: The vocational success of people living with 

mental ilness. Canadian Journal of Occupational Therapy. 2006;73(1):36-43. 

Medline:  

van Niekerk L. Participation in work: a source of wellness for people with psychiatric disability. Work. 

2009;32(4):455-465. 

Artiklar hittade genom manuell sökning:  

 
Argentzell E, Håkansson C, Eklund M. Experience of meaning in everyday occupations among 

unemployed people with severe mental illness. Scandinavian Journal of Occupational Therapy. 

2012;19(1):49-58.  

Ursprung: Eklund M. Aktivitet, hälsa och välbefinnande. In: Eklund M, Gunnarsson B, Leufstadius  

C, editors. Aktivitet & relation: mål och medel inom psykosocial rehabilitering. 1. uppl. Lund: 

Studentlitteratur; 2010. p. 19-39.  

 

Dunn E, Wewiorski N, Rogers E. The meaning and importance of employment to people in recovery from serious 

mental illness: results of a qualitative study. Psychiatric Rehabilitation Journal. 2008;32(1):59-62.  

Ursprung: Blank A, Harries P, Reynolds F. Mental health service users’ perspectives of work: a review of the 

literature. The British Journal of Occupational Therapy. 2011;74(4):191-199. 
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unemployed people with severe mental illness. Scandinavian Journal of Occupational Therapy. 2012;19(1):49-58. 

 

Koletsi M, Niersman A, vann Buschbach J, Catty J, Becker T, Burns T, et al. Working with mental health problems: 

clients experiences of IPS , vocational rehabilitation and employment. Social Psychiatry and Psychiatric 

Epidemiology. 2009;44(11):961-970.  

Ursprung: Blank A, Harries P, Reynolds F. Mental health service users’ perspectives of work: a review of the 

literature. The British Journal of Occupational Therapy. 2011;74(4):191-199. 

 

Leufstadius C, Eklund M, Erlandsson L. Meaningfulness in work -- experiences among employed 

individuals with persistent mental illness. Work. 2009;34(1):21-32.  
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Titel Demografi: 

Vilka är med i 
studie- 

grupperna, 

vilka diagnoser 
och i vilken 

kontext? 

Resultat:  

Vad lyfts fram 
och vilka 

uppfattningar  

och 
upplevelser 

har individerna 

kring arbete. 

Vad som lyfts fram i artiklarnas resultat 

(52) 

Experience 

of meaning 

in everyday 

occupations 

among 

unemployed 

people with 

severe 

mental 

illness. 

12 individider, 

25-62, 6 var 

kvinnor, 10 

med 

schizofreni 

eller annan 

psykotisk 

diagnos, 2 st 

med bipolär 

diagnos. Alla 

hade fått 

behandling i 

mer än 2 år 

och var utan 

betalt arbete. 

Deltagarna var 

aktiva i 

öppenvårdsenh

et eller 

dagcenter. 

14st teman 

framkom med 

huvudtemat: 

”Känna sig 

kompetent 

och ha balans 

mellan olika 

meningsfulla 

aktiviteter”. 

Hjälpte dem 

att få kontroll 

över 

sjukdomen. 

1. ”Bli socialt 

engagerad och 

känna sig 

kompetent och 

accepterad av 

samhället”.  

Individerna saknar 

en känsla av 

kamratskap, 

delaktighet, känna 

sig behövda och 

uppskattade.  

2. ”Uppleva 

gemenskap”. 

Dagliga 

verksamheten 

ersätter betalt arbetes 

funktion med att 

känna gemenskap 

med arbetskamrater. 

3.”Vara viktig och 

behövd av andra”. 

Att kunna hjälpa 

andra känns 

meningsfullt. 

Alltifrån ha ett 

husdjur att ta hand 

om till att hjälpa 

vänner med problem. 

 

4. ”Känna sig 

kompetent och få 

beröm”. Att få 

beröm av 

omgivningen för 

olika saker de gjort 

bra får dem att må 

bra. 

5.”Skapa rutiner 

och vara 

produktiv”. Att ha 

en roll ex vid 

arbetsträning skapar 

mening, tar 

stressdämpande, 

skapar rutin mellan 

att vara aktiv och 

vila.  

6. ”Skapa dagliga 

och veckoenliga 

rutiner”. Viktigt att 

få rutiner, skillnad 

mellan veckodagar 

och helg, ofta 

sysselsättning som 

ersätter arbete med 

liknande krav.  

7.”Ha en produktiv 

och arbetsliknande 

roll”. Skapar en 

identitet genom 

volontärarbete, ta 

hand om någon eller 

daglig verksamhet 

arbetsliknande 

uppgifter.  

 

8. ”Vara kreativ 

och söka kunskap”. 

Kunna se sig själv 

var bra på något i 

framtiden skapar 

motivation och 

mening. 

9. ”Lära sig och få ny 

erfarenhet”. 

Motiverar sig genom 

lära sig nya saker, hålla 

sig uppdaterad om 

nyheter och gå kurser 

för att nå personliga 

mål.  

 

10. ”Uppleva lagom 

utmaning”. Om 

aktiviteten ligger på 

lagom nivå flyger tiden 

förbi.  

11.” Vara kreativ 

och nå fina 

resultat”. Ex städa 

eller sy ger dem en 

känsla av att gjort 

något bra och 

meningsfullt.  

12.”Ta hand om 

kroppen”. Att äta 

och sova rätt var 

viktigt för att 

kontrollera 

sjukdomen. Även 

utföra fysiska 

aktiviter och ta långa 

bad hjälper 

välbefinnandet. 

13. ”Att avledas”. 

Ångest och oro kan 

försvinna vid 

sysselsättning. 

 

14. ”Njuta av vila 

och avslappning”. 

Hjälper dem att 

ladda batterierna 

för alla krav i livet 

och återhämta sig 

mentalt. 

 

(48) 

Meaningful

ness in work 

– 

Experiences 

among 

employed 

individuals 

with 

persistent 

mental 

illness. 

12 individer, 

24-62 år. 7 

män och 5 

kvinnor med 

psykisk 

sjukdom. De 

har alla fått 

hjälp eller stöd 

med sin 

nedsättning. 

Individerna har 

varit på sin 

arbetsplats i 

mer än 2 

månader och 

jobbar mer än 

10t i veckan. 

4st 

huvudteman 

framkom kring 

arbete med 9st 

underteman. 

1. ”Arbete i sig har 

olika kännetecken”. 

 

a. ”Att utföra 

riktiga 

arbetsuppgifter får 

individerna att 

känna sig lämpliga, 

behövda och att de 

hade en funktion”.  

Att ha en viss 

funktion och känna 

sig behövd främjar 

deltagarnas hälsa.  

1. b. ”Ha en lön och 

betald semester”. 

Ökar deltagarnas 

självförtroende, 

stolthet, 

självständighet och 

kunna ha råd att 

aktivera sig på 

fritiden  

 

1.c. ”Delta i en 

arbetsprocess och 

inkluderas i en 

grupp av 

arbetskamrater”. 

Leder till att arbetet 

blir meningsfullt, 

känna att de är stolt 

över ha uppnått 

något och är en del i 

en process. 

2.”Deltagande i 

olika kontext ger en 

känsla av 

normalitet, 

accepterande och 

tillhörighet”. 

 

 2. a. ”Att känna sig 

normal”. De känner 

sig som alla andra, 

ha något gemensamt 

att prata om.  

2. b. ”Delta och 

bidra till samhället 

genom att arbeta 

och göra sitt”.  

De känner sig 

självständiga och 

stolta över att bidra 

till samhället. De 

känner sig 

”innanför” och inte 

”utanför”.  

2. c. ”Uppfylla 

normer och 

värderingar ger 

känslan att bli 

accepterad och 

värdesatt”. 

 

De känner att de gör 

rätt sak, arbetslöshet 

är förknippat med 

skam, det inger 

status och de blir 

bemötta bättre. 

 2. d. ”Tillhörighet, 

vänskap nöje med 

arbetskamraterna”. 

Gör arbetet 

meningsfullt, hjälper 

dem hitta nya vänner 

och bygga nya 

relationer. 

 

3.”Arbete skapar 

struktur, ger energi 

och balans i livet”. 

 

 3. a. ”Struktur i 

dagliga livet och en 

naturlig daglig rytm 

ger en känsla av 

balans”. Ger dem en 

hälsosammare vecka 

med fasta tider, ha 

något att göra, skillnad 

på vara passiva/aktiva 

och skillnad mellan 

natt/dag. 

3. b. ”Energi och en 

vilja att engagera sig i 

fler aktiviteter – en 

spinoff effekt”. 

Deltagarna får mer 

energi att aktivera sig 

under fritiden. 

3. c. ”Lagom 

utmaning och en 

känsla av 

kompetens”. Om 

uppgiften är för 

enkel eller svår 

känns det inte lika 

meningsfullt. Om det 

är rätt nivå känner 

deltagarna sig 

stimulerade stolta 

och kreativa. 

 

4.”Arbete ökar 

välmående och 

stärker 

identiteten”. 

4. a. ”En känsla av 

välbefinnande, 

bättre hälsa och 

kunna få mer 

glädje i livet”. 

Deltagarna har 

mindre symtom, är 

mindre deprimerade 

när de arbetar 

eftersom det bröt 

deras isolering och 

gav dem en 

struktur.  

4. b. ”Ökat 

självförtroende 

och stärkt 

identitet”. Genom 

att arbeta, vara 

behövd, känna sig 

kapabla och bidra 

till samhället. 

 

 

Bilaga 4: Resultatmatris 



 

 

 

(53) 

Participatio

n in work: 

A source of 

wellness for 

people with 

psychiatric 

disability.  

 

17 individer, 8 

kvinnor och 9 

män. Med en 

diagnos på 

Axel 1 inom 

DSM IV, med 

undantag till 

självframkalla

de diagnoser. 

Individerna är 

bosatta inom 

västra 

Kapstaden. 

 

Ett huvudtema 

lyfts fram i 

studien. ”Nå 

hälsa genom 

arbete”. Med 

två 

underteman: 

”arbete som 

ett medel för 

att bygga en 

identitet” och 

”etablera och 

behålla en 

arbetaridentit

et”. 

Innefattande 

totalt 5 

kategorier. 

 

1 .”Arbete som ett 

medel för att bygga 

en identitet”. 

Innefattar hur 

individerna når sina 

identitetsbehov 

genom arbete, ger 

dem självförtroende 

och känner sig 

värdefulla. 

 

1. a. ”Validering av 

välbefinnande och 

värde”.  Individerna 

använde sig av 

arbete för att mäta 

sitt välbefinnande 

och kopplade 

samman arbete med 

välbefinnande.’ 

 1. b. ”Integration 

genom interaktion 

och bidragande” 

Belyser arbete som 

en viktig del till hur 

integration kan nås. 

 

2. ”Etablera och 

behålla en 

arbetaridentitet”. 

Arbetaridentitetet 

blir en del av 

individen, att arbeta 

blir en del av 

vardagliga rutiner. 

Denna kan endast 

uppstå genom att 

arbeta. 3 barriärer 

framkom som kan 

störa utvecklandet av 

identitet. 

 

2. a. ”Möjlighet till 

att utveckla en 

arbetaridentitet”. 

Arbete hjälper 

individer att 

återbygga sin 

identitet efter en 

svacka och har en 

positiv verkan på 

återhämtningen.  

 

2. b.”Tillmötesgående 

förändringar” Vid 

humörsvängningar 

kunde individerna 

tappa viljan att arbeta, 

göra val de sen ångrar, 

tappa tron på sig själv 

och bli överväldigade 

av att arbeta. 

 

2. c. ”Börja om på 

nytt”. Efter en 

sjukperiod så krävs 

det energi, mod, 

flexibilitet och god 

attityd. Att återgå till 

en känd arbetsmiljö 

är lättare än en 

okänd ny miljö. 

 

(57) Is 

Vocational 

Rehabilitati

on a 

Transition 

to 

Recovery? 

12 individer 

med allvarlig 

och psykisk 

sjukdom. 

Deltagare i 

arbetsinriktad 

rehabiliterings 

program. 

2 huvudteman 

framkommer 

1.”Gå vidare” 

där individerna 

beskriver att 

de gått vidare 

från där de 

varit till en ny 

bättre situation 

med ny syn på 

livet.  

2.”Vara på ett 

schema” Att bara 

delta i 

rehabiliteringen är en 

förändring i sig 

självt, att skapa rutin. 

Totalt 6 underteman 

i artikeln. 

1. a. ”Negativ till 

positiv”. Individerna 

går från att vara 

passiva till aktiva, 

tänker positivt och 

känner sig 

välmående. 1. b. 

”Självförtroende”. 

Självförtroende, tro 

på sin kapacitet och 

ambitioner 

framkommer. Även 

konkreta mål och 

framtidsplaner växer 

fram hos individerna. 

1. c. 

”Yrkeskompetens”. 

Individerna får 

färdigheter inom 

olika yrken eller 

sysslor, klarar hålla 

tider och ordning. 

Individerna 

framhäver att det 

viktigaste är att få 

arbetsrutiner framför 

just färdigheter inom 

sysslan. 

1. d. 

”Dominoeffekt”. 

Individerna blir mer 

aktiva på fritiden, 

positiva, och 

kommer ut mer. 

Livskvaliten ökar 

och de känner en 

större tro på sig 

själva. 

2. a. ”En reguljär 

sak”. Individerna 

uttrycker att arbeta 

reguljärt enligt schema 

främjar deras  

återhämtning. 

 2. b. ”En 

språngbräda” 

Individerna strävar 

efter progression inom 

rehabiliteringen. Deras 

stöd och aktiviteter 

behöver förändras ju 

mer de utvecklas. 

  

(56) 

Developing 

a worker 

role: Stories 

of four 

people with 

mental 

illness 

4 individer, 2 

män, 2 

kvinnor, 31-

42år, 

diagnostiserad

e med 

schizofreni 

eller bipolär 

sjukdom i över 

5år. 

Medlemmar i 

lokala 

klubbhuset i 9-

16år och 

arbetade. 

 

4 

gemensamma 

teman 

framkommer. 

1. ”Stöd från 

andra”. 

Viktigt att ha stöd 

från någon som 

följer med en från 

start, uppmuntrar och 

inger hopp. Kan vara 

vän, familj, mentor 

eller chef. 

2. ”Personliga 

betydelser av 

arbete”. 

Arbete lindrar deras 

symtom, ger dem 

mening, struktur i 

vardagen och 

regelbunden aktivitet 

som bidrar till att de 

känner att de uppnår 

något. 

2. forts. Deltagarna 

känner att de får 

respekt och är en del 

av en grupp. 

3. ”Upplevelser 

inom klubbhus 

programmet”. 

Deltagarna känner 

sig accepterade och 

får en plats att 

socialisera sig med 

likasinnade. Ger en 

regelbunden kontakt, 

aktiverad i 

sysselsättning och de 

blir uppmuntrade. 

4. ”Den pågående 

kampen med 

sjukdomen”. 

Sjudomen kan göra sig 

påmind ibland och 

påverka deras energi, 

drivkraft och stress. 

Deltagarna lär sig 

handskas med 

symtomen samtidigt 

som de behåller sin 

arbetsroll. 

 

 

 

 

4.forts. De hittar 

sina metoder för att 

dämpa stress och det 

är viktigt att arbetet 

kan vara flexibelt 

samtidigt som det 

ger personen en 

tydlig struktur. 

 

 

Bilaga 4: Resultatmatris 



 

 

(49) 

Benefits and 

Drawbacks 

of 

Employmen

t: 

Perspectives 

of people 

with Mental 

Illness.  
 

41 vårdtagare 

inom 

psykiatrin 

deltog under 2 

fokusgrupper.  

16 Kvinnor 

och 25 Män. 

Under 

Åldrarna 20-50 

år. 13 

deltagare hade 

schizofreni. 5 

hade bipolära 

störningar. 4 

hade 

depression. 1 

hade 

drogrelaterade 

psykoser.  

 

6 Olika teman 

kunde 

beskrivas 

under för och 

nackdelar med 

arbete.  

Deltagarnas 

hälsostatus och 

omständighete

r är under 

förändring och 

därför kan inte 

upplevelserna 

av för och 

nackdelar med 

arbete vara 

fasta åsikter 

utan 

föränderliga 

upplevelser. 

 

 

Några deltagare 

upplevde arbete som 
tråkigt, otrevligt, 

meningslöst, tids och 

energikrävande och 
de ville hellre ögna 

sin energi åt 

meningsfulla 
aktiviteter. 

1. Övervägande 

fördelar.  

Deltagarna vägde för 

och nackdelar med 

arbete fortlöpande 

och det framkom att 

fördelarna var 

övervägande.  

 

2. Den ekonomiska 

aspekten på arbete 

ansågs som viktigt 

för livskvalitén. Det 

var en viktigt 

motiverande faktor. 

 

3. Sociala nätverk. 

Deltagarnas sociala 

nätverk påverkade 

hur de upplevde för 

och nackdelar med 

ett arbete genom den 

upplevda supporten 

de fick. Det sociala 

stödet hjälpte även 

deltagarna att 

hantera de ofrivilliga 

konsekvenserna 

arbetslöshet.  

 

4. De personliga 

förutsättningarna.  

De individuella 

sjukdomstillstånden 

var avgörande för 

upplevelsen av för 

och nackdelar med 

arbete. Den psykiska 

ohälsan hos 

deltagarna förstärkte 

upplevelsen av 

motgång och 

nackdelar med att 

arbeta. Den psykiska 

ohälsan avgjorde 

vilka jobb deltagarna 

ansåg sig vara 

kapabla och ta. 

 

 

5. Arbetets 

egenskaper. De olika 

slags arbeten som 

deltagarna prövade 

hade olika slags för 

och nackdelar som 

påverkade de 

personliga 

upplevelserna av 

duglighet. En del 

arbeten hade 

övervägande negativa 

påverkan genom stress 

och upplevelser av 

utanförskap. 

 

6. Alternativ till 

arbete: Deltagarna 

var engagerade i 

både betalda och 

obetalda arbeten. De 

hade olika åsikter om 

vad som ansågs vara 

en riktig anställning. 

De obetalda 

sysselsättningarna 

hade genomgående 

positiva påverkan 

hos deltagarna med 

fördelar som inte 

upplevdes i de 

betalda arbetena 

framförallt 

kravlösheten. 

 

(50) The 

Meaning 

and 

Importance 

of 

Employmen

t to People 

in recovery 

from serious 

mental 

Illness: 

Results of a 

Qualitative 

Study. 

 

23 deltagare 

27-59 år 11 

män och 12 

kvinnor. 

Diagnoser: 16 

med 

schizofreni,  

5 bipolär, 2 

depressions 

diagnos, 11 

med 

substansrelater

ade störningar, 

4 med övrig 

diagnos. 

Jobb: 5 var 

anställda 

heltid. 13 

deltagare 

arbetade 

deltid, 4 

arbetssökande      

 

Deltagarna 

diskutera sina 

upplevelser 

om arbete. En 

variation av 

fördelar 

beskrivs. 

Diskussionen 

kan delas upp 

under 2 

huvudteman. 

Alla deltagare 

hade 

arbetslivserfar

enheter. 

1. Arbete har en 

personlig innebörd. 

A. Arbetet som en 

identitet: 

Gemensamt för 

deltagarna var att 

tala om arbete som 

identitetskapande. 

Det fanns en stark 

arbetsmoral. 

Deltagarna hade 

arbetat under 

emotionellt 

instabilitet, tung 

medicinering, akuta 

psykoser och 

bokstavlig 

hemlöshet. 

Deltagarna hade 

samtidigt vid sidan 

av arbetet uppfyllt 

sina sociala roller 

med plikter för skola 

och familj 

Det fanns en stolthet 

hos deltagarna över 

erfarenheterna. 

Arbete sågs som en 

del av livet och en 

nödvändighet för 

återhämtningen. 

 

Alla slags arbeten 

ansågs vara viktiga.  

Deltagarna oroliga 

för att återgå till 

arbete.      

 

B. Hjälpsamma 

arbeten:  

Alla slags arbeten 

ansågs viktiga men 

sociala hjälpande 

yrken värderades 

högt. De slags yrken 

gav en känsla av att 

få ge tillbaka något i 

de arbeten där 

deltagarna fick en 

hjälpande roll.  

 

 

Många deltagare 

ansåg att deras 

psykiska 

funktionsnedsättning

ar kunde vara en 

fördel för vissa 

arbetsgivare. Det 

kunde vara 

önskvärda referenser 

som gagnade 

arbetsgivaren för 

vissa arbeten.  

 
 

C. Arbetet stärkande: 

Arbetet är personligt 
utvecklande för 

känslolivet. 

Deltagarna beskrev 
hur arbetet gav 

styrka att hantera 

psykiska 
funktionshinder. 

Arbetet ansågs 

kunna minska 
psykiska symtom 

1. Arbete bidrar till 

återhämtning. 

A. Arbete ansågs 

bidra till 

återhämtning genom 

att stärka 

självförtroendet. På 

arbetsplatser 

upplevde deltagare 

sig betydelsefulla. På 

arbetsplatsen fick 

deltagarna 

uppskattning och 

bekräftelse som 

ingen annanstans.  

 

B. Arbete ansågs 

stärkande för 

självkänslan: Att 

erhålla ett arbete, 

känna framgång och 

utveckla positiva 

relationer till 

medarbetare ingav en 

känsla av kompetens 

och självförtroende.  

 

C. Ekonomi: 

Den ekonomiska 

aspekten av ett 

arbete ansågs bidra 

till återhämtning. 

Med hjälp av en lön 

kunde deltagarna 

finansiera sin 

självförsörjning. Det 

kunde bli en 

möjlighet att klara 

sig utan familjestöd, 

socialtjänst 

utbetalning. Även 

vissa tillfälliga 

skulder som kom 

med ett hastigt 

insjuknande kunde 

avbetalas. Genom 

självförsörjningen 

fick deltagarna en 

känsla av stolthet att 

ha lyckats vilket gav 

en återhämtande 

effekt.  

 

Ett avlönat arbete 

ansågs öka 

livskvalitén genom 

att ge möjligheter 

till utbildning och 

bil.  

 

Bilaga 4: Resultatmatris 



 

 

(51) 

Working 

with Mental 

Health 

Problems: 

clients 

experiences 

of IPS , 

vocational 

rehabilitatio

n and 

employment  

 

48 deltagare 

med psykiska 

funktionsnedsä

ttningar.  

29 av de 48 

hade 

schizofreni, 15 

hade bipolära 

störningar och 

4 av andra 

diagnoser.  

Deltagarnas 

ålder från 18 år 

upp till  

pensionsålder. 

Deltagarna var 

bosatta inom 

den 

kommundel 

där studierna 

utfördes.  

 

Alla hade en 

önskan om 

jobb på öppen 

marknad. 

 

Deltagare 

inom IPS 

rehabilitering 

ansåg sig få 

mer hjälp att 

söka och 

behålla sina 

arbeten. 

 

Deltagare 

inom 

traditionell 

arbetsträning 

fick mer hjälp 

att hitta en 

anpassad 

anställning 

med 

specialplacerin

gar. 

 

  

Arbete associeras en 

ekonomisk stabilitet, 

förbättrad social 

situation, ökat 

självförtroende, 

integrering i 

samhället och 

förbättring av 

symtom med 

minskad känsla av 

meningslöshet och 

isolering. Men arbete 

associerades även 

med ökad nivå av 

stress. Deltagarna 

beskrev också att det 

gavs för lite 

uppföljning inom 

IPS rehabiliteringen. 

IPS klienterna hade 

fått fler jobb och 

behållit dessa längre 

än deltagare inom 

den traditionella 

arbetsrehabiliteringe

n. IPS klienterna 

hade dessutom fått 

färre sänkta löner.  

 

1. Upplevda hinder. 

A. Alla deltagare 

upplevde att det 

fanns hinder för 

arbete. Hindren för 

att inte få arbete var 

antingen externa 

eller personliga 

faktorer.  

B. Deltagarna 

beskrev symtom som 

ett hinder.  

C. Deltagarna 

upplevde en 

stigmatisering i 

samhället på grund 

av ett förflutet med 

psykisk sjukdom. 

D. En högre ålder 

ansågs vara ett 

hinder för att få jobb.  

E. Icke aktuell 

arbetslivserfarenhet 

F. Bristen på 

motivation var ett 

gemensamt hinder 

hos deltagarna.  

 

 

G. Deltagarna 

beskrev rädslan för 

att göra fel på jobbet 

som ett hinder för 

arbete. 

 

H. Övriga hinder för 

arbete var att 

deltagarna ofta inte 

visste vad de 

egentligen ville och 

hade därför svårt att 

hitta intressanta jobb. 

Känslan av att inte 

vara tillräckligt frisk 

för att arbeta var ett 

hinder. 

2. Hjälp i 

jobbsökandet.  

A.De flesta IPS 

deltagarna fick den 

hjälp de behövde för 

att hitta arbete.  

IPS deltagarna fick 

uppmuntran och 

guidning vilket inte 

deltagarna i den 

traditionella 

arbetsträningen fick, 

dessutom för lite 

hjälp att hitta 

passande jobb.  

 

Några IPS deltagare 

beskrev att de hade 

fått en dålig 

handledare som inte 

levde upp till deras 

förväntningar. 

 

3. Att behålla arbete. 

Hälften av alla 

deltagare hade svårt att 

behålla ett arbete på 

grund av psykiska 

funktionshinder. De 

flesta deltagarna var 

oroliga för att de inte 

skulle kunna utföra 

sina jobb. 

En god arbetsmiljö 

med varierande 

schemalagda uppgifter 

ansågs bidra till att 

behålla ett jobb.   

 

4. Skäl för att 

fortsätta arbeta 

Hälften av deltagarna 

oavsett typ av 

arbetsträning ansåg att 

den ekonomiska 

aspekten av att arbeta 

var viktigast. 

Deltagare ville också 

fortsätta arbeta för det 

gav dem en daglig 

struktur, 

självständighet, 

stabilitet, och en ny 

identitet av att känna 

sig normala.  

 

5. Upplevda 

effekter av att 

arbeta. 

Finansiell status, 

ökade sociala 

kontakter, minskad 

isolerings känsla.  

A. Arbetet fick 

deltagarna att känna 

sig lyckligare och 

nöjdare med sig 

själva.  

B. Arbetet fungerade 

som en distraktion 

och en coping 

mekanism.  

C. Arbete beskrevs 

av deltagare som ett 

syfte i livet, att bli 

accepterad  

och integrerade i 

samhället.  

D. Arbete ansågs ge 

hoppfullhet för 

framtiden.  

E. Deltagare beskrev 

att arbete hade en 

positiv effekt på 

deras hälsa med 

minskade symtom 

vid arbete 

F. Mestadels av 

deltagarna upplevde 

ingen förbättring av 

deras fysiska hälsa. 

  

G. Deltagare 

beskrev även 

negativa effekter av 

att arbeta. Effekter 

kunde vara ökade 

nivåer av stress 

vilket resulterade i 

trötthet och 

initiativlöshet. 

 

H. Deltagare 

beskrev också att 

arbete gav dem mer 

struktur i livet men 

att det kunde vara 

oönskat eftersom 

det gav dem mindre 

frihet över 

tidsdisponerandet. 

(54) The 

Meaning of 

the working 

Cooperative 

for persons 

With Long-

Term 

Mental 

Illness: A 

Phenomenol

ogical 

study. 

 

18 Deltagare. 

10 kvinnor, 8 

män. Mellan 

24-60 år. 

Diagnoser: 14 

med 

schizofreni, 

4 Borderline, 

Ångest -

fobiska eller 

depressions 

diagnoser. 

1. En 

normaliserad 

livsvärld.  

 

A. 

Arbetsträninge

n formade 

deltagarnas 

livsvärld där 

det normala 

bestämdes av 

den 

sociokulturella 

omgivningen.  

 

B. Den 
aktivitetsfrämjande 

miljön möjliggjorde 

för deltagarna att 
uppleva en normal 

livsvärld. 

Arbetsmiljön var 
anpassad för att 

främja deltagarnas 

aktivitetsutförande 

och sociala 

förutsättningar 

C. Konsekvenserna 

av mångåriga 

sjukdomstillstånd 

hade inneburit 

psykisk ohälsa, 

arbetslöshet, 

förlorade sociala 

relationer, och en 

försvunnen normal 

livsvärld. Därför 

upplevdes 

arbetsträningen som 

en aktiverande 

upplevelse och en 

stor lättnad.  

 

 

Isolering i hemmet 
och passivitet 

utbyttes mot 

delaktighet i det 
sociala arbetslivet. 

D. Att arbete ansågs 

vara normaliserande.  

E. Deltagarna 

beskrev en förbättrad 

aktivitetsbalans 

genom 

arbetsträningen.  

 

Deras aktivitetsliv 
berikades genom 

arbetet. 

F. Den personliga 
innebörden av arbete 

var olika. Vissa 

deltagare beskrev att 
arbete ökade 

kompetens och 

självförtroende. Alla 

deltagarna beskrev 

ett välmående av att 

utföra uppgifter. 
Deltagarna ansåg det 

positivt att få lära sig 
nya saker. 

G. Att utföra 

arbetsuppgifter. 

Arbetet med hantverk 

beskrevs som ett nöje 

och jämfördes med 

sällskapsspel.  

 

H. Att vara social: att 

känna samhörighet i 

arbetsgruppen ansågs 

högt värderat av 

deltagarna. 

Deltagarna kände sig 

accepterade på 

arbetsträningen av de 

övriga deltagarna. 

 

I. Förändrad 

självbild: 

Deltagarna 

upplevde positiva 

personliga 

förändringar genom 

arbetsträningen. De 

upplevde en ökad 

social förmåga. 

Dessutom ansåg 

deltagarna att 

arbetsträningen 

hade ökat deras 

aktivitetsutförande i 

hemmet.  

Bilaga 4: Resultatmatris 



 

 

(55) 

Listening 

for 

recovery: 

The 

vocational 

success of 

people 

living with 

mental 

ilness. 

 

8 deltagare i 

åldrarna från 

20 till 59 år. 

Hälften män 

och hälften 

kvinnor. 

Diagnoser: 2 

schizofreni, 3 

med bipolär 

störning. Och 

resten med 

kombinerade 

diagnoser. 

 

1: Att själv 

uppnå 

psykisk hälsa. 

A. Deltagarna 

bedömde 

själva sin 

arbetsförmåga 

till hur mycket 

symtom de 

hade. De som 

ansåg sig 

hälsosamma 

var noga med 

att de 

medicinerade 

ordentligt trots 

att de ogillade 

mediciner. 2 

deltagare 

ansåg sig inte 

kapabla att 

arbeta med 

anledning av 

hindrande 

symtom och de 

tog helst inga 

mediciner.  

 

B. Det kunde ses i 

studien att deltagarna 

som var noggranna 

med sin 

medicinering kunde 

förändra sina 

levnadsvanor till en 

förbättring. 

 

2: Arbeta för att 

behålla och 

förbättra psykisk 

hälsa. 

 

A. Gemensamt för 

deltagarna var att de 

själva försökte ta tag 

i sina livssituationer. 

Deltagarna försökte 

förändra sina 

levnadsvanor, 

förutom 2 deltagare 

vilka istället såg 

sjukdomsvinster.  

 

B. Alla deltagarna 

gjorde saker för att 

förbättra och behålla 

en psykisk hälsa men 

de ansåg att man 

behövde vara 

symtomfri för att 

fungera ordentligt. 

 

3: Att känna 

samhörighet till 

andra. 

 

A. Alla deltagare 

hade åtminstone en 

positiv 

arbetslivserfarenhet. 

Det positiva 

handlade om ett gott 

samarbete och 

samhörighet till 

medarbetare på 

arbetsplatsen. 

 

B. Deltagarna ansåg 

att på en bra 

arbetsplats finns det 

ett socialt nätverk 

som får dem att 

känna sig 

komfortabla, 

välkomna och 

respekterade.  

 

C. Gemensamt för 

deltagarna var att de 

ansåg att uppmuntran 

på arbetsplatsen av 

arbetsledare och 

medarbetare var 

väldigt viktigt för deras 

framgång i 

arbetsrehabiliteringen.  

 

  

 

Bilaga 4: Resultatmatris 


