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Sammanfattning 
 

Syftet med denna studie var att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av 
åtgärder som används för att personer med schizofreni ska kunna förbättra och 
bibehålla aktivitetsförmåga och/eller kompensera för aktivitetsnedsättningar. 
För att besvara syftet valdes en kvalitativ metod och intervjuer av sex 
yrkesverksamma arbetsterapeuter inom kommun och landsting i norra Sverige 
genomfördes. Arbetsterapeuternas erfarenheter analyserades och resulterade i 
4 kategorier, dessa var: ”Utredning och behandling kräver samverkan och 
resurser”, ”Inlärning och problemlösning är utmanande och komplext”, ” 
Resonemang och reflektion kring aktivitet är nödvändigt”, ”Träning och 
anpassning möjliggör aktiviteter i vardagen”.  Sammanfattningsvis visar 
denna studie komplexiteten och utmaningen kring arbetsterapeuternas 
erfarenheter av åtgärder för personer med schizofreni. Studien åskådliggör 
vikten av samverkan och behovet av resurser. Erfarenheter var att personer 
med schizofreni hade svårigheter att se samband och detta belystes 
exempelvis vid inlärning och problemlösning. Vidare framkom att 
resonerande och reflekterande för att öka insikt om egen aktivitetsförmåga och 
förståelse för balans i livet var värdefullt. Slutligen beskrevs också 
arbetsterapeuternas erfarenheter av att fokus ligger på direkt aktivitetsträning. 
Miljön för arbetsterapeuternas åtgärder var ofta personens hem.  
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Abstract 
 

The aim of this study was to describe occupational therapists’ experiences of 
interventions for people with schizophrenia in order to improve and maintain 
occupational performance and/or compensate for occupational dysfunction. 
The authors used a qualitative method and interviewed six professional 
occupational therapists working with mental health in municipalities and 
districts in the north of Sweden. The occupational therapists’ experiences 
were analyzed and summed up in 4 categories, these where: “Assessment and 
treatment demands cooperation and resources”, “Learning and problem 
solving are challenging and complex”, “Reasoning and reflection in activity 
is necessary”, “Activity training and adaptation enables every day activity”. 
In summary this study shows the complexity and the challenge for 
occupational therapists in their interventions for people with schizophrenia. 
The study shows the need for cooperation and resources. The experiences of 
occupational therapists’ are that people with schizophrenia often have 
difficulties in causation concerning learning and problem solving. This study 
also implied that reasoning and reflecting for improved insight regarding 
one’s own occupational performance and occupational balance in life is 
essential for occupational therapists’ interventions. Finally occupational 
therapists’ experience was that focus of intervention was on training in 
activity. The interventions often took place in the home of the person with 
schizophrenia.  
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Schizofreni är en progressiv och aktivitetsnedsättande psykisk sjukdom (Crouch, 2007). De 

allmänna effekterna av sjukdom oavsett om de har en fysisk eller psykisk grund kan vara att 

personen inte längre förmår utföra aktiviteter som tidigare varit självklara. Svårigheterna kan 

bestå i att inte kunna göra aktiviteterna på samma tillfredsställande sätt, alternativt inte kunna 

göra dem alls (Kielhofner, 2002). För att hjälpa personer med nedsatt aktivitetsförmåga 

använder arbetsterapeuter sig av aktiviteter som både mål och medel vid åtgärder i form av 

utredning och behandling (Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter [FSA], 2005). Detta sker 

genom kartläggning av aktivitetsnedsättning samt genom förebyggande, bibehållande och 

kompenserande åtgärder (Boyt Schell, Blesedell Crepeau & Cohn, 2003). Förebyggande 

åtgärder innebär att arbetsterapeuten hjälper personen att motverka framtida 

aktivitetsnedsättning. Bibehållande åtgärder handlar om att tillvarata personens förmågor så 

att aktivitetsnivån förblir densamma. Med kompenserande åtgärder menas åtgärder som kan 

kompensera för förlorade förmågor, det kan handla om att förändra den omgivande miljön 

eller aktiviteten (Kielhofner, 2004). För att kunna hjälpa personer med schizofreni är det 

viktigt att studera förebyggande, bibehållande och kompenserande åtgärder som 

arbetsterapeuter använder sig av.  

 

Det finns fortfarande frågetecken kring varför personer får schizofreni då orsakerna till detta 

ännu inte är helt klarlagda. Tänkbara förklaringar är en ökad sårbarhet på grund av genetiska 

defekter men även miljön under fosterstadium eller spädbarnstiden kan vara av betydelse. 

Även stress och påfrestningar i form av traumatiska upplevelser, missbruk och sjukdom 

misstänks vara utlösande faktorer (Allgulander, 2005; Socialstyrelsen, 2003). Insjuknandet 

sker ofta i tonåren och ca 50 000-60 000 personer i Sverige har diagnosen. En stor andel av 

personerna som får sjukdomen blir mer eller mindre funktionshindrade under resten av livet 

trots medicinsk behandling (Cullberg 2005; Levander, Adler, Gefvert & Tuninger, 2006). 

Sjukdomen yttrar sig i positiva och negativa symptom där båda typerna innebär försämring 

för personen men tar sig olika uttryck. Personerna som drabbas av den positiva varianten får 

extra symptom exempelvis vanföreställningar och hallucinationer. Med den negativa 

varianten följer bortfallssymptom såsom inåtvändhet, håglöshet samt brist på vilja och 

intresse (Cullberg, 2005, Levander et al, 2006). Oavsett om personer har positiva eller 

negativa symptom kan de drabbas av kognitiva nedsättningar, det vill säga svårigheter att 

tänka och att lösa problem. Särskilt negativa symptom och kognitiva nedsättningar är svåra att 

behandla. Aktuell forskning (Levander et al., 2006) har visat att de kognitiva begränsningarna 

är större än vad som tidigare ansetts och personens kognitiva funktioner kan ha minskat så 
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mycket att det motsvarar en måttlig grad av utvecklingsstörning dvs. IQ 40-55. I de fall där 

kognitiva nedsättningar uppstår finns det vissa som är vanligare för personer med schizofreni. 

Dessa är svårigheter med minne, uppmärksamhet, språk, planering och organisationsförmåga 

samt igångsättningsproblem och/eller bristande impulskontroll (Hadas-Lidor, Katz, Tyano & 

Weizman, 2001; Levander et al., 2006). Något som är vanligt för personer med schizofreni är 

att nästan alla kognitiva förmågor blir försämrade, detta kan jämföras med personer som 

drabbas av förvärvad hjärnskada eller demens där det ofta är vissa förmågor som påverkas 

(Levander et al., 2006). De kognitiva nedsättningarna hos personer med schizofreni visar sig i 

försämrad aktivitetsförmåga i det dagliga livet (ADL-förmåga) till exempel olämplig klädsel, 

bristande hygien samt en allmän oförmåga att organisera dagen (Crouch, 2007).  

 

De personliga påfrestningarna som ofta följer med schizofreni är många liksom de omfattande 

konsekvenserna för samhället. Svensk forskning visar att mindre än 10 % procent försörjer sig 

själva och att personer med schizofreni är överrepresenterade när det gäller brottslighet 

(Levander et al. 2006). Enligt Socialstyrelsen (2006) begår 10 % av personer med schizofreni 

självmord och att det är vanligast vid de första åren av sjukdomen. Enlig Crouch (2007) beror 

en del av självmorden på infall i samband med hallucinationer medan andra baseras på ett 

beslut då påfrestningarna av sjukdomen blivit alltför påtagliga. Detta visar på sjukdomens 

komplexitet och destruktivitet och betydelsen av att det finns åtgärder för att minska både de 

personliga påfrestningarna och konsekvenserna för samhället (Ibid; Cullberg, 2005; Levander 

et al., 2006). Åtgärder för personer med schizofreni har under lång tid endast inneburit 

medicinering i form av neuroleptika. Medicinering har hjälpt många men har också sina 

begränsningar eftersom vissa personer med schizofreni inte tar utskriven medicin, alternativt 

inte blir hjälpta av den. En annan nackdel med medicinen är vanligt förekommande 

biverkningar som inre oro, rastlöshet, muskelstelhet, viktuppgång samt tröghet i tankar och 

känslor (Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 1997) och biverkningarna kan 

ibland vara lika aktivitetsnedsättande som sjukdomen i sig. Medicinens begränsningar och 

biverkningar visar på behovet av att komplettera behandlingen med bland annat psykosociala 

och kognitiva åtgärder (Rigby & Wilson, 2006). Enligt Levander et al. (2006) är rehabilitering 

med psykosociala åtgärder av lika stor betydelse för behandlingen som läkemedel. Utan 

rehabilitering försämras ofta personer med schizofreni över tid och kostar dessutom samhället 

mycket pengar (Elpers, 2000), således är långsiktig rehabilitering nödvändigt (Cullberg, 

2005). Crouch (2007) menar att just vardagliga praktiska aktiviteter behövs för att rehabilitera 
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och stödja personer med schizofreni så att de kan upprätthålla sina förmågor och motverka 

ytterligare nedsättningar. 

 

Psykosociala åtgärder innebär att personen med schizofreni får hjälp att lära sig hantera och 

förstå sin omvärld, samt ökar sin förmåga att anpassa sig efter funktionsnedsättningar 

(Socialstyrelsen, 2003). En typ av psykosocial åtgärd är livsfärdighetsträning (eng. life skills 

training) som syftar till att främja förmågor som behövs i det vardagliga livet och i den miljö 

som personerna väljer att agera (Robertson, Connaughton & Nicol, 2007). En svensk variant 

av psykosociala åtgärder är behandlingsprogrammet ”Ett självständigt liv” [ESL] som innebär 

social färdighetsträning för att möjliggöra självständighet hos personer med schizofreni, 

minska antalet återfall och kvarvarande symptom samt få en bättre förmåga att styra sin egen 

behandling i samarbete med vårdpersonal (Socialstyrelsen, 2003). Kognitiva åtgärder innebär 

att träna upp kognitiva förmågor eller anpassa miljön för kognitiva nedsättningar. Åtgärderna 

kan ta sig olika uttryck där exempelvis minnesträning och inlärning av mönsterigenkänning 

kan ske via dator eller via uppgifter på papper. Det kan också handla om att lära sig tekniker 

såsom att upprepa instruktioner och uppmuntra sig själv verbalt under aktivitet alternativt att 

annan person utgör det verbala stödet (Twamley, Jeste & Bellack, 2003). Exempel på 

kognitiva åtgärder för anpassning av miljön kan vara att använda etiketter, scheman, 

checklistor, och larm för påminnelser. Det kan även innebära att irrelevanta och förvirrande 

föremål plockas bort från miljön samt att placera relevanta föremål på lämpliga och 

tillgängliga platser (Velligan, Mahurin, True, Lefton, & Flores, 1996). Gemensamt för 

psykosociala och kognitiva åtgärder är att de som erbjuder dem måste ha kunskap om vad de 

innebär, och hur de kan kombineras. Vid val av åtgärd och mål är det viktigt att detta sker i 

samarbete med personen (Levander et al., 2006). Arbetsterapeuter kan vara en lämplig 

yrkesgrupp för att göra bedömning och utveckla de mål som behövs (Rigby & Wilson, 2006). 

För att stödja personer med schizofreni bör valet av åtgärder grunda sig på evidens (Long & 

Cronin-Davis, 2006) för att säkra kvalitet och ett effektivt genomförande (Taylor, 2002).  

 

Arbetsterapeutiska teorier förklarar att människan är en i grunden aktiv varelse som behöver 

aktivitet (Kielhofner, 2002; Kielhofner, 2004; Wilcock, 1998). Likaså är det viktigt att ta 

hänsyn till behovet av vila för att därigenom skapa en balans så att människan kan bibehålla 

eller förbättra sin hälsa (Backman, 2004; Wilcock, 1998). Aktiviteter har också visat sig ha en 

självläkande kraft som hjälper till att bygga upp självkänsla och identitet (Laliberte–Rudman, 

2002; Wilcock, 1999). Om personer inte får möjlighet att vara aktiva kan detta innebära att de 
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upplever en känsla av att förlora makten över sitt liv och sin vardag, vilket kan resultera i en 

förlorad aktivitetsförmåga och nedstämdhet (Kielhofner, 2002; Kielhofner 2004; Westhorp, 

2003). Detta kan förklara det vanliga sjukdomsförloppet vid schizofreni då personen ofta 

sörjer sin förlorade aktivitetsförmåga (Cullberg, 2005). Kielhofner (2002, 2004) förklarar i 

Model of human occupation [MoHO] hur en aktivitet utförs och utvecklas över tid. Enligt 

modellen påverkas aktivitetsutförande av individuella faktorer, miljö- och aktivitetsfaktorer. 

Individuella faktorer kan studeras närmare för att få förståelse för vad som ligger bakom 

människors vilja och intressen, val av aktiviteter och grunden för motivation hos individen 

(Ibid). Inom psykiatrin möter arbetsterapeuter ofta personer med brist på motivation. Ibland 

kan sjukdomen ge motivationsbrist men det kan också förklaras av personlighet, erfarenhet, 

omedvetna behov eller oro (Hagedorn, 2001). 

 

Som beskrivits ovan är schizofreni en sjukdom som kan förändra livet och innebär stor risk 

för kroniskt insjuknande, därför är det viktigt att så snart som möjligt påbörja åtgärder och 

effektiv behandling. Detta innebär lindring av direkta symptom och minimering av långsiktig 

aktivitetsnedsättning (Crouch, 2007). Arbetsterapeutiska åtgärder borde vara ett naturligt 

komplement till medicinering eftersom de syftar till att ta tillvara de existerande förmågorna 

och kompenserar för aktivitetsbortfall. Även om det var inom psykiatrin som arbetsterapi 

började utvecklas genom ”moral treatment” i början av 1900-talet (Barker Schwartz, 2003) 

visar vår litteraturgenomgång att utvecklingen på området blivit eftersatt. Författarna till detta 

examensarbete har noterat att det under de senaste åren publicerats få vetenskapliga studier 

som belyser arbetsterapeutiska åtgärder inom psykiatrin i allmänhet. Detta gäller inte minst 

studier som behandlar arbetsterapeutiska åtgärder riktade mot personer med schizofreni och 

att det därför finns ett behov av att studera detta. Syftet med denna studie är därför att 

beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av åtgärder som används för att personer med 

schizofreni ska kunna förbättra och bibehålla aktivitetsförmåga och/eller kompensera för 

aktivitetsnedsättningar.  

 

Metod 

Design 
För att besvara syftet har författarna valt att genomföra en kvalitativ studie och det innebär att 

på ett utforskande och systematiskt sätt beskriva och tolka människors upplevelser, 

erfarenheter och känslor. Intervju är en vedertagen datainsamlingsmetod vid kvalitativa 
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studier och används för att få djupgående information om någons erfarenheter (Holloway & 

Wheeler, 2002). Analys av data genomfördes med stöd av kvalitativ innehållsanalys enligt 

Graneheim och Lundman (2004). 

 

Urval 
I denna studie var urvalskriterierna att arbetsterapeuterna skulle vara legitimerade och arbeta 

inom kommun eller landsting i norra Sverige. De skulle även ha arbetat minst 6 månader med 

personer som har schizofreni. Urvalet gjordes via så kallat bekvämlighetsurval vilket innebär 

att vända sig till personer som är geografiskt lättillgängliga (Patton, 2002). Detta eftersom 

författarna gärna ville ha möjlighet att träffa arbetsterapeuterna för att lättare kunna tolka 

kroppsspråket. Urvalet resulterade i 6 arbetsterapeuter. 

 

Datainsamling 
Datainsamling genomfördes i form av semi-strukturerade intervjuer som pågick mellan 1-1½ 

timme och utgick från en intervjuguide (Bilaga 1). Denna sammanställdes enligt Kvales 

rekommendationer (1997), vilket innebär att lättare få översikt över det som intervjun ska 

täcka och ge förslag till frågor. Dessa bör vara lätta att förstå och befriade från akademisk 

jargong för att på så sätt uppmuntra samspel och spontanitet i intervjun. Semi-strukturerad 

intervju innebär att ställa öppna frågor utifrån det valda ämnesområdet. Med utgångspunkt 

från de svar som fås under intervjuns gång ställs följdfrågor för förtydligande (Holloway & 

Wheeler, 2002). Författarna eftersträvade att platserna för intervjuerna var avskilda och lugna. 

För att ge bästa möjliga förutsättningar till att bygga upp en avslappnad miljö gav författarna 

möjlighet att hålla intervjun på överenskommen plats utifrån arbetsterapeuternas önskemål. 

Samtliga valde att genomföra intervjun på sin arbetsplats. I denna studie bandades 

intervjuerna för att därefter skrivas ut ordagrannt. 

 

Procedur 
För att komma i kontakt med yrkesverksamma arbetsterapeuter användes Internet och 

telefonkatalog för att lokalisera psykiatriska verksamheter inom kommuner och landsting i 

norra Sverige. På detta sätt kunde lämpliga kontaktpersoner identifieras för vidare 

telefonkontakt, samtliga var arbetsterapeuter. Dessa kontaktpersoner erhöll muntlig 

information om studien samt mottog missivbrev (Bilaga 2), svarstalonger (Bilaga 3) och 
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förfrankerade svarskuvert. Vid telefonkontakten framgick antalet som var aktuellt att skicka 

till kontaktperson på respektive verksamhetsställe, totalt 17 utskick gjordes. Utskicken sändes 

ut i god tid (ca 1-2 veckor innan sista svarsdatum) för att arbetsterapeuterna skulle hinna fatta 

ett genomtänkt beslut om de ville ingå i studien och därefter ge informerat samtycke. Enligt 

Holloway och Wheeler (2002) är detta en viktig etisk aspekt som bör beaktas. Missivbrevet 

innehöll information om studiens syfte och mål, metoder samt kontaktinformation för 

eventuella frågor till författarna och handledare för studien. Brevet tog också upp att 

deltagandet var frivilligt och att arbetsterapeuterna när som helst kunde avbryta  medverkan 

liksom att de skulle vara anonyma  i det slutgiltiga arbetet. Detta överrensstämmer med 

Holloway och Wheelers (2002) rekommendation kring tillvägagångssätt. Av 17 utskick 

meddelade 6 arbetsterapeuter att de accepterade deltagande via svarstalong inom aktuell 

svarstid. Svaret från 1 arbetsterapeut inkom långt efter svarstid pga brister i postgången vilket 

gjorde att det inte gick att genomföra intervjun. 3 arbetsterapeuter meddelade att de valde att 

avstå på grund av för liten erfarenhet av diagnosgruppen och resterande 7 arbetsterapeuter 

hörde inte av sig. Samtliga arbetsterapeuter som svarade passade in på urvalskriterierna. Tid 

och plats för intervjun bokades och författarna genomförde tillsammans semi-strukturerade 

intervjuer.  

 

Analys av data 
Analys av intervjuer genomfördes med stöd av Graneheim och Lundmans beskrivning av 

kvalitativ innehållsanalys (2004), vilket i denna studie innebar att arbetet varierade mellan att 

analysera specifika intervjuer och det totala intervjumaterialet i syfte att hitta övergripande 

mönster. Metoden inleddes med att materialet ordagrant skrevs ut och arbetsterapeuternas 

erfarenheter av åtgärder för personer med schizofreni sammanfattades i meningsbärande 

enheter, kondenserade meningar, koder och kategorier. Författarna läste igenom varje intervju 

var för sig för att få en övergripande bild av innehållet, vardera intervju bestod av 17-26 sidor 

text. Exempel på hur kodning och kategorisering gick tillväga: 

Kondenserad mening Kod Kategori 

en del orkar bara städa delar av lägenheten, 

somliga har två rum och kök vilket gör det 

svårt att få överblick och hålla ordning så 

vissa stänger av för sovrum och använder 

inte det 

anpassning av 

bostadsmiljö 

träning och anpassning 

möjliggör aktiviteter i 

vardagen 
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Förslag på lämplig kodning och kategorisering av materialet gjordes enskilt eller gemensamt. 

Författarna jämförde och diskuterade varje steg av analysen för att säkerställa att materialet 

tolkats på samma sätt. Diskussion fördes även med handledaren.  

 

Etiska reflektioner 
Holloway och Wheeler (2002) påpekar vikten av att ta hänsyn till etiska ställningstaganden 

genom hela den kvalitativa undersökningen. Detta har författarna till studien försökt anamma. 

I missivbrevet informerades arbetsterapeuterna om att de i slutresultatet skulle vara anonyma. 

Widerberg (2002) menar att det är betydelsefullt att anonymisera och systematistera 

intervjumaterialet. Detta kan ta sig uttryck i att inte avslöja information som direkt kan 

identifiera arbetsterapeuterna. Författarna till denna studie har tillämpat detta genom att namn, 

verksamhetsort och verksamhetsställe samt eventuella namn på arbetsterapeuternas klienter 

inte framkommer i arbetet. Kvale (1997) ger etiska rekommendationer särskilt inriktade mot 

studier som baseras på intervjuer. Författarna har utifrån detta reflekterat över förhållanden 

kring intervjun, bearbetning samt sammanställning av materialet. Vid intervjuer är det viktigt 

att tänka på hur materialet förvaras och vem som har tillgång till det (Widerberg, 2002). 

Banden och intervjuutskrifter förvarades hos författarna till examensarbetet som såg till att de 

var i tryggt förvar. Förutom författarna till studien fick även handledaren tillgång till delar av 

materialet. Band och intervjuutskrifter förvaras på säkert ställe tills de förstörs. Resonemang 

har förts mellan författarna samt mellan författarna och handledare för att identifiera risker 

och nyttan med studien. Detta har medfört att bland annat intervjuplats samt 

frågeformuleringar har valts utifrån etiska avvägningar för att minimera risken för obehag hos 

den intervjuade arbetsterapeuten. Riskerna med studien uppfattades som relativt små i 

förhållande till nyttan med att öka kunskapen kring arbetsterapeutiska åtgärder.  

 

Resultat 
Analysen av data resulterade i 4 kategorier som beskriver arbetsterapeuters erfarenheter av 

åtgärder för att personer med schizofreni ska kunna förbättra, bibehålla aktivitetsförmåga 

och/eller kompensera för aktivitetsnedsättningar. Dessa kategorier är: ”Samverkan och 

resurser krävs för utredning och behandling”, ”Inlärning och problemlösning är utmanande 

och komplext”, ” Resonemang och reflektion kring aktivitet är nödvändigt”, ”Träning och 

anpassning möjliggör aktiviteter i vardagen”.  Dessa kategorier presenteras och illustreras 

med valda citat från arbetsterapeuterna.  
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Samverkan och resurser krävs för utredning och behandling 
I denna kategori framkom att arbetsterapeuternas erfarenheter var att det krävs samverkan och 

samarbetet inom och mellan yrkesgrupper samt tillsammans med personen och dennes 

nätverk. Hur samarbete fungerar mellan olika verksamheter hade enligt arbetsterapeuterna 

stort inflytande på resultatet av åtgärderna. Vidare erfarenheter var att det krävs förbättrade 

resurser i form av ekonomi, tid och kunskap för att genomföra utredning och behandling.  

 

Arbetsterapeuternas erfarenheter var att det finns ett stort behov av samverkan runt personer 

med schizofreni. Inom den egna verksamheten sker samverkan ofta i form av team och består 

av exempelvis psykolog, sjukgymnast, sjuksköterska, skötare samt övrig personal. I 

landstinget samarbetade större team kring diagnos och formulering av lämpliga åtgärder. 

Inom kommunen var teamen mindre och innehöll färre yrkesgrupper. De kommunala 

arbetsterapeuterna arbetade mer konsultativt kring åtgärder riktade mot boendepersonal och 

personer med schizofreni. Det konsultativa arbetssättet i kommunen beskrevs som en 

nödvändighet på grund av stora grupper i behov av stöd. Samverkan med nätverket kring 

personen är betydelsefullt då även anhöriga, kontaktpersoner och eventuella arbetsgivare är 

viktiga vid utredning, behandling och uppföljningar. Arbetsterapeuterna berättade att 

samverkan underlättar upptäckt av problem och att vidare åtgärder kan sättas in i ett tidigt 

skede vilket ger bättre förutsättningar för att personen ska förbättra, bibehålla 

aktivitetsförmåga och kompensera för aktivitetsnedsättningar. Enligt arbetsterapeuterna kan 

samarbete ske i många olika konstellationer och ett exempel är när arbetsterapeuten i 

kommunen agerar ”spindel i nätet” för att möjliggöra aktivitet: 

"Om man kan samordna olika boende där någon är hockeyintresserad och på 
ett annat boende där någon också är det, att man kanske kan se till att ge sig 
iväg på hockey men att då samordna personalinsatser så att säga." 

 

Arbetsterapeuterna agerade även som utbildare och handledare inom kommunen såväl som 

inom landstinget. Utbildning och handledning var enligt arbetsterapeuterna viktigt för att 

möjliggöra samverkan och handlar ofta om att förmedla förståelse för personens tankesätt och 

var begränsningarna ligger. Arbetsterapeuterna menar att anhöriga såväl som vårdpersonal 

kan ha bristande förståelse för att personen har färdigheter men att kopplingen mellan tanke 

och praktiskt utförande brister. Bristande förståelse från vårdpersonal kan också ge felaktigt 

bemötande och arbetsterapeuternas erfarenheter var att genom att spela mer på ”personens 

planhalva” kan frustration och hot från personer med schizofreni minska samt 

självständigheten öka. För att bibehålla aktivitetsförmåga menar arbetsterapeuterna att det var 
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viktigt att boendepersonal inte tar över i aktiviteter och för att åstadkomma detta är det bra 

med kontinuerligt handledning av personal så att samsyn utvecklas. Arbetsterapeuterna 

uttryckte att det var betydelsefullt att alla parter möts för att få en gemensam syn över hur 

förbättrande, bibehållande av aktivitetsförmåga eller kompensation i aktivitet ska göras, detta 

i synnerhet vid överföring av resultat från utredning eller behandling angående personens 

behov av stöd.  

 

Att samverkan mellan olika verksamheter såsom kommunens och landstingens 

arbetsterapeuter, arbetsförmedling, försäkringskassan och arbetskonsulenter fungerar effektivt 

var betydelsefullt för den långsiktiga rehabiliteringen. Genomgående tryckte samtliga 

arbetsterapeuter på att ännu mer samverkan krävs för att kunna hjälpa personer med 

schizofreni. Av arbetsterapeuterna framgick att det finns ett glapp mellan kommunens och 

landstingets ansvarsfördelning vid åtgärder. Kommunen har det sociala 

rehabiliteringsansvaret och landstinget har behandlingsansvaret för den psykiska sjukdomen. 

Arbetsterapeuternas erfarenheter är dock att landstingets kontakt avslutas i och med att 

personen är medicinskt färdigbehandlad, detta trots att personen ofta behöver stöd för att 

hantera de aktivitetshinder som följer med själva sjukdomen. Hur väl samverkan fungerar 

över verksamhetsgränser beror bland annat på hur tydlig ansvarsfördelning från styrande 

organ är, huruvida verksamheters mål överensstämmer med varandra och om det finns 

tillräckliga resurser att tillgå. Exempelvis har kommunens arbetsterapeuter ofta stora grupper 

som de ska fördela tid och andra resurser mellan vilket beskrivs nedan: 

”Den här biten med äldreomsorgen den tar ju mycket, och omsorgen så tyvärr 
är det så att psykiatrin får stå tillbaka." 

 
Erfarenheterna var att svårigheter i samverkan ofta har sin grund i bristande resurser såsom 

ekonomi, tid och kunskap. Enligt arbetsterapeuterna var förskrivning av kognitiva hjälpmedel 

besvärlig och beskrivs som en kostsam och långvarig process i många led utan tydliga 

riktlinjer. Arbetsterapeuterna önskade bättre anpassning och samverkan med personen och 

boendet eftersom det i dagsläget tas liten eller ingen hänsyn till personernas ålder, 

sjukdomsstadium och behov vid sammansättning i gruppboenden. Arbetsterapeuterna skulle 

även vilja ge bättre stöd redan när personen flyttar in i ett boende, för att kunna ge en bra start 

för alla parter men bristande samverkan och resurser försvårar detta. Att besöka personerna i 

eget hem eller gruppboende är tidskrävande för arbetsterapeuten vilken innebär att vissa 

arbetsterapeuter såg det som en fördel att personerna transporterar sig till 

arbetsterapilokalerna för åtgärder. Enligt arbetsterapeuterna visar sig resursbrist även i att 
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flera kommuner erbjuder dagverksamhetsplatser i första hand till personer inom omsorgen 

och i mån av plats till psykiskt funktionshindrade. Arbetsterapeuter inom landstinget har 

också märkt indragningar av resurser, exempelvis att skapande aktivitet tidigare var en 

självklar och kostnadsfri del av behandlingen vilket det inte längre är. Erfarenheterna från 

arbetsterapeuterna var att det finns en stor önskan om förbättring inom samtliga områden när 

det gäller samverkan och resurser. 

 

Arbetsterapeuterna erfarenheter var att personer med schizofreni behöver lång tid för 

utredning och behandling, hur mycket tid som kan användas för detta varierar mellan olika 

verksamheter och kan orsaka svårigheter för samverkan: 

"Försäkringskassan ligger ju på ganska hårt så där måste man som försöka. Vi 
håller på och försöker köpa tid åt henne. Dom vill att hon snart ska vara i full 
gång och jobba... vilket vi inte tycker och ser… så vi håller på och försöker 
jobba på att ge tips och idéer till Försäkringskassan” 

 

Arbetsterapeuternas erfarenheter var att resurser i form av tid är viktiga när de planerar 

åtgärder, exempelvis i gruppåtgärder utgår de ofta från minst ett år och vid rehabilitering till 

arbete handlar det ofta om behandlingstider på fem år.   

 

För att möjliggöra utredning och behandling beskrev arbetsterapeuterna att de behöver 

resurser i form av kunskap som hämtas från många olika områden. Den arbetsterapeutiska 

kunskapen utgår ofta från Kielhofner i kombination med exempelvis Mosey, Reilly och ICF. 

Erfarenheterna från arbetsterapeuterna var att det kan vara svårt att tillämpa arbetsterapeutiska 

instrument i intervjusituationer eftersom personer med schizofreni ofta har svårt att muntligt 

redogöra för sin situation. Vidare beskrev arbetsterapeuterna att det krävs resurser i form av 

tid att läsa in sig på ett nytt arbetsterapeutiskt bedömningsinstrument. De ansåg också att 

instrumenten som finns till förfogande är alltför omfattande för att kunna användas praktiskt 

och att de därför oftast använder eget framtaget utredningsmaterial och kombinerar det med 

observationer samt intervjuer. Arbetsterapeuternas erfarenheter var att för att kunna 

genomföra utredning och behandling för personer med schizofreni även krävs kännedom om 

exempelvis stress- och sårbarhetsmodellen, kognitiv beteendeterapi [KBT], psykopedagogik 

samt pedagogik hämtad från omsorgen. Flera av arbetsterapeuterna har kommit i kontakt med 

eller önskar få lära sig mer om psykosociala åtgärder i form av behandlingsprogrammet ”Ett 

självständigt liv” för att bedriva det individuellt eller i grupp. Arbetsterapeuternas erfarenheter 

var att det är viktigt att integrera kunskaper från andra områden i det arbetsterapeutiska 
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utövandet men svårt att göra detta på egen hand utan att förlora förankring i den egna 

professionen. En lösning som arbetsterapeuterna beskrev är att i grupp med andra 

arbetsterapeuter diskutera fram hur kunskapen kan berika det arbetsterapeutiska arbetet.  

 

Inlärning och problemlösning är utmanande och komplext  
I denna kategori framkom att arbetsterapeuterna anser att inlärning och problemlösning för 

personer med schizofreni är en utmanande och komplex uppgift för arbetsterapeuten. För att 

möjliggöra inlärning och problemlösning är förenkling och förklaring av aktiviteter 

nödvändigt och när detta inte räcker till krävs anpassning av miljö eller skapande av rutiner. 

 

Arbetsterapeuterna beskrev behovet av att förenkla aktiviteter eftersom personer med 

schizofreni ofta har svårigheter med inlärning och problemlösning på grund av kognitiva 

nedsättningar. Dessa kan vara bristande koncentration, minne, initiativ samt oförmåga att se 

samband eller bedöma exempelvis orsak-verkan. Arbetsterapeuterna framhöll att det är viktigt 

att förstå orsaken till aktivitetssvårigheterna annars kan åtgärderna bli felaktiga. De menar att 

svårigheter i aktivitetsutförande som till synes kan bero på kognitiva nedsättningar likväl kan 

ha sin grund i positiva symptom såsom vanföreställningar (och åtgärdas med 

resonemang/reflektion) eller bristande erfarenhet (och åtgärdas med aktivitetsträning), dessa 

åtgärder kommer att presenteras i efterföljande kategorier. Arbetsterapeuternas erfarenheter 

var att förenkling var en användbar metod och exempelvis vid matlagning kunde innebära att 

skriva om recept eller använda förenklade recept. Arbetsterapeuterna beskrev också hur de 

arbetar för att underlätta framförallt de kognitiva problemen genom att bryta ner aktiviteter i 

delmoment för att personen lättare skulle se samband. På samma sätt användes delmål och 

uppföljningar av behandlingsåtgärder för att underlätta förståelsen hos personerna och ge dem 

en strategi att nå högre satta mål. Behandlingstillfällena gick enligt arbetsterapeuterna ut på 

att förstärka det som gjordes i aktiviteten med hjälp av ord, vilket innebar att arbetsterapeuten 

samtidigt berättade om det som gjordes i aktiviteten. Exempel på hur aktiviteterna 

strukturerades var att personen med schizofreni vid de första tillfällena kunde stå bredvid och 

observera vad arbetsterapeuten gjorde. Genom att personen fick en tydlig struktur och 

information via både syn och hörsel används flera sinnen för att lära in aktiviteten. 

Arbetsterapeuterna beskrev att de endast gav korta instruktioner vilket gjorde det lättare för 

personen att hålla sig koncentrerad och behålla informationen i minnet. Därefter utförde 

personen vissa delmoment i syfte att bli komfortabel i aktiviteten för att därigenom öka både 
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koncentration och minne. Erfarenheterna var att tydlighet med att förklara vad som 

förväntades var nödvändigt och gjordes inledningsvis av varje träff, det vill säga att personen 

skulle göra så mycket som möjligt själv och endast vid verkligt behov få hjälp av 

arbetsterapeuten. Arbetsterapeuterna beskrev hur de lärde ut och förklarade aktiviteters 

uppbyggnad och förmedlade problemlösningsstrategier som gav personen valmöjligheter att 

variera aktivitetens utförande, detta illustreras genom följande citat:  

"Då gick vi igenom så här: Vad består en paj utav? Så fick hon rita… paj består 
av ett skal, så består det av fyllning, och så nåt geggamoja som binder ihop det 
här… oftast ägg och mjölk och sådär… Ett, två, tre… Och så kan man variera 
dom här på alla möjliga sätt… och så gick vi igenom det väldigt noga… Då 
jobbade jag med problemlösning utifrån det… Ett skal, vad kan det vara?... Ja 
det kan vara färdigfrusen smördeg, man kan göra pajdeg utifrån recept i en 
kokbok, det finns färdigköpt pajdeg. Olika varianter och så där." 

 

Arbetsterapeuternas erfarenheter var att problemlösning kan vara svårt och utmanande för 

arbetsterapeuten samt att det ofta kan bli aktuellt med anpassningar för att hjälpa personen 

med schizofreni att komma runt problemet. Detta gällde i synnerhet då både problem och 

förutsättningar skiftar i karaktär. Exempel på detta kan vara återgång till arbete som innebär 

att personen ständigt behöver göra bedömningar, ta beslut och agera utifrån hjälpbehov i en 

varierande miljö. I sådana fall kan det vara svårt att träna in strategier som fungerar för varje 

tänkbar uppkommen situation, och en kompenserande åtgärd kan därför bli nödvändig. Detta 

kan innebära att personen jobbar i en oförändrad miljö med möjlighet att ta stöd av kollegor. 

Generellt har arbetsterapeuterna beskrivit personernas svårigheter med att överföra kunskaper 

från en situation till en annan, i synnerhet när miljön varierar, därför ses det som en fördel att 

träna aktiviteter i sin rätta miljö som ofta är hemmet/arbetsplatsen. Det går att överföra 

metoder mellan miljöer såsom städordning i hemmet till aktivitetsordning på arbetet, och 

studietekniken från universitetsstudier kan överföras till läsning av skönlitteratur, men 

arbetsterapeuten behöver anpassa metoder för den situation och miljö där de ska användas.  

 

Svårigheter med problemlösning och beslutsfattande kan enligt arbetsterapeuterna i många 

fall kringgås genom att skapa rutin och struktur för vad som ska göras. Erfarenheterna av 

fördelar med att skapa rutin är att det kan kompensera för bristande initiativförmåga, genom 

en rutin är det redan klarlagt när och hur saker och ting ska utföras vilket innebär att personen 

inte behöver fatta egna beslut. Arbetsterapeuterna beskriver att personer med schizofreni kan 

ha problem att bedöma hur exempelvis duschning ska gå till och när det ska ske vilket kan 

åtgärdas med en rutin och struktur. Det negativa med för många och strikta rutiner är att hela 
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livet kan bli fullt av regler utan utrymme för självbestämmande, delaktighet och flexibilitet i 

vardagen. Detta uttrycks av en arbetsterapeut på följande sätt: 

”Då finns det som INGA sidospår… Det var ju en som hade JÄTTEDÅLIGT 
samvete… för han hade varit på kalas och ätit tårta… Och då måste man 
försöka…  det är ju inte så att man ALDRIG får äta något som är gott… så det 
får man också tänka på att… det blir det man säger… det är lagen alltså… det 
är det som gäller.” 
 

Arbetsterapeuters erfarenheter var därför att aktiviteter som ska utföras spontant eller 

sporadiskt blir svåra att få in i vardagen.  

 

Resonemang och reflektion kring aktivitet är nödvändigt 
I denna kategori beskriver arbetsterapeuterna erfarenheter av att resonemang och reflektion 

kring aktivitet är nödvändigt samt betonar betydelsen av detta i både utredning och 

behandling. Mycket av problemen grundar sig i nedsatt förmåga till insikt, vilket i sin tur 

påverkar exempelvis motivationen. 

 

Arbetsterapeuternas erfarenheter var att personer med schizofreni ofta har problem med 

bristande insikt och med detta följer att det är svårt att förändra sitt agerande i en aktivitet och 

att ta ansvar för sina handlingar. Om personen dessutom har vanföreställningar försvåras 

möjligheterna till insikt. Vidare beskrevs att det är nödvändigt att personen reflekterar över 

sitt utförande i den bedömda aktiviteten eller aktivitetsträningen för att förstå sambanden 

mellan agerande och resultat samt skilja vanföreställning från verklighet. Arbetsterapeuterna 

beskrev svårigheterna med att använda resonemang och reflektion för att nå insikt. Citaten 

nedan visar en matlagningssituation där arbetsterapeuten försökte ställa frågor för reflektion: 

"Han läste beskrivningen [för pulvermoset] hur många gånger som helst, han 
fick inte ihop det, det vart bara en stor klump. Då påstod han att det var 
beskrivningen det var fel på. Och att korven stormkokade… alla korvar 
sprack… det måste vara någonting i korven som gjorde det. När vi gick igenom 
det här som hände nu… Vad var det som vart fel? Vad tänker du? Hade du 
kunna dragit ner… på värmen? Nej, nej, nej säger han. Det var någon annans 
fel. Det var inte hans fel."  

 

Ibland kan det enligt arbetsterapeuternas erfarenheter underlätta om personen får tid att tänka 

igenom vad som skett i en aktivitet och då kan dagboksskrivande vara en metod som 

underlättar reflektion. Arbetsterapeuterna beskrev att dagboken kan hjälpa personen att bland 

annat få insikt om begränsningar för att denne ska "acceptera sin skörhet" och andra vanligt 

förekommande diskussionsämnen som vikten av balans mellan aktivitet och vila samt 
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nödvändigheten av att ta medicinen. Detta behövs eftersom personer med schizofreni har en 

ökad risk att insjukna i psykos vid överansträngning och vid slarv med medicineringen. När 

åtgärder används som syftar till ökad insikt var arbetsterapeuternas erfarenheter att det var bra 

att använda teamet för att stötta personen eftersom medvetandegörandet av brister ofta tär på 

personens självförtroende. Genom att vara många i teamet var arbetsterapeuternas 

erfarenheter att det var lättare att ha uppsikt över hur personen mår. 

 

Arbetsterapeuterna beskrev att just den bristande insikten var en vanlig förklaring till att 

åtgärder misslyckades i och med att svårigheter i insikt även påverkar exempelvis 

motivationen. Åtgärder som främjar motivation är vanligt förekommande enligt 

arbetsterapeuterna men i det kliniska arbetet kan det vara svårt att se den grundläggande 

orsaken till motivationsbrist. Arbetsterapeuterna belyser att det kan finnas många 

bakomliggande faktorer som påverkar motivationen hos personer med schizofreni och med 

sjukdomen följer ofta en nedstämdhet. Andra faktorer är rädsla och otrygghet i främmande 

situationer, kognitiva nedsättningar som ger oförståelse för samband (orsak-verkan) samt 

begränsad drivkraft. Beroende på orsaken till motivationsbristen kan åtgärderna se olika ut. 

Arbetsterapeuterna beskrev att de använder ofta resonemang och reflektion i 

motiveringsarbetet för att övervinna rädsla och otrygghet. Personer med schizofreni vågar ofta 

inte delta i aktiviteter i miljöer som förändras och där människorna kan variera. 

Arbetsterapeuternas erfarenheter var att det är nödvändigt att bygga upp tillit hos personen 

med schizofreni innan utredning eller behandling kan bli aktuellt. För att möjliggöra detta 

kunde arbetsterapeuterna inbjuda till resonemang och delaktighet i utredning, det vill säga att 

i samråd med personen bestämma var, vad och hur utredningen ska genomföras samt när 

bedömningssituationen ska avslutas. En arbetsterapeut delade med sig av erfarenheter av att 

använda stenografi (snabbt anteckningssystem) vid utredning för att motverka 

misstänksamhet och skapa tillit. Genom att arbetsterapeuten fångade och läste upp de exakta 

ord som personen själv använt minskade paranoida tankar om att arbetsterapeuten skulle 

förändra det sagda. En annan erfarenhet av att skapa tillit och övervinna rädsla var att inleda 

kontakterna med hembesök. Genom att personen började lita på arbetsterapeuten vågade 

personen fortsätta mötas på andra platser vilket illustreras genom följande citat: 

"Jag hade en patient jag träffade på biblioteket, och till slut så började han 
komma. Sen så gjorde vi studiebesök på kommunens dagverksamhet, för en sån 
där snabbvisit. Ja, från början så skulle han som inte prata med oss, då satte 
han sig på sitt rum med ryggen mot dörren."  
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Resonemang och reflektion bygger upp tillit som sedan kan överföras på andra i en sluten 

behandlingsgrupp. Arbetsterapeuterna berättade att det var vanligt att kommunikation till en 

början sker i intervjuform där arbetsterapeuten ställer frågor och personen svarar samt att 

kommunikation mellan personen i gruppen oftast förmedlas via arbetsterapeuten. Allteftersom 

tillit byggdes upp fick personerna lättare att ta egna initiativ, ställa frågor till arbetsterapeuten 

samt prata direkt till andra personer i grupper.  

 

Resonemang och reflektion kan enligt arbetsterapeuterna göra det lättare för personen att se 

samband och inse att dennes nuvarande agerande leder till något önskvärt i framtiden. 

Förståelsen för orsaksförhållanden kan i sin tur leda till ökad motivation för att förändra sin 

situation. Arbetsterapeuterna beskrev att svårigheter kan ligga i att det saknas en drivkraft för 

igångsättning och detta blir särskilt synbart i vardagliga aktiviteter som att sköta sig själv och 

hemmet. I situationer där igångsättningsproblematik fanns beskrevs att det var särskilt viktigt 

att som arbetsterapeut inte styra för mycket utan att genom resonemang och reflektion väcka 

den egna igångsättningen. Ibland kan det räcka med att någon bara påminner personen om det 

som behöver göras för att bryta passivitet. Ett annat sätt att resonera samtidigt som 

arbetsterapeuten styr, var genom att visa alternativ och ge kunskap för att hjälpa personerna 

exempelvis mot en mer sund livsstil i form av bättre mat och motion. Detta är särskilt viktigt 

för denna målgrupp eftersom biverkningar av medicinerna kan vara kraftig viktuppgång. För 

att bryta inaktivitet kan det ibland räcka med att komma igång med vad som helst eftersom 

aktiviteten i sig kan sporra till att komma vidare. Ett annat exempel på detta var att 

tillfredsställa vardagsbehov som att personen går och köper en liter mjölk om dagen istället 

för att personalen handlar 10 liter mjölk åt gången. Genom att personen får en tid att passa 

och kommer bort från hemmet för att träffa andra får personen med schizofreni på naturlig 

väg möjlighet att förbättra förmågor. Detta kan illustreras genom nedanstående citat där en 

arbetsterapeut berättar om de råd som ges: 

"Jag brukar säga till dem som kommer hit och styrketränar att det spelar inte så 
stor roll vad man har på sitt styrketräningsprogram… det är nog mycket 
aktivitet att man har tagit sig upp ur sängen... man har tagit sig hit... antingen 
genom att gå eller buss/färdtjänst, och man har kommit ut bland andra 
människor man har duschat, bytt kläder, ätit bra mat. Jag menar att det är nog 
aktivitet i sig."  

 

Arbetsterapeuterna beskrev att resonemang och reflektion även kan förstärka den upplevda 

erfarenheten av aktiviteter som något positivt och i förlängningen bygga upp personens 

självförtroende.  
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Träning och anpassning möjliggör aktiviteter i vardagen 
I denna kategori beskriver arbetsterapeuterna träning av detaljer i specifika aktiviteter samt 

träning av underliggande förmågor via aktiviteter i vardagen. Arbetsterapeuternas erfarenheter 

beskriver också anpassningar i miljön, tillhandahållandet av hjälpmedel och personligt stöd.  

 

Arbetsterapeuternas erfarenheter var att fokus på åtgärder ligger på boende och sysselsättning 

samt att träning inriktar sig i huvudsak på detaljer. Erfarenheterna från arbetsterapeuterna är 

att personer med schizofreni i allmänhet har svårigheter i aktiviteter såsom att sminka, raka, 

kamma och klä sig. Dessa aktiviteter kräver en ganska hög nivå utav grundläggande funktion 

såsom självreflektion, omdöme och att personen tycker sig vara värd att ”pyntas till”. 

Svårigheter att genomföra aktiviteterna blir ofta mest märkbart för omgivningen vilket visas i 

nedanstående citat.  

"När det gäller kläder till exempel, anpassa efter årstid, väder och tillfälle… 
Jag vet inte hur många gånger när jag jobbat på dagverksamheten i X… att när 
vi skulle ut på utflykter till exempel så kommer ’Kalle’ i bästa cheviotkostymen 
och lågskor, och vi skulle ut i skogen och grilla korv på vårvintern.” 
 

Arbetsterapeuternas förklaringar till ovanliga klädval är en kombination av kognitiva 

nedsättningar som gör att man kan få svårt att värdera, och nedsättningar i förmåga att 

uppfatta kyla och värme. En annan förklaring till personers ovanliga klädval kan vara 

vanföreställningar såsom behov av att ha mössan på sig för att förhindra att andra läser de 

egna tankarna. Erfarenheterna från arbetsterapeuterna var att det ofta är detaljer som ställer till 

det även i köksaktiviteter. Det kan vara svårigheter att handla, förbereda och tillaga maten då 

aktiviteterna kräver att personen handlar och dukar fram rätt mängd och föremål. Det kan 

också handla om svårigheter att läsa recept samt förstå mått och mängd. Arbetsterapeuternas 

erfarenheter var att många personer med schizofreni dessutom har begränsade erfarenheter i 

skötsel av det egna hemmet. Arbetsterapeuternas åtgärd är genomgående praktisk träning i 

aktivitet. Arbetsterapeuternas erfarenheter är att det kan fungera bra att ge praktiska hemläxor 

såsom bakning för att underlätta träning.  

 

När det gäller arbete och studier är arbetsterapeuternas erfarenheter att de största 

aktivitetshindren ligger inom generella förmågor, det vill säga att passa tider, att orka med 

heltid och agera socialt. Arbetsterapeuterna menar att de ofta anpassar arbets- och 

studieplatser utifrån personerna förmåga, vissa kan arbeta delar av dagen eller vissa dagar i 

veckan och det är viktigt med förståelse för personens sämre dagar.  Vid studier kan detta ta 

sig uttryck i att deltagande sker via mindre grupper, endast individuella uppgifter förekommer 
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samt att studietakten anpassas. Arbete kan också struktureras med givna arbetsuppgifter och 

genom tillgång till stöd och styrning från omgivningen.  

 

Erfarenheter var att få arbetsterapeuter arbetar inom aktivitetsområdet fritid och en möjlig 

förklaring som de lyfte fram är osäkerhet huruvida åtgärder för fritid ingick i deras ansvar. En 

annan förklaring var att personer med schizofreni i allmänhet utövar få fritidsaktiviteter vilket 

kan hänga samman med personernas dåliga ekonomi och självförtroende, samt ovana att 

framföra önskemål om aktiviteter. Arbetsterapeuterna ansåg att det således finns mycket som 

försvårar åtgärder inom fritidsområdet. Erfarenheterna hos de arbetsterapeuter som har provat 

åtgärder i fritidsaktiviteter menade att när de väl används kan de ge mycket bra utfall som 

detta ridprojekt:  

"Ja vi hade en hög närvaro. Ja, alla fullföljde, ovanligt, det var 10 gånger och 
frånvaro var förkylning, ingenting annat… Det är väldigt ovanligt i den 
gruppen, alltså med psykiskt funktionshindrade. Det var fascinerande alltså de 
hade väl aldrig suttit på hästryggen någon utav dom men alla red! Ja, efter ett 
tag. Det var egentligen inte något mål, men det var så det blev! Ja, alltså och för 
självkänslan, ja fantastisk aktivitet att se att man klarade av det"  

 

Erfarenheterna hos arbetsterapeuterna var att aktivitetsträning förutom att träna upp 

aktivitetsutförande även kan främja underliggande förmågor såsom koncentration och minne, 

självständighet, att övervinna rädsla samt inlärningssvårigheter. De flesta arbetsterapeuterna 

beskrev att de arbetar i praktiska vardagliga aktiviteter med personer som har schizofreni men 

det förekom även kreativa aktiviteter såsom bild. I bildskapande är arbetsterapeuternas 

erfarenheter att det som tränas är abstrakt tänkande, symbolisering, tankar, känslor, orsak-

verkan, motivation och initiativkraft. Arbetsterapeuterna berättade att personerna kunde 

uttrycka lättnad över möjligheten att använda sig av ett annat kommunikationsmedel än det 

talade språket. 

  

Arbetsterapeuternas erfarenheter var att anpassning till aktivitetsmiljö kan göras genom att 

personen med schizofreni tränar att använda individuellt utvalda hjälpmedel. Träningen är 

tidskrävande men nödvändigt för att möjliggöra användning. Vid förslag på hjälpmedel är det 

väsentligt att det sker i samråd med den som ska nyttja det, men detta försvåras dock då 

arbetsterapeuternas erfarenheter var att personerna med schizofreni ofta saknar kunskap, har 

få önskemål samt inte ställer några direkta krav på hjälpmedel. Arbetsterapeuterna beskrev att 

personer som har problem med översättningen av tanke till handling kan behöva hjälp med 

tidsplanering och struktur vid utförandet av aktiviteter. Scheman, arbetsordningar och 
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checklistor kan vara bra i dessa fall men dessa behöver anpassas efter personens behov. 

Arbetsterapeuternas erfarenheter var att vissa klarar sig med enkla varianter medan andra 

måste ha mer tydligt specificerat hur tid ska fördelas mellan aktiviteter, vila och fritid. 

Arbetsterapeuter belyste att det kan vara svårt att organisera aktiviteter som har flera moment 

som till exempel städning, det kan då vara nödvändigt att anpassa aktiviteten genom att dela 

upp den i olika moment som genomförs på olika dagar. Erfarenheter av arbetsordningarna är 

att de tar upp specifika aktiviteter och vad som ska göras, var personen ska börja och hur den 

ska gå tillväga. Arbetsterapeuterna gav exempel på färdiga arbetsordningar med förslag på 

utseende och innehåll, vissa personer använder sig bara av text medan de allra flesta väljer 

bildstöd och tycker det sistnämnda är användbart vid sämre dagar eftersom en bild är lättare 

att ta till sig än text. Arbetsterapeuterna beskriver att de ofta har stött på motstånd kring 

bildstöd hos personal eftersom det upplevs som nedvärderande för en vuxen person. 

Erfarenheterna är att personer med schizofreni och tvångsproblematik kan få stöd att komma 

bort från tvånget genom en skriven arbetsordning. Arbetsordningar kan dessutom stödja 

personalen så att ordningen blir den samma oavsett vem som arbetar. Arbetsterapeuternas 

erfarenheter var att arbetsordningen innebär en låg kostnad och är en relativt enkelt att sätta 

samman.  

 

Vid anpassning av aktivitet genom kognitiva hjälpmedel försöker arbetsterapeuterna använda 

sig av vanliga föremål såsom exempelvis almanacka, mobil, klockor och äggklockor. Om 

vardagliga föremål inte räcker till kan det bli nödvändigt med förskrivna kognitiva hjälpmedel 

som exempelvis Handy-dator. Arbetsterapeuterna beskriver att de med hjälpmedel arbetar för 

att personen ska nå så hög självständighetsgrad som möjligt. Erfarenheterna är att 

kompensatoriska hjälpmedel ofta kan ge förbättrad självständighet, självkänsla, 

tillfredsställelse och mod. En nackdel är att de är begränsade vid komplexa aktivitetsproblem 

exempelvis om en person inte stiger upp när personalen väcker honom på morgonen varför 

skulle denne person då stiga upp när en klocka piper. Erfarenheterna var att personligt stöd 

kunde vara ovärderligt för vissa personer med schizofreni. Arbetsterapeuterna beskrev att 

personerna kunde ha svårigheter att vara fysiskt ensamma, de har en känsla av tomhet och 

ångest och har ett behov av bekräftelse:  

"Att det kommer en person det är en stor kompensation… Många har ju bränt 
sina skepp vad det gäller vänner… och släktingar också… Den enda kontakt de 
har med yttervärlden det är ju de som får betalt för att gå dit. Jag känner ibland 
att hellre att ’Kalle’ får besök av någon från kommunpsykiatrin en gång om 
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dagen än att han har något hjälpmedel som plingar för att nu är det dags att ta 
medicin " 

 
Arbetsterapeuternas erfarenheter visar att ibland kan ett personligt stöd vara att föredra 

framför ett kognitivt hjälpmedel, trots att självständigheten i och med detta får stå tillbaka. 

 

Sammanfattning av resultat 
I resultatet framkom att arbetsterapeuternas erfarenheter var att det krävs samverkan och 

samarbete inom och mellan yrkesgrupper samt med nätverket kring personerna. Vidare 

erfarenheter var att det krävs förbättrade resurser i form av ekonomi, tid och kunskap för att 

genomföra utredning och behandling. Fler erfarenheter var att inlärning och problemlösning 

för personer med schizofreni är en utmanande och komplex uppgift för arbetsterapeuten. För 

att möjliggöra inlärning och problemlösning är förklaring och förenkling av aktiviteter 

nödvändig och när detta inte räcker till krävs anpassning av miljö eller skapande av rutiner. 

Arbetsterapeuternas erfarenheter var också att resonemang och reflektion kring aktivitet är 

nödvändigt samt betonar betydelsen av detta i både utredning och behandling. 

Arbetsterapeuterna beskriver att träning av detaljer i specifika aktiviteter är viktigt samt 

träning av underliggande förmågor via aktiviteter i vardagen. Vidare beskriver de att 

anpassningar i miljön, tillhandahållandet av hjälpmedel och personligt stöd är betydelsefullt 

för personer med schizofreni.  

 

Diskussion 
Syftet med studien var att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av åtgärder som används för 

att personer med schizofreni ska kunna förbättra och bibehålla aktivitetsförmåga och/eller 

kompensera för aktivitetsnedsättningar.  

 

Arbetsterapeuternas erfarenheter visar att samverkan inom olika verksamheter är 

betydelsefullt i utredning och behandling för att stötta personen med schizofreni. Detta styrks 

av deltagarnas upplevelser i en studie av Mee och Sumsion (2001) där den sociala miljön 

uppmuntrade bland annat personer med schizofreni att medverka i aktiviteter på en 

dagverksamhet. Personerna kände därigenom gemenskap vilket i sin tur gav motivation till 

deltagande (Ibid). Denna studie visade att arbetsterapeuternas erfarenheter var att åtgärderna 

för att förbättra, bibehålla aktivitetsförmåga och kompensera för aktivitetsnedsättningar hade 

bättre förutsättningar om de fick med sig anhöriga och andra i nätverket runt personerna. 
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Arbetsterapeuterna framhöll också att personligt stöd ibland var att föredra framför 

exempelvis ett kognitivt hjälpmedel eftersom det är viktigt att ha någon social kontakt. Detta 

styrks av Flygare (2006) som i sin forskning visar att sannolikheten att återhämta sig från 

kroniska psykiska sjukdomar såsom schizofreni ökar med graden av social kontakt. Det som 

möjliggör förbättring är emotionellt engagerade personer med förmåga att knyta an till 

personen med schizofreni på ett personligt plan. Förutom professionella kontakter visar 

studien att vänskapliga kontakter är ovärderlig (Ibid). Det finns även andra studier som 

åskådliggör betydelsen av sociala kontakter såsom Rigby och Wilsons (2006) som menar att 

psykosociala åtgärder där familjen är delaktig kan ge bättre prognos.  

 

Studien visade även att arbetsterapeuternas erfarenheter av samverkan mellan olika 

verksamheter och behovet av resurser är centralt vid åtgärder för personer med schizofreni. 

Statens offentliga utredning (SOU 2006:100) tar upp att olika verksamheter inte tar tillräckligt 

ansvar för att samverka och tillgodose den enskildes behov och att det kan antas att samhällets 

samlade resurser skulle kunna användas mer effektivt vid förbättrad samverkan. 

Arbetsterapeuternas erfarenheter i denna studie redogjorde för bristande resurser i samband 

med att personer som har schizofreni ska flytta in i ett gruppboende och att det i dagsläget tas 

liten eller ingen hänsyn till personens ålder, sjukdomsstadium och behov. Statens offentliga 

utredning (SOU 2006:100) rekommenderar att personens behov och önskemål ska styra hur 

boendeformen ska lösas och inte vad som är enklast och mest ekonomiskt för kommunen. 

Andra resurser som arbetsterapeuterna i studien beskrev som centrala är att nödvändig tid ges 

för åtgärder till personer med schizofreni. Detta styrks i Libermans studie (1994) där 

psykosociala åtgärder till den aktuella målgruppen visar positiva och bestående resultat efter 

1-2 års behandling. Författarna till denna studie anser att tidsaspekten för åtgärder riktade mot 

personer med schizofreni är ett intressant område för vidare forskning. Vidare anser 

författarna att med stöd från studiens resultat tycks det finnas ett behov av större förståelse 

och samsyn kring behovet av realistiska tidsplaner från alla verksamheter som samverkar runt 

personen med schizofreni.  

 

Studien visade att inlärning och problemlösning för personer med schizofreni var utmanande 

och komplext för arbetsterapeuterna. Även om arbetsterapeuterna ger förklaringar och 

förenklingar för att underlätta att se samband har vissa personer med schizofreni ändå svårt 

med inlärning och problemlösning. Andra åtgärder för att komma förbi svårigheter med 

problemlösning kunde vara att använda sig av rutiner och anpassning. I resultatet framkom 
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fördelar och nackdelar med skapandet av rutiner. Fördel med rutin är att den klarlägger när 

och hur en aktivitet ska göras, nackdel med för många rutiner är att personen kan bli 

begränsad. Kielhofner (2002, 2004) beskriver i MoHO att rutiner är ett viktigt stöd och 

bygger upp vår vardag, ger regelbundenhet och en ordning för vad som ska göras och hur det 

ska göras. I denna studie framkom dock att arbetsterapeuternas erfarenheter var att personer 

med schizofreni hade svårigheter att tillåta enstaka avvikelser från rutiner vilket är viktigt att 

tänka på vid åtgärder. Författarna till studien anser att detta är ett område som skulle kunna 

studeras vidare. Det skulle också vara intressant att veta mer om olika tekniker för 

problemlösning och hur dessa kan tillämpas i aktivitet. Likaså anser författarna att det skulle 

vara värdefullt med mer kunskap om rutiners inverkan på självbestämmande, delaktighet och 

flexibilitet hos personer med schizofreni.  

 

Arbetsterapeuterna tog upp betydelsen av att resonera och reflektera kring vikten av balans 

mellan aktiviteter i sig och mellan aktiviteter och vila. Balansens betydelse poängteras av 

Backman (2004) och Wilcock (1998) som menar att den är viktigt för att människan ska 

kunna bibehålla eller förbättra sin hälsa. Arbetsterapeuterna i denna studie menade att detta 

gäller i synnerhet personer med schizofreni eftersom de ofta är stresskänsliga och har en 

”skörhet”. För att åskådliggöra balansen mellan aktivitet och vila och ge struktur över 

dagen/veckan används ofta schema som en del i åtgärderna. Resultatet visade att resonemang 

och reflektion kring aktiviteter är nödvändigt för att stötta personen med schizofreni till ökad 

insikt om aktivitetsförmåga. Arbetsterapeuterna i studien nämnde dagboksskrivande som ett 

lämpligt diskussionsunderlag som kan möjliggöra förbättrad insikt. En metod som inte 

nämndes av arbetsterapeuterna har framkommit i en studie av Katz, Fleming, Keren, 

Lightbody och Hartman-Maeir (2002) som visade att det vid svåra insiktsproblem kan vara 

värdefullt att videobanda personen i aktivitet för att därefter kunna resonera och reflektera 

kring det.  

 

I resultatet framkom att personer med schizofreni är en utsatt grupp med låg prioritet till 

arbete eller annan sysselsättning och dessutom har få intressen samt utövar få 

fritidsaktiviteter. Till detta kommer även arbetsterapeuternas erfarenheter av att personer med 

schizofreni i allmänhet har dålig ekonomi. Sammantaget visar detta att personer med 

schizofreni har dåliga förutsättningar till en meningsfull vardag. Arbetsterapeuternas 

erfarenheter stämmer väl överens med statens offentliga utredning (SOU 2006:100) som 

också tar upp att personer med psykiska funktionshinder ofta är utanför sysselsättning, ägnar 
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sig åt få fridsaktiviteter och har som grupp sämre ekonomiska förutsättningar än andra 

grupper med funktionshinder. Erfarenheterna från denna studie var att arbetsterapeuterna 

sällan inriktar åtgärder mot fritidsområdet, det framkom dock att sådana åtgärder gav mycket 

goda resultat både som inlärningstillfälle och att det var omtyckt av personerna själva. I 

resultatet framkom att arbetsterapeuterna anser att mer resurser behövs i form av kunskap 

kring åtgärder som inriktar sig mot fritidsområdet, dessutom behövs ekonomiska och 

tidsmässiga förutsättningar för att de ska kunna genomföra åtgärder inom området. 

Författarna till denna studie anser att mer forskning behövs kring hur fritidsaktiviteter kan 

användas i syfte att förbättra, bibehålla aktivitetsförmåga eller kompensera för 

aktivitetsnedsättningar. 

 

Arbetsterapeuterna i studien arbetade både med specifik träning av aktivitetsförmåga i reella 

aktiviteter (exempelvis att tillaga mat) och med träning av underliggande förmågor 

(exempelvis ökad självkänsla) via aktivitet. Eklund (1993) beskriver arbetsterapi inom 

psykiatri som direkt eller indirekt och att båda formerna behövs. Genom direkt arbetsterapi 

tränas aktiviteten i sig medan indirekt arbetsterapi innebär att personen medvetandegör och 

bearbetar underliggande hinder och problem (Ibid). I studien var arbetsterapeuternas 

erfarenheter att direkt arbetsterapi var vanligt förekommande och kunde bestå av att träna 

städning, dukning eller andra vardagsaktiviteter. Andra erfarenheter var att aktivitetsträning 

kan stödjas med hjälp av arbetsordning och att personer med schizofreni ofta föredrog 

bildstöd hellre än endast text. Genomgående beskrev arbetsterapeuterna fördelen med att 

personerna får information från flera olika sinnen och framförallt visuellt. Detta styrks av en 

studie av Kopelowicz, Liberman, Wallace, Aguirre & Mintz (2006) som visade att personer 

med schizofreni eller schizoaffektiva symptom hade lättare för arbetsuppgifter med visuellt 

stöd framför uppgifter som ställde krav på verbal inlärning och minne. Resultatet visade att 

arbetsterapeuternas erfarenheter i huvudsak baserades på åtgärder inom direkt arbetsterapi och 

att indirekt arbetsterapi exempelvis bildskapande endast förekom i blygsam utsträckning och 

inte ansågs som en självklar del i behandling. Författarna tycker att det är intresseväckande att 

den indirekta arbetsterapin har minskat och att åtgärder i huvudsak utgår från direkt 

arbetsterapi, framtida forskning skulle kunna belysa vad det beror på och om det är ett 

nationellt fenomen.  

 

När det gäller att arbeta i personens hem kontra att arbeta i arbetsterapilokaler förelåg det 

delade meningar om vad som är det bästa. I vår studie beskrev några av arbetsterapeuterna 
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fördelen av att arbeta i personens trygga miljö och andra hävdade att det är bättre att 

personerna kommer till arbetsterapilokaler. I det senare fallet förekom en tidsvinst för 

arbetsterapeuten i och med att denna slapp transportera sig till personen men samtidigt visar 

arbetsterapeuternas erfarenhet att generalisering från en miljö till en annan är tidskrävande. 

Författarna till denna studie anser att det är oklart vad som i förlängningen är mest effektivt 

och tidsbesparande och detta skulle kunna vara föremål för vidare forskning. En studie av 

Duncombe (2004) visade att inlärning och träning i hemmets kök (gruppboende eller eget 

boende) inte gav bättre resultat kontra inlärning och träning i arbetsterapilokaler. Vid åtgärder 

i personens kök (i synnerhet gruppboendets kök) framkom det att avbrott och andra faktorer 

kunde distrahera vilket försvårade aktivitet. Svårigheterna med arbetsterapilokalen var att det 

innebar en ny miljö men fördelarna var att köket var strukturerat och hade få distraherande 

faktorer (Ibid). Enligt Levander et al. (2006) har personer med schizofreni ofta problem med 

uppmärksamhet och minne, och Hadas-Lidor et al. (2001) menar att det kan vara en fördel att 

inte ha för mycket distraherande faktorer i miljön där aktiviteten ska utföras. 

 

Metod diskussion 
Enligt Holloway och Wheeler (2002) är intervjuer en användbar och vanlig metod i en 

kvalitativ studie för att fånga tankar, känslor och erfarenheter. Vi ansåg därför att en kvalitativ 

studie med semi-strukturerade intervjuer var det bästa sättet att fånga arbetsterapeuternas 

erfarenheter av åtgärder. Trovärdigheten enligt Graneheim & Lundman (2004) styrks genom 

att öka en studies tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och noggrannhet. Tillförlitligheten 

stärks genom att välja lämplig metod för datainsamling och analys för att besvara syftet vilket 

författarna till studien gjorde. Vidare stärks tillförlitligheten genom ett urval av deltagare med 

varierande erfarenheter från både kommun och landsting. Överförbarhet är viktigt och innebär 

att resultat kan överföras till andra situationer eller grupper (Ibid). Tillförlitligheten och 

överförbarheten för arbetsterapeuternas erfarenheter av åtgärder ökar i och med att författarna 

medvetet vände sig till både kommun och landsting för att på så sätt få en överblick av 

arbetsterapeuternas erfarenheter inom olika verksamheter. Författarnas uppfattning är att 

intervjuerna blev bättre utförda tillsammans än om författarna gjort dem enskilt eftersom 

författarna kunde hjälpas åt att ställa följdfrågor vilket gav ett rikt intervjumaterial med stor 

spännvidd av åtgärder som svarade mot syftet, detta styrker tillförlitlighet och överförbarhet. 

En svaghet med studien är att författarna av praktiska skäl valde att endast intervjua 

arbetsterapeuter i norra Sverige. Därigenom påverkas överförbarheten till hela landets 
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arbetsterapeuter då exempelvis avstånd till personer med schizofreni, ekonomiska 

förutsättningar i verksamheterna, och andra resurser kan påverka resultatet. Genom att vända 

sig till arbetsterapeuter i fler verksamheter samt med större geografisk spridning skulle det 

eventuellt framkomma fler åtgärder som används eller andra aspekter av betydelse för 

åtgärderna.  

 

Enligt Graneheim och Lundman (2004) är pålitligheten viktig det vill säga att insamling och 

tolkning har följt gängse regler. Båda författarna höll i intervjuerna vilket styrker pålitligheten 

och minskar risken för att information och minnesbilden av intervjuerna påverkas med tiden. 

Då båda författarna deltog i intervjuerna fick de en gemensam bild av intervjutillfällen och 

materialet vilket i förlängningen underlättade diskussioner och möjligheten till tolkningar. Att 

intervjuer spelas in på band och skrivs ut ordagrant är viktigt enligt Warrren (2002) och 

författarna till denna studie upplevde det som en fördel att kunna gå tillbaka till källmaterialet 

utan att riskera att påverka innehållet. Nackdel med bandinspelning enligt Warren (2002) är 

att det kan leda till att den intervjuade personen tappar spontanitet eftersom denne upplever 

situationen som mer formell. När det gällde bandinspelningarna turades författarna om att 

renskriva materialet ordagrant och allt material korrekturgranskades av båda författarna vilket 

var tidsödande men ökade trovärdigheten i studien eftersom det innebar en större noggrannhet 

och säkerställde att intervjuutskrifterna stämde med bandupptagningarna.  

 

I denna studie fick arbetsterapeuterna välja var de önskade bli intervjuade, samtliga valde 

arbetsplatsen. Widerberg (2002) menar att fördelen med att genomföra intervju på aktuell 

arbetsplats är att det ger möjlighet till helheltsintryck, upplevelser och information som kan ge 

en värdefull bakgrund till intervjuerna och den kommande analysen. Nackdelen med 

intervjuer på respektive arbetsplats är enligt Widerberg (2002) att personen kan ha svårt att 

koppla av från jobbet. Efter att ha genomfört intervjuerna kan författarna konstatera att så gott 

som samtliga intervjuer blev utsatta för korta avbrott från arbetskollegor eller telefoner som 

ringde. Alla lyckades dock enligt författarnas bedömning behålla fokus på intervjun.  

 

Noggrannheten tillgodosågs och pålitligheten ökade även genom att ta hänsyn till Graneheim 

och Lundman (2004). Författarna till denna studie läste igenom och analyserade 

intervjumaterialet var för sig för att jämföra mönster, meningsbyggande enheter, 

kondenserade meningsenheter, koder och kategorier samt diskuterade likheter och skillnader i 

tolkningar. För att ytterligare tillgodose överförbarheten och pålitlighet har författarna 
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illustrerat resultatet med citat. De citat som valdes ut skedde i samråd mellan författarna för 

att tydliggöra resultat och öka studiens trovärdighet.  

 

Konklusion 
Sammanfattningsvis åskådliggör denna studie arbetsterapeuternas erfarenheter av åtgärder 

som komplext och utmanande för att personer med schizofreni ska kunna förbättra, bibehålla 

aktivitetsförmåga och/eller kompensera för aktivitetsnedsättningar. Vidare visar studien på 

vikten av samverkan samt behovet av resurser. Studien belyser att resonerade och 

reflekterande används för att öka insikt om egen aktivitetsförmåga och åtgärder för att komma 

runt svårigheter med problemlösning. Vidare framkom också att förståelse av balans i livet 

var värdefullt för personer med schizofreni. Erfarenheter som också åskådliggjordes genom 

studien var att personer med schizofreni är en utsatt grupp som i stor utsträckning saknar 

meningsfulla aktiviteter i vardagen. Slutligen beskrevs också arbetsterapeuternas erfarenheter 

av att fokus ligger på direkt aktivitetsträning. Miljön för åtgärderna var ofta personens hem. 

Genom att ta del av arbetsterapeuternas erfarenheter kan ökad förståelse fås för de åtgärder 

som riktas till personer med schizofreni. 

 

Tillkännagivande 
Ett stort tack till de arbetsterapeuter som deltagit i studien för att de delat med sig av sin 

kunskap och erfarenheter. Vi vill även tacka vår handledare Gunilla Isaksson filosofie doktor 

för all hjälp och stöttning.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide  

 

• Berätta om dina erfarenheter av vanliga åtgärder för personer med schizofreni kring: 

o utredning  

o behandling  

 

• När det gäller personer med schizofreni, vilka aktivitetsnedsättningar är enligt dina 

erfarenheter: 

o Vanligast? 

o Svårast att upptäcka? 

o Svårast att åtgärda? 

 

• Hur brukar du gå tillväga för att hjälpa personer med schizofreni att: 

o Förbättra aktivitetsförmåga? 

o Bibehålla aktivitetsförmåga? 

o Kompensera för aktivitetsnedsättningar? 

 

• Kan du ge några exempel på situationer där du använt dig av åtgärder för att  

o Förbättra aktivitetsförmåga? 

o Bibehålla aktivitetsförmåga? 

o Kompensera aktivitetsnedsättningar? 

 

• Kan du ge några exempel på åtgärder som lyckats/inte lyckats?  

o Orsaker till detta? 

 



 

Bilaga 2 
Förfrågan om deltagande i en studie 
 
Schizofreni är en psykisk sjukdom som kan ge stora aktivitetsnedsättningar. Det finns 
forskning som visar att rehabiliterande åtgärder tillsammans med medicin har visat goda  
effekter när det gäller att stödja personer med schizofreni. Däremot är forskningen som 
beskriver arbetsterapeuters åtgärder och tillvägagångssätt för personer med schizofreni 
begränsad.  
 
Vi är två studenter från Luleå Tekniska Universitet som läser till arbetsterapeuter och skriver  
examensarbete. Med det här brevet vill vi komma i kontakt med arbetsterapeuter som arbetar 
med personer som har schizofreni.  
 
Syftet med studien är att få ta del av arbetsterapeuters erfarenheter av åtgärder och 
tillvägagångssätt. Studien inriktar sig på hur arbetsterapeuter verkar för att förbättra, bibehålla 
och kompensera för aktivitetsnedsättningar hos personer med schizofreni.  
 
Insamling av information sker via ljudinspelad intervju som beräknas ta ca 1 timme. Intervjun  
baseras på frågor angående åtgärder och hur du går tillväga för att förbättra, bibehålla och 
kompensera i aktiviteter för personer med schizofreni. Plats för intervju kan gärna vara din 
arbetsplats, men det går även att komma överrens om annan plats eller genomföras per  
telefon. Endast författarna till examensarbetet samt vår handledare har tillgång till den 
bandade intervjun och utskrifter. Grundmaterialet kommer att förstöras efter att det 
sammanställts och resultatet publicerats på Luleå tekniska universitets hemsida 
(http://epubl.ltu.se). Resultatet sammanställs på ett sådant sätt att inga enskilda 
arbetsterapeuter eller klienter kan identifieras.  
 
Nyttan med studien är att du får tillfälle att dela med dig av erfarenheter och åtgärder. Du får 
också möjlighet att genom rapporten ta del av erfarenheter från andra kring åtgärder och 
tillvägagångssätt. Studien kan förhoppningsvis också bidra med kunskap riktat till personer 
med allmänt intresse av arbetsterapeutiska åtgärder för personer med schizofreni.  
 
Deltagandet i studien är helt frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta deltagandet 
utan att ange skäl. Du är välkommen att höra av dig vid frågor. Fyll i intressetalongen för att 
anmäla intresse för deltagande senast 2008-xx-xx.  
 
Med vänliga hälsningar 
 
 
Jessika Lilja      Christine Risberg  
Telefon: XXX    Telefon: XXX 
E-post: XXX    E-post: XXX 
 
Handledare: Gunilla Isaksson  
Titel: Filosofie doktor 
Telefonnr till universitetets växel: XXX 
Kontaktadress: 
XXX 

 

http://epubl.ltu.se


 

Bilaga 3 

Samtycke till deltagande i studie 
- arbetsterapeuters erfarenheter av åtgärder för personer med schizofreni 
 

Jag har tagit del av informationen och är intresserad av att delta i studien 

 

Namn: _________________________________________ 

 

Ort: ___________________________________________ 

 

Arbetsplats:_______________________________________ 

 

Telefon arbete: ___________________________________ 

 

e-post: ___________________________________________ 

 

Jag vill helst bli intervjuad: (ange gärna 1:a, 2:a och 3:e hands val) 

 

 På min arbetsplats 

 

 Eget förslag:_____________________________ 
 
 
 
 Via telefon 
 
 
 
 
Svarstalongen skickas via bifogat svarskuvert till: 
XX 
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