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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund: Tvångssyndrom (OCD) drabbar 2 % av befolkningen och leder till begränsningar i 

flera aktiviteter, i flera livsområden och miljöer. I hälften av fallen fungerar inte rådande 

behandling och upplevs dessutom känslomässigt och fysiskt utmattande. Orsakerna bakom 

diagnosen är inte helt klarlagda men symptomen är med arbetsterapeutisk metod möjliga att 

kartlägga för att utveckla interventioner. Syfte: Att identifiera och beskriva erfarenheter hos 

personer med OCD gällande faktorer som möjliggör och hindrar aktivitetsutförandet. Metod: 

Litteraturstudie med kvalitativ innehållsanalys av tre bloggar och en självbiografi som 

analyserades till kategorier. Resultat: Fem kategorier framkom genom analysen: Aktiviteter 

begränsas eller utförs inte på önskat sätt; Strategier används för att möjliggöra 

aktivitetsutförandet men kan bli överdrivna; Meningsfulla aktiviteter överbryggar svåra moment 

och främjar aktivitet; Graden av förväntning styr ifall yttre stimuli inspirerar aktivitet eller 

utlöser tvång; Socialt stöd ökar förmågan att genomföra aktiviteter. Resultatet visade att både 

hindrande och möjliggörande faktorer förekom och påverkade aktivitetsutförandet. Faktorer gick 

dock inte att endast dela upp i hindrande och möjliggörande, då komplexiteten medförde att 

fungerande strategier även var självdestruktiva eller fungerade endast i vissa situationer. 

Slutsats: Hos personer med OCD förekom möjliggörande, hindrande och paradoxala strategier 

och faktorer som påverkade aktivitetsutförandet i önskade och nödvändiga aktiviteter. Det 

sociala stödet var den mest framträdande möjliggörande faktorn för aktivitetsutförande och 

livskvalitet. 

Keywords: Occupational therapy, obsessive-compulsive disorder, OCD, occupational 

performance, mental illness  
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ABSTRACT 

Background: Obsessive-compulsive disorder (OCD) affects 2 % of the population and leads to 

restrictions in many occupations, in many life domains and environments. In half of the cases the 

existing treatment is not enough and leads to emotional and physical exhaustion. The underlying 

causes behind the diagnosis is not fully clarified but methods in occupational therapy has the 

potential for evaluation and development in symptom management. Purpose: To identify and 

describe the experiences in persons with OCD regarding supporting and hindering factors in 

occupational performance. Method: A literature review with data from three personal blogs and 

one self-biography was analyzed using a qualitative content analysis leading to five categories. 

Result: The five categories are: Occupations are restricted or can’t be performed as preferred; 

Strategies are used to support occupational performance but could trigger compulsions; 

Meaningful occupations bridge difficult tasks and promote occupation. The degree of 

anticipation controls if external stimuli inspires activity or triggers compulsions; Social support 

increases the ability to carry out activities. The result depicts both hindering and supporting 

factors affecting occupational performance. Still factors are too complex to divide because 

supporting strategies also are self-destructive or only work in some situations.  

Conclusion: Persons with OCD have supporting, hindering and paradoxical strategies and there 

were factors to facilitate occupational performance in preferred and necessary activities. The 

social support was the most prominent supporting factor for quality of life and occupational 

performance. 

 



 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

 

INLEDNING.............................................................................................................................. 4 

BAKGRUND ......................................................................................................................... 4-8 

     Tvångssyndrom ................................................................................................................. 4-5 

     Aktuell behandling vid tvångssyndrom ............................................................................ 5-6 

     Tvångssyndrom och aktiviteter i dagliga livet .................................................................. 6-7 

     Problemformulering .............................................................................................................. 8 

METOD ............................................................................................................................... 8-13 

     Design ................................................................................................................................... 8 

     Urval och procedur ......................................................................................................... 8-11 

     Analys ........................................................................................................................... 11-12 

     Etiskt övervägande ........................................................................................................ 12-13 

RESULTAT ....................................................................................................................... 13-24 

     Aktiviteter begränsas eller utförs inte på önskat sätt .................................................... 13-15 

     Strategier används för att möjliggöra aktivitetsutförandet men kan bli överdrivna ..... 15-18  

     Meningsfulla aktiviteter överbryggar svåra moment och främjar aktivitet .................. 18-19 

     Graden av förväntning styr ifall yttre stimuli inspirerar aktivitet eller utlöser tvång ... 19-22 

     Socialt stöd ökar förmågan att genomföra aktiviteter ................................................... 22-24 

DISKUSSION .................................................................................................................... 24-27 

     Resultatdiskussion......................................................................................................... 24-27 

     Metoddiskussion ................................................................................................................. 27 

SLUTSATS ........................................................................................................................ 28-29 

REFERENSER .................................................................................................................. 30-31 



 

 

 

4 

 

 

INLEDNING 

Intresset för tvångssyndrom utifrån ett arbetsterapeutiskt perspektiv väcktes under en 

verksamhetsförlagd utbildning (VFU) då en av författarna till detta arbete uppmärksammade en 

otillräcklighet i kunskap kring tvångssyndrom och svårigheterna detta medförde för utredning 

och åtgärd. En översikt i sökmotorer och databaser inom ämnet och klientgruppen bidrog till ett 

ökat intresse hos båda författarna då det gav en förståelse om en kunskapslucka som är i behov 

av att fyllas. 

 

BAKGRUND 

Tvångssyndrom 

Omkring 2 % av världens befolkning har tvångssyndrom. Tvångssyndrom är det svenska namnet 

på obsessive-compulsive disorder (OCD) som vidare kommer att användas som förkortning i 

denna studie. Även om orsaken bakom OCD inte är helt utredd är det klarlagt att 50 % beror på 

omgivningsfaktorer (Örn, 2013) samt att det finns neurobiologiska, immunologiska, genetiska, 

kognitiva och beteendemässiga orsakskomponenter (Björgvinsson, Hart & Heffelfinger, 2007). 

Prevalensen av OCD mellan könen är jämnt fördelad (Bejerot, 2016). Enligt Gillan et al. (2011) 

kan förekomsten av OCD förklaras som variationer i det mänskliga handlandet, där mänskligt 

handlande antingen är målinriktat (flexibelt) eller rutinmässigt (inlärt och enkelspårigt). Detta 

innebär påvisade skillnader mellan personers handlande vad beträffar beslutsfattande. Personer 

med OCD tar i större utsträckning beslut efter inlärda och rutinmässiga mönster istället för 

flexibelt handlande efter rådande omständigheter (ibid.). Inom arbetsterapi anses rutiner och 

vanor som leder till begränsningar kunna utvecklas, förändras eller kompenseras (Kielhofner, 

2012; FSA, 2012) varför arbetsterapi kan vara en möjlig åtgärd för vardagsstruktur och balans i 

vardagens aktiviteter för denna klientgrupp. 

 

Enligt American psychiatric association (APA) (2013) är OCD ett psykiatriskt tillstånd som 

innebär att en person har tvångstankar och/eller tvångshandlingar. Tvångstankar är påträngande 

och oönskade tankar, uppmaningar eller bilder som uppkommer; tvångshandlingar är handlingar 

som med stor drift måste utföras på ett strikt eller repetitivt tillvägagångssätt för att minska 
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ångest eller oro. Anledningen handlar ofta om dysfunktionella föreställningar som kan vara en 

överdriven känsla av ansvar, överskattande av hot, perfektionism, intolerans av osäkerhet eller 

“förbjudna tankar” samt ett behov av att kontrollera tankar. Det specifika innehållet i 

tvångstankarna och tvångshandlingarna är individuellt men vanligt förekommande är rengöring, 

symmetri, förbjudna och tabubelagda tankar samt rädsla för att skada andra.  

 

Aktuell behandling för personer med tvångssyndrom 

Enligt Mancebo et al. (2008) används kognitiv beteendeterapi (KBT) som primär åtgärdsmetod 

för OCD men är av okända anledningar otillräcklig. Ofta behövs behandlingstillfällen tre gånger 

i veckan eller dagligen (ibid.). I en jämförelsestudie av O’Conner et al. (2006) visar resultatet att 

kombinationen av KBT och psykofarmaka i viss utsträckning minskar tvångshandlingar. Studien 

visade även att enbart KBT är mer effektivt än enbart medicinering (ibid.). Exponering och 

responsprevention (ERP) är en variant av KBT särskilt utformad för personer med OCD men i 

40-50 % av fallen har metoden ingen effekt och saknar varaktighet (Su, Carpenter, Zandberg, 

Simpson & Foa, 2016; Tarumi, & Taschiro, 2004; Kim, Lee & Lee, 2012). Effekten som 

forskningsresultaten behandlar visar på en symptomreducering (Lee & Rees, 2011; Su et al., 

2016) men nämner ingenting om aktivitetsförmågan. I en studie av Lee och Rees (2011) beskrivs 

upplevelsen av ERP hos personer med OCD. Sju av åtta deltagare fick förbättrad livskvalitet 

med bland annat ökad självständighet efter behandlingen. Dessutom gav det socialt stöd, en 

känsla av att vara normal och en bekräftelse på att inte vara galen. Dock upplevdes behandlingen 

som känslomässigt och fysiskt utmattande hos samtliga deltagare, med bristande självtillit, 

undvikande beteende och symptom som blev förvärrade. ERP är i dagsläget den bästa 

behandlingen för OCD men på grund av hur krävande behandlingen är hoppar en tredjedel av 

innan avslutad behandling (Lee & Rees, 2011). 

 

Endast en studie går att hitta om arbetsterapeutiska interventioner för personer med OCD.  I 

denna fallstudie av Bavaro (1991) beskrivs stöd för arbetsterapeutisk intervention genom Model 

of human occupation (MoHO), med guidning för att skapa meningsfull och ändamålsenlig 

åtgärdsplan. Kartläggning av viljekraft och vanebildning (förekommande begrepp inom MoHO 
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[Kielhofner, 2012]) kan ge förståelse i hur eventuella svårigheter inom dessa områden kan 

påverka personer med OCD i anpassning till omgivningen (ibid.). Enligt Bavaro (1991) är det 

viktigt att bedöma tilltron till den egna förmågan, intressen och roller samt social och fysisk 

miljö (förekommande begrepp inom MoHO [Kielhofner, 2012]). Vid arbetsterapeutisk 

bedömning genom observation i aktivitet kan aktivitetsutförandet vara opåverkat vid vissa 

uppgifter och vilseleda bedömningsresultat (Bavaro, 1991). Av ovanstående studie kan slutsatser 

dras att en mer noggrann och varierad bedömning som tar in komplexiteten i aktivitetsutförandet 

hos personer med OCD är befogad. Att kartlägga vad meningsfull aktivitet är för personer med 

OCD skulle därför vara ett steg på vägen mot ökad livskvalitet för denna klientgrupp. 

 

Tvångssyndrom och aktiviteter i dagliga livet 

Upplevelse av att vara nöjd med aktiviteter i vardagen och aktivitetsutförande är förknippat med 

hälsa och välbefinnande bland personer med psykisk ohälsa (Eklund & Leufstadius, 2007; 

Goldberg, Brintnell & Goldberg, 2002). Att finna vad som möjliggör aktivitetsutförande för 

personer med OCD skulle därför kunna innebära en positiv hälsoeffekt och i åtgärd kunna 

fungera som ett hälsofrämjande redskap. 

 

Enligt Eklund, Gunnarsson och Leufstadius (2010) används aktivitet inom arbetsterapi som 

rehabiliterande redskap för förändring och är bevisat att vara hälsofrämjande. Vidare beskriver 

Eklund et al. (2010) att aktiviteten anses terapeutisk då den utgår från vad en person värdesätter, 

motiveras av och finner intresse i (meningsfull aktivitet). Inom arbetsterapi kartläggs hur en 

person fungerar i livets alla delar inom arbete, fritid och egenvård (aktivitetsutförande). Enligt 

Fisher (2009) kan en person av olika anledningar ha svårighet att utföra en eller flera aktiviteter 

(aktivitetsbegränsningar) där det inom arbetsterapi ingår att sträva mot att kompensera, träna i 

aktivitet, träna personliga faktorer eller kroppsfunktioner samt att undervisa för att möjliggöra 

aktivitet.  

 

Personer med OCD ägnar mer tid åt de tvångsmässiga aktiviteterna eller undviker helt vissa 

aktiviteter i rädsla för att utlösa tvångssyndromet. Tvång kan utlösas av yttre 
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omgivningsfaktorer, objekt, upplevelsen av den egna kroppen och måendet samt interaktion med 

andra (Knapton, 2016). Konsekvensen blir begränsning i vardagen, social isolering och i längden 

minskad livskvalitet (APA, 2013). Samband mellan svårighetsgrad av OCD och försämrad 

livskvalitet och hälsa finns; däribland livsroller, fysisk och social funktion, energinivå och 

kroppslig smärta inräknat (Jane et al., 2006; APA, 2013). Den nedsatta aktivitetsförmågan sänker 

arbetsförmågan hos personer med OCD och ger funktionsnedsättning i vardagliga aktiviteter 

(Jane et al., 2006). Skola och arbete påverkas då uppstartade projekt aldrig känns korrekt utförda 

vilket gör att de inte slutförs (APA, 2013). En studie av Jane et al. (2006) visar att jämfört med 

normalpopulationen är en tredjedel med OCD oförmögna att arbeta. Andra områden som 

markant påverkas negativt är möjligheten att utföra hushållssysslor, den subjektiva känslan av 

välbefinnande, förmågan att njuta av fritidsaktiviteter samt sociala relationer (Jane et al., 2006; 

Mancebo et al., 2008). Att kartlägga aktivitetsutförande för personer med OCD skulle kunna 

öppna upp för hur arbetsterapi kan främja aktivitetsbalans för denna klientgrupp genom 

aktivitetsträning och eventuellt kompenserande åtgärder. 

 

Upplevelsen av att leva med OCD är att de inre kontrollerande “rösterna” påverkar självtillit, 

perception och självbild till den grad att tvångstankar och tvångshandlingar blir en del av 

identiteten (Knapton, 2016; O’Neill, 1999). Murphy och Perera-Delcourt (2014) beskriver att 

personer med OCD upplever behov att anpassa beteendet för att passa in och inte utmärkas som 

annorlunda. Vidare beskriver deltagarna att de upplever att OCD påverkar hela livet och att de 

inte åstadkommit lika mycket som andra i sin ålder. 

 

Personer med OCD kan på grund av tvångstankar eller tvångshandlingar införa förbud eller 

regler även för familjemedlemmar vilket kan leda till dysfunktion i familjen (APA, 2013). En 

studie av Cicek, Cicek, Kayhan, Uguz och Kaya (2013) visar att anhöriga till personer med OCD 

påverkas mer jämfört med anhöriga till andra psykiatriska diagnoser (ibid.). Inom arbetsterapi 

görs personcentrerade bedömningar med utgångspunkt i alla aktivitetsmiljöer för att kartlägga 

arbetsförmåga och förbättra aktivitetsbalans. Det personcentrerade synsättet innebär att hemliv, 

familj och anhöriga tas med i helhetsbilden, vilket ytterligare kan stärka syftet med denna studie. 



 

 

 

8 

 

 

Problemformulering 

Tidigare forskning visar att medicinering, KBT och ERP som behandling för OCD endast 

minskar symptom i knappt hälften av fallen och att aktivitetsförmågan överhuvudtaget inte är 

inräknad i behandling eller bedömning. Inom arbetsterapeutisk bedömning och åtgärd finns 

resurser i form av kunskaper kring vanor och vanebildning, för att kartlägga och arbeta med 

aktivitetsbegränsningar hos personer med OCD. Därför är denna studie om faktorer som 

påverkar aktivitetsutförandet av värde, för att öka kunskapen att utveckla och hitta nya åtgärder 

med aktivitetsfokus för personer med OCD, samt lägga en grund för vidare forskning. Det finns 

studier som beskriver upplevelsen av att leva med OCD och hur det yttrar sig i vardagen, men 

inga studier om de faktorer som påverkar aktivitetsutförandet i vardagen. I praktiken anas 

generellt en kunskapslucka kring OCD och i synnerhet från ett arbetsterapeutiskt och kvalitativt 

perspektiv med beskrivning av aktivitetsutförandet. 

 

Syftet med denna litteraturstudie är därför att identifiera faktorer och beskriva erfarenheter hos 

personer med OCD, gällande vad som möjliggör och hindrar aktivitetsutförandet. 

 

METOD 

Design 

Då syftet med denna studie var att beskriva faktorer som möjliggör och hindrar 

aktivitetsutförandet hos vald urvalsgrupp användes en kvalitativ ansats i form av litteraturstudie. 

Urval har gjorts på narrativ data, där personer med OCD själva berättar om upplevelser i blogg 

eller bok. Enligt Olsson och Sörensen (2011) används kvalitativ ansats då syftet är att ta del av 

deskriptiv data som beskriver ett sammanhang i en individs livsvärld. Därefter gjordes en 

kvalitativ innehållsanalys i enlighet med Lundman och Hällgren Graneheim (2012) på narrativ 

data som valts ut med grund i studiens syfte. 

 

Urval och procedur 

Ändamålsenligt urval i enlighet med Hartman (2004) har gjorts för att författarna ska kunna 

granska och välja utifrån innehåll i datamaterialet och säkra att det svarar till studiens syfte. För 
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att öka tillförlitligheten i datamaterialet utarbetades inklusions- och exklusionskriterier (tabell 1). 

Inklusionskriterierna var personer över 18 år med tvångssyndrom, boende i Sverige. I och med 

att OCD vanligen förekommer ihop med andra diagnoser (APA, 2013; Pauc, 2005) motiverade 

detta till en urvalsgrupp där OCD inte enbart står som diagnos. Bloggar exkluderades där det 

framgick att psykiatriska sjukdomar kunde inverka på verklighetsuppfattningen. 

Urvalsförfarande gällande bloggar begränsades till bloggar skrivna från 2005 till och med januari 

2017. Detta för att avgränsa till aktuell data och stärka trovärdighet då omgivningsfaktorer, 

samhällsstruktur och omhändertagande i vården kan ha förändrats med tiden. Jonsson, 

Heuchemer och Josephsson (2012) beskriver att urvalet av berättelser ska leverera ett rikligt 

innehåll. Därför var inklusionskriterierna att bloggen innehöll inlägg under minst ett år samt med 

minst 100 inlägg för att ge fyllnad, kvalitet och djup i datamaterialet.  

 

Tabell 1: Urvalskriterier 
_____________________________________________________________________________________________

Inklusionskriterier  Exklusionskriterier 

OCD-diagnos   Djup depression 

Boende i Sverige   Psykossjukdomar 
Vuxna >18 år   Mani 
Blogg >100 inlägg 
Blogg aktiv >1 år 

 

 

Tabell 2: Omfattning av bloggar och självbiografi 

 

Länkar och boktitel    Sidor  Årtal  Ålder 

 

http://ocdmalin.blogg.se/    76*  2012-2017 26-31 

http://nouw.com/anusbananus   63*  2015-2016 25-26 

http://bergodalbana.blogg.se/   21*  2006-2011 >18 

Jag bara tvingar mig lite (Fransson, 2014)  292  2000-2010 20-30 

 
*Antal sidor i PDF-dokument, storlek 10, exklusive bilder 

 

För att identifiera bloggar skrivna av personer med OCD gjordes en sökning på Googles svenska 

databas med sökordskombinationen tvångssyndrom+blogg (tabell 3). Detta genererade i 13 800 

sökträffar. Av dessa träffar gick författarna igenom de 100 första resultaten där 17 bloggar 

motsvarade studiens syfte och granskades. Tre av de 17 bloggarna inkluderades då de svarade till 

http://ocdmalin.blogg.se/
http://nouw.com/anusbananus
http://bergodalbana.blogg.se/
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studiens syfte och ansågs innehållsrika. Ny sökning på samma sökmotor med sökkombinationen 

OCD+blogg gav 367 000 sökräffar där författarna granskade de 100 första. Flertalet av dessa 

bloggar var skrivna av personer bosatta utanför Sverige och exkluderades därför. Åtta bloggar 

motsvarade studiens syfte men exkluderades på grund av bristande djup i berättelsen. Författarna 

besökte även OCD-förbundets webbplats (http://www.ocdforbundet.se/) med hänvisning till en 

lista bestående av nio bloggar skrivna av personer med OCD. Tre bloggar som inte kontrollerats 

tidigare granskades, varav en uppfyllde inklusionskriterierna och inkluderades. 

Sökkombinationen Obsessive compulsive disorder+svensk blogg gav 175 000 träffar. Av dessa 

granskades de 100 första träffarna vilket gav fyra relevanta sökresultat men ingen som 

motsvarade studiens syfte.  

 

För urval av självbiografi användes först sökning via nationella LIBRIS med sökord OCD och 

begränsning för böcker på svenska (tabell 3). Detta gav 95 sökträffar varav en var en 

självbiografi som vände sig till ungdomar och exkluderades därför. Sökord tvångssyndrom med 

begränsning för böcker på svenska gav 70 resultat med en relevant sökträff men som inte 

motsvarade studiens syfte. Då inga självbiografier hittades i den nationella sökningen via 

LIBRIS användes Växjö biblioteks databas med sökord tvångssyndrom vilket genererade i fem 

träffar där endast en var en självbiografi, vilken valdes efter granskning. Sökning via Google för 

att kontrollera ytterligare utbud av självbiografi i ämnet gav resultat på en självbiografi som inte 

var utgiven ännu. Utöver denna gavs inga relevanta resultat som motsvarade studiens syfte. 

 

Tabell 3: Sökning av bloggar och självbiografi 

 

Sökmotor  Sökord        Sökträffar Relevanta Inkluderade 
      (2017-01-17) 

Google.se  OCD+blogg   367 000  8  0 

Google.se  Tvångssyndrom 

   +blogg   13 800  17  3 

Ocdförbundet.se      9  3  1 

Libris   Tvångssyndrom  70  1  0 

   *svenska+blogg  

Libris   OCD   95  1  0 

   *svenska+blogg 

Bibliotek.vaxjo.se Tvångssyndrom  5  1  1 

*Begränsning i sökning 
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Informationsinhämtning framskred genom att läsa fyra bloggar och en självbiografi i bokform 

skriven av vald urvalsgrupp. För att underlätta läsningen av bloggarna överfördes innehållet till 

ett PDF-dokument, där bilder exkluderats, som även säkerställde att båda författarna hade samma 

datamaterial att tillgå. Hela bloggarna lästes och samlades data ifrån, för att få en helhetsbild av 

datamaterialet. Först lästes varje berättelse separat, enskilt och grundligt av båda författarna tills 

förståelse för helheten skapats. Därefter diskuterades datamaterialet för att försäkra att helheten 

uppfattats korrekt. Vidare lästes materialet igen av båda författarna enskilt, samtidigt som 

meningsbärande enheter identifierades utifrån studiens syfte. Ett gemensamt dokument skapades 

för varje berättelse, där de utplockade meningsbärande enheterna lades in och därefter 

kontrollerades av den andra författaren. Kondensering och kodning skedde enskilt medan 

kategorisering av sammantaget gjordes gemensamt av författarna. Samma procedur upprepades 

med samtlig data. Under arbetets gång var en blogg tvungen att exkluderas då det vid djupare 

granskning framkom att bloggaren hade en diagnos i exkluderingskriterierna. Efter diskussion 

författarna emellan, beslöts att ingen ny blogg skulle ersätta den förlorade bloggen då materialet 

som redan samlats in ansågs tillräckligt och innehållsrikt. 

 

Analys 

Analys av data framskred med kvalitativ innehållsanalys enligt Lundman och Hällgren 

Graneheim (2012) och innebär att utplockade meningsbärande enheter från samtlig data 

kondenseras och abstraheras till koder. Ungefär 600 meningsbärande enheter plockades ut och 

utgjorde grunden för analysen. Kodningen av de meningsbärande enheterna gjordes enskilt av 

författarna. Efter diskussion författarna emellan sorterades koder bort som inte motsvarade 

studiens syfte, såsom koder som inte hade någon aktivitetsanknytning eller som missförståtts i 

texten. Vidare gjordes gemensamt en kategorisering för att höja abstraktionsnivån i 

datamaterialet. Kategoriseringen resulterade i tio preliminära kategorier som vid djupare analys 

mynnade ut i fem kategorier. Under hela analysen jämfördes tolkning i analys och helhet i 

materialet i enlighet med Lundman och Hällgren Graneheim (2012) genom att författarna 

återvände till materialet, diskuterade det och reflekterade kontinuerligt för att säkra att koder och 

kategorier överensstämde i del och helhet. Resultatet analyserades i flera omgångar även efter 
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sammanställningen för att ytterligare höja abstraktionsnivån. 

 

Tabell 4: Exempel på analys: 

Meningsbärande enhet Kondenserad enhet Kod Kategori 

Kommer göra så ont att åka ifrån 

dig.. Men jag ska vara stark! Jag 
ska pilla på datorn jag och cs go 

får det bli när jag kommer hem. 

Kommer bli svårt att vara utan 

sambon men jag ska sysselsätta 
mig med datorn och datorspel 

Dator och datorspel underlättar 

ensamhet 

Meningsfulla aktiviteter 

överbryggar svåra moment och 
främjar aktivitet 

jag vill vara utan tvång, utan 

svängande impulsivt beteende 
osv. Det har förstört MYCKET i 

mitt liv men de ska INTE få ta 

min Mathias ifrån mig också, då 
pallar jag inte mera, då ger jag 

upp... 

Tvånget har förstört mycket 

men det ska inte förstöra 
relationen med min sambo, då 

ger jag upp 

Sambon förhindrar självmord Socialt stöd ökar förmågan att 

genomföra aktivitet 

Jag har gått i 20 minuter, men 
det hjälper inte. Det måste vara 

minst 30 minuter för att få 

räknas. Så jag har 60 nya 
minuter framför mig. Efter 15 

ramlar jag ihop i gruset. 

Det hjälper inte att jag gått i 20 
minuter. Det måste vara minst 

30 minuter för att få räknas. Jag 

har 60 nya minuter framför 
mig. Efter 15 ramlar jag ihop. 

Regler kring motion skapar 
självdestruktivt beteende. 

Aktiviteter begränsas eller utförs 
inte på önskat sätt 

 

Etiskt övervägande 

Då bloggtexter som använts ligger offentligt på internet samt att självbiografier som publicerats 

av bokförlag står till allmänt förfogande ansågs att autonomiprincipen enligt Olsson och 

Sörensen (2011) har tillgodosetts. Eftersom data som redan finns tillgänglig offentligt använts i 

denna studie innebar det att data inte behövde samlas in och klientgruppen belastades därför inte. 

I enlighet med Olsson och Sörensen (2011) anses godhetsprincipen ha tillgodosetts då studien 

syftat till att inhämta värdefull kunskap som kan förbättra omhändertagande av personer med 

OCD i vården. Gällande krav på anonymitet hos deltagarna som beskrivs av Olsson och 

Sörensen (2011) övervägde författarna att utesluta information kring bloggarna, då de kan spåras 

via internet, men beslutade att det inte behövde tas hänsyn till i och med att materialet är 

publicerat. Författarna uppfattar att det åligger en risk att det begränsade materialet medför en 

snävare beskrivning av OCD och personers situation än vad som skulle ha framgått med 
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strukturerade frågor som direkt utgår från syftet i studien. Nyttan att beskriva utifrån ett 

subjektivt perspektiv där deltagarna själva valt fokus i berättelserna anses dock överväga denna 

risk. Vidare har diskussion skett kring förförståelse gällande OCD hos författarna samt 

sannolikheten att resultatet blir styrt av densamma. Detta har i största möjliga mån undvikits 

genom kontinuerlig diskussion författarna emellan under datainsamling och analys. Ytterligare 

medges ovissheten kring om deltagarna av läkare/psykolog har konstaterad diagnos på OCD, 

men där bedömningen hos författarna är att nyttan överväger denna risk. Särskilt då berättelserna 

beskriver möjligheter och hinder i vardagen som grundar sig i den symptombild som 

överensstämmer med OCD. 

 

RESULTAT 

Innehållsanalysen från självbiografin och bloggarna mynnade ut i fem kategorier: Aktiviteter 

begränsas eller utförs inte på önskat sätt; Strategier används för att möjliggöra 

aktivitetsutförandet men kan bli överdrivna; Meningsfulla aktiviteter överbryggar svåra moment 

och främjar aktivitet; Graden av förväntning styr ifall yttre stimuli inspirerar eller utlöser tvång; 

Socialt stöd ökar förmågan att genomföra aktiviteter. Resultatet redovisas i löpande text med 

utvalda citat som förstärkande exempel.  

 

Aktiviteter begränsas eller utförs inte på önskat sätt  

Denna kategori beskriver personernas erfarenheter av att livet begränsas i och med att aktiviteter 

inte kan utföras som önskat, på grund av upplevelsen av att inte ha en egen fri vilja. Således 

vinner tvånget när val mellan tvång och en önskad aktivitet finns. Specifika aktiviteter kopplade 

till ett förväntat beteende, antingen utifrån eller från inre impulser och värderingar, utlöser tvång 

vilket leder till ett oönskat aktivitetsutförande. Stress är en hindrande faktor som orsakar fler 

tvångshandlingar, och skam en faktor som orsakar att intensiteten i tvångsaktiviteten ökar, vilket 

leder till att aktivitetsbalansen påverkas negativt. 

 

Personerna beskriver att tvångssyndrom begränsar och styr livet i den grad att självmord 
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övervägs för att bli fri från tvångstankar och tvångshandlingar. Vidare beskrivs behovet av 

perfektion som en hindrande faktor som gör att framtidsmål, drömmar och tankar på att bilda 

familj känns omöjligt: “Tänk om jag råkar kasta barnen i ån?, tänk om jag råkar putta ned de 

för bron vi går på nu? - Tänk om jag råkar sticka kniven i barnen? Tänk om de mördar 

varandra? [...] Många hemska tankar. Detta är OCD……Detta är INTE jag.” 

 

Vidare beskriver personerna att tvång begränsar i olika situationer. Överlag beskrivs påtvingat 

socialt umgänge med andra, som en hindrande faktor till aktivitet. Det beskrivs som en 

kontrollförlust och orsak till att tvånget ökar, då det är svårt att hantera situationer som avviker 

från scheman, att-göra-listor och förväntningar. En person beskriver att viktiga sociala 

sammanhang begränsas i och med rädsla att andra personer bär på smitta. Personerna beskriver 

även att medvetenheten kring tvångets konsekvenser, för sig själv och omgivningen, leder till 

samvetskval och kompromisser för att passa in socialt eller undvika att dra till sig 

uppmärksamhet. Flera beskriver att trots insikt upplevs beteendet omöjligt att förändra vilket 

leder till att sociala sammanhang ofta undviks: “Med en diagnos som min känner man sig som 

idioten personifierad, eftersom man skäms ögonen ur sig och önskar man var någon annanstans 

varje gång den tar sig till uttryck i offentliga sammanhang […] Hur gärna man än vill skärpa till 

sig och inse fakta och bryta ner dom destruktiva tankarna och slänga dom i väggen, så finns dom 

kvar och bryter ner en. 

 

Personerna beskriver att utförandet i specifika aktiviteter styrs av tvång framför vilja. Det 

framkommer att önskemål om att arbeta eller att göra gott för andra hindras av faktorer som 

orkeslöshet och fobier. Att följa impulser att utföra tvångshandlingar för att bli kvitt tvångstankar 

beskrivs påverka den upplevda balansen i dagliga aktiviteter. Samtliga beskriver specifika 

aktiviteter som att duscha, kontrollera elektronik, göra saker i en ordningsföljd, packa en väska 

eller utföra arbetsuppgifter, som ett projekt som tar tid och energi. Det beskrivs vanligt att fastna 

i måsten som gör att vänner, fritidsintressen, pojkvänner och andra önskade aktiviteter motvilligt 

nedprioriteras. Detta gör att spontana aktiviteter upplevs omöjligt att genomföra. En person 

beskriver rädslan för smitta som en så hindrande faktor att det blir svårt att ta emot professionell 
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hjälp: “Min terapeut erbjöd sig slutligen att komma hem till mig istället, men det kändes inte 

heller bra eftersom jag tänkte att han skulle ta med sig någon smittohärd in, eftersom han 

spenderar hela dagarna på sjukhuset.” Flera uttrycker svårigheter att genomföra vardagssysslor 

som att tvätta, städa och laga mat. Att köra bil beskrivs undvikas helt, göras motvilligt eller med 

ökade tvångshandlingar: “När jag kör bil är jag ibland tvungen att köra tillbaka till olika platser 

hoppa ut och kolla runt bilen att jag inte råkat köra på någon. Jag brukar lägga mig jämte bilen 

för att kolla under den så att ingen har fastnat där.” 

  

Samtliga i studien beskriver den psykiska hälsan som en hindrande faktor som styr intensiteten 

av tvångshandlingar vilket påverkar aktivitetsutförandet. Dessutom beskrivs att låg fysisk eller 

psykisk energi på grund av sömnbrist, hunger, sjukdom, stress och dåligt mående leder till fler 

tvångshandlingar, medan skamkänslor, ånger och behov av kontroll ökar intensiteten att utföra 

tvångshandlingarna: “Men när jag står i duschen en halvtimme senare är jag skamsen. Tänk om 

hon gick runt med sviter efter körtelfeber och inte alls får ha något kraftigt tryck mot magen och 

så kommer jag där med min armbåge. Eller tänk om hon snittades för två veckor sedan. Jag 

löddrar schampo intensivt för att slippa tänka.” En person beskriver ADHD som en hindrande 

faktor i kombination med OCD då tvångstankar förvärras i och med svårigheten att sortera och 

prioritera intryck och ta beslut. Likaså beskrivs ekonomisk otrygghet och sexmissbruk som 

hindrande faktorer som förvärrar tvångshandlingar i försök att kanalisera ångesten. En person 

beskriver tydligt hur smärta kan öka tvång:“…och när jag knöt skorna så skar jag mig på något 

hårt på fingret, jätteliten skråma men då kändes det ändå som om det kanske var farligt, att det 

låg någon kanyl i skon eller utanpå bredvid typ som skar upp mig/stack mig å som smittade mig 

med något farligt..man dör av.” 

  

Strategier används för att möjliggöra aktivitetsutförandet men kan bli överdrivna 

Denna kategori beskriver hur personerna planerar och strukturerar aktiviteter för att underlätta 

och möjliggöra aktiviteter i det dagliga livet. Då motivationen att kontrollera det egna beteendet 

och tillvaron blir för intensiv blir flera av de välfungerande strategierna till ett tvångsmässigt 
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missbruk; de energibesparande rutinerna till ett känslomässigt fängelse. Ett mönster av att aldrig 

bli nöjd återspeglas i oförmågan att vara närvarande i stunden och istället söka efter ordning och 

struktur utanför den inre upplevelsen av kaos. 

 

Samtliga personer i studien har utarbetat strategier som möjliggör eller underlättar aktivitet. 

Bloggandet och/eller skrivandet är en möjliggörande faktor som beskrivs utföras för att kunna 

släppa ut tankar innan sänggående, minska ångest och bearbeta destruktiva tankar. Personerna 

har även strategier för att kunna fungera i offentliga miljöer utan tvång eller verka konstiga i 

sociala sammanhang. Dessa strategier påverkar hur aktiviteter utförs såsom att gå på offentliga 

toaletter, äta på restaurang från buffé eller delta på fester: “En middag för två points, vilket gör 

att jag kan dricka mer. Alkohol är kalorier. Och det är konstigare om jag inte dricker på hela 

kvällen, än att jag kommer en timme sent och inte äter.” Vidare beskrivs möjliggörande 

strategier för att effektivisera eller underlätta framtida aktiviteter genom att anpassa och planera 

aktivitetsutförandet så att nästa aktivitet underlättas: “Jag väljer den vänstra sängen, jag ligger 

alltid på högra. Och eftersom jag senare ska sova i den vill jag inte besudla den med mina orena 

kläder.” 

 

Flera av personerna beskriver att de lever ett liv som till stor del styrs av rutiner. Dessa rutiner är 

paradoxala då de både underlättar aktiviteter men även hindrar önskade och meningsfulla 

aktiviteter. Rutinerna beskrivs ge en känsla av trygghet och kontroll samt möjlighet till att 

balansera energinivån under dagen. Det beskrivs att när rutinerna frångås byggs en rädsla och 

osäkerhet upp. En av personerna nämner även en rädsla över att nya tvång ska skapas när inget är 

inplanerat. Trots den skrämmande och otrygga känslan beskrivs ändå en känsla av frihet när 

rutinerna frångås samt att aktiviteter istället kan göras av lust. Utöver rutiner beskriver flera av 

personerna en slags paradoxal hat-kärlek till att-göra-listor och dess användbarhet. Att-göra-

listorna beskrivs fungera bra för att skapa struktur eller avlasta tankar. I kontrast till detta 

beskrivs listorna också bidra till en känsla av stress och oförmåga, då deras innehåll är svårt att 

frångå. Det beskrivs att aktiviteter som står på listorna prioriteras högre än andra lustfyllda och 

spontana aktiviteter som kan uppkomma under dagen. Framför allt beskrivs att spontana sociala 
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aktiviteter som att fika med vänner bortprioriteras: “Ja, jag vill träffas- helst nu, direkt, men jag 

säger nej, för jag har inte kommit ikapp med allt och måste ha imorgon till det. Och tisdag. Jag 

säger nej, fast allt inom mig säger ja.” 

 

Flera av personerna beskriver att de kan vara flexibla i tvångshandlingar trots att det är svårt. Det 

beskrivs som en möjliggörande faktor att kunna resonera med sig själv och söka inre insikt så att 

egna regler kan frångås eller aktiviteter göras trots obehag. Några av personerna beskriver även 

att tvångshandlingar kan minskas genom att fokusera och identifiera orsaken till att ångesten 

uppstått och vad som stressar: “Jag försöker tänka att det egentligen är något annat som gör mig 

stressad och sen försöker jag identifiera det istället.” 

 

Personerna beskriver kontrollförlust som en hindrande faktor då det ger en känsla av att inte 

kunna lita på sig själva om saker utförts, eller om något har hänt, som de inte vet om. 

Exempelvis handtvätt eller saker som berör bil och bilkörning. För att kompensera detta används 

ofta sinnen för att förstärka förtroendet att aktiviteten är gjord men det upplevs oftast inte som 

tillräckligt även om det underlättar: “Jag kan ju kolla (synen) i bagageluckan att det inte ligger 

någon där. Jag kan med näsan (lukt) känna att det inte är någon där. Jag kan med handen 

(känseln) känna i luckan att den är tom.”  

 

Personerna beskriver att medicin är en möjliggörande faktor för att fungera och klara vardagens 

aktiviteter och socialt umgänge. Några beskriver upplevelsen att medicin tyglar impulser samt 

minskar ångest och tvångstankar. Men det beskrivs också att medicin inte är tillräckligt för att 

klara livet. Andra strategier som beskrivs möjliggöra aktivitet och avleda tvång, är att förlora sig 

i en aktivitet. Aktiviteter som utförs självständigt och har ett självbelönande värde som 

exempelvis datorspel beskrivs dämpa ångest, agera lugnande samt minska tvångstankar och 

ensamhetskänslor. Även fysisk aktivitet, sport och sex beskrivs ha liknande påverkan med färre 

tvångstankar, ökad självkänsla och lugnande effekt. En person beskriver boxning som en vila 

från sjukdomen så här: “Den ger mig en vila från alla tvångstankar och ger mig ett lossande 

grepp under träningen från mitt monsters klor!” Några personer nämner att fysisk aktivitet som 
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en möjliggörande faktor som är bättre än både terapi och mediciner mot tvångstankar och 

tvångshandlingar. Dock beskriver flera paradoxen av att träning samtidigt är något som lätt kan 

gå överstyr. Råd om hur man ska träna och leva beskrivs kunna göra att det inte blir någon 

flexibilitet i träningen utan istället ett tvång som måste utföras trots att lusten eller de fysiska 

förutsättningarna inte finns. Den annars så positiva känslan och effekten försvinner. Liknande 

beskrivs i andra aktiviteter som till en början utförs med lust: “Jag som har älskat mina 

kafébesök känner att de kräver så mycket av mig nu. Tvångsvarnings-klockorna har egentligen 

redan ringt. De ringde för flera veckor sedan, men jag satte snabbt på mig mina inre 

hörselkåpor. Jag vill inte se tecknen. Jag mår ju så bra av den struktur som kafébesöken ger mig. 

Pirret. Eller hur? Så är det väl?” 

 

Vidare beskrivs att tvångstankarna svårare att få bort än tvångshandlingarna, oavsett medicin, 

resonemang, ritualer, terapi eller fysisk aktivitet. Upplevelsen att självmord är den enda utvägen 

att bli kvitt tvångstankar och ångest beskrivs; likaså ångestkanalisering genom att skära sig som 

substitut till tvångshandlingar. De beskriver att det ger lugn i själen och möjlighet att kontrollera 

känslor. Andra strategier som beskrivs användas för att lindra ångest eller slippa tvångstankar är 

att hetsäta eller överkonsumera sömn: “Jag sover nog bort 1-2 dagar i veckan. När jag sover så 

slipper jag ta del av livet.” 

 

Meningsfulla aktiviteter överbryggar svåra moment och främjar aktivitet 

Denna kategori beskriver personernas upplevelse av mening i aktiviteter och syfte med hela livet 

som möjliggörande faktorer. Gemenskap och delaktighet samt känslan av att få dela med sig av 

viktig kunskap till andra stärker aktivitetsidentiteten och ger en känsla av framgång och 

välbefinnande. Motivationen att ägna tid åt fritidsintressen tillsammans med andra är större än 

basala behov. 

 

Socialt umgänge och social acceptans som upplevs meningsfull beskrivs möjliggöra och stärka 

aktivitetsutförandet. Det framkommer att meningsfulla relationer förändrar möjligheten att gå 

ifrån tvång. Att må tillräckligt bra beskrivs som grunden till att kunna ägna sig åt en aktivitet, då 
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det medför energi till andra personer och fritidsaktiviteter i sociala sammanhang. Att träffas i 

grupp upplevs öppna upp för reflektion och resultera i ökad motivation vilket fungerar som en 

påminnelse och drivkraft att fortsätta kämpa för att uppnå drömmar. En person beskriver känslan 

av att vara förälskad som möjliggörande faktor för att minska ångest och tvång. Förälskelse-ruset 

beskrivs då uppta tankar och möjliggöra att lättare gå ifrån tvångsmässiga rutiner. Vikten av att 

bli omtyckt av andra beskrivs överväga och motivera till att undvika tvång. Dock beskrivs den 

ändrade strukturen resultera i en känsla av kaos och välbefinnande samtidigt. 

 

Självförverkligande och självbelönande aktiviteter beskrivs som möjliggörande faktorer för att 

underlätta aktivitet. Att föreläsa, hjälpa andra samt att förverkliga någonting meningsfullt eller 

att låta bli att skjuta upp saker beskrivs ge en känsla av framgång och välbefinnande. För en 

person beskrivs specialintressen (från samsjuklighet med autismspektrumdiagnos) öka förmågan 

att engagera sig och bibehålla fritidsintresse. När motivation saknas, både till att laga mat och att 

äta, beskrivs att fritidsaktiviteter ändå ägnas tid. En person beskriver att oväntade pauser i 

ensamhet blir en faktor till att kunna göra någonting bara för att det känns lustfyllt: “Klockan var 

20:45 och jag hade en timme och en kvart kvar innan jag skulle göra kväll och visste inte riktigt 

vad jag skulle göra av tiden. Det hände aldrig […] och så tog jag fram nagellacket, det röda och 

jag målade. Jag målade nagel efter nagel - av ren lust. Det var så länge sedan det hände.” 

 

En person beskriver att sjukdomen ger känsla av syfte och mening då hon genom att föreläsa om 

sjukdomen får en känsla av att hjälpa andra och att erbjuda värdefull kunskap. Genom att nå ut 

till andra framkommer att identitets-känslan stärks samt syftet med att vara annorlunda. Vidare 

framkommer att fokus på positiva egenskaper från diagnosen, som hederlighet, ordentlighet och 

detaljsinne, i privata såväl som professionella sammanhang, underlättar att acceptera de egna 

svårigheterna. Känslan av meningen beskrivs möjliggöra upplevelsen av ett högre syfte: “…jag 

väljer idag att tro att mina sjukdomar kom till mig av positiva skäl.” 

 

Graden av förväntning styr ifall yttre stimuli inspirerar aktivitet eller utlöser tvång  

Denna kategori beskriver personernas upplevelse av att oväntade händelser och yttre 
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omständigheter inte går att påverka. Detta orsakar i sin tur en känsla av kontrollförlust som 

skapar ett starkt obehag och upplevelse av kaos som måste kontrolleras med tvångsbeteende. När 

omgivningen upplevs ologisk och omöjlig att kontrollera blir resultatet ångestkanalisering i 

aktiviteter som kan kontrolleras eller undvikas. I de situationer då det finns en mental 

förberedelse och vald spontan aktivitet, fungerar den yttre miljön istället främjande för 

aktivitetsutförandet och inspirerar till nya aktiviteter. 

 

Yttre omgivningsfaktorer beskrivs inspirera till aktivitet men även förvärra tvång och leda till 

undvikande beteende. Några personer beskriver oväntade situationer som energikrävande. 

Exempelvis beskrivs nyhetsinslag om krig, orsaka sådan otrygghet att allt fokus läggs på 

förberedelse inför eventuell katastrof. Oväntade händelser och yttre fenomen som väder beskrivs 

påverka humör och tankegångar. Ekonomisk otrygghet som kravbrev eller brev från 

försäkringskassan beskrivs skapa självhat, tankar på att skada sig själv och tvångstankar. Andra 

hindrande faktorer som inverkar är avbrott i tvångshandlingar som exempelvis telefonsamtal 

eller påklädning av ytterkläder som leder till behovet av att börja om. En person beskriver hur 

ansvaret kring särskilda omgivningsfaktorer förvärrar tvångshandlingar: “Jag har ett skåp på 

jobbet där jag kan låsa in mina saker […] Tänk om jag låser in någon där? […] jag står och 

öppnar och stänger det ungefär 10-20 gånger innan jag verkligen vågar låsa det och gå 

därifrån.”. Till skillnad från detta beskriver en person hur den yttre miljön inspirerar till aktivitet 

- att höra andra prata om specifika aktiviteter: “Jag satt på café Årummet för en vecka sedan, 

bredvid en tandläkare, som berättade för sitt sällskap vilka förskräckliga tänder folk går 

omkring med nuförtiden och jag tog liksom handen mot min egen mun och kände med två fingrar 

mot framtänderna. Kändes de lite lösa? Jag har helt glömt att gå till tandläkaren. 

Kaféanteckningen efter det kafébesöket var given.” 

 

Bristande struktur i tid och rum beskrivs som en hindrande faktor och orsak till att 

tvångssyndromet förvärras. Exempelvis att vänta i kö eller utsättas för fobier beskrivs öka graden 

av otålighet och misstänksamhet som utlöser fler tvångshandlingar. En person beskriver särskilt 

hur fobi för blod, bajs och HIV-smitta begränsar vardagen, där all kontakt med associationer av 
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fobierna orsakar mer tvång och undvikande beteende. En person beskriver sig själv som orsak till 

att tvångstankar förvärras där spruckna händer ger en känsla av ökad sårbarhet för smitta. 

Detsamma gäller onyktra människor som orsakar en känsla av kontrollförlust och obehag som i 

sin tur gör att tankarna förs in på smitta och könssjukdomar. Sjukhus som påminner om smitta 

och sjukdom beskrivs göra det omöjligt att komma i närheten av byggnaden; än mindre gå i 

terapi: “Rent logiskt vet jag att det inte inträffade och ingen slet tag i min arm och försökte 

spruta in nåt, jag vet också att jag tänkte tanken och fantiserade ihop det själv när jag var cirka 

50 meter från sjukhuset. Helt sinnessjuk tanke och det stör mig att dom här tankarna börja 

byggas upp igen i mitt huvud. Jag känner mig spritt språngande galen.” 

 

Samtliga beskriver en paradoxal faktor gällande ordning och reda som minskar tvång men kan 

bli överdrivet. Upplevelsen av renlighet och ordning ger trygghet så att andra aktiviteter enklare 

utförs samt att hemmet upplevs tryggt. Att lämna lägenheten tar därför tid och energi. Struktur i 

lägenheten beskrivs motiverande för att fortsätta hålla iordning för att undvika kaos. En person 

beskriver att det underlättar att bo litet genom att boytan är överskådlig och går snabbare att 

kontrollera. Upplevelsen av att plocka iordning och rensa ut, är att det skapar sinnesro och 

välbefinnande. Dessutom beskrivs det skapa lust till andra aktiviteter. Vidare beskrivs 

upplevelsen av att köpa nya saker och/eller att ha massor av prylar orsaka oro och mer att hålla 

reda på och kontrollera. Till skillnad från detta beskriver en annan person behovet av kontroll 

och ordning som upphov till att slänga kläder och skor för att de upplevs förorenade av smitta.  

 

Samtliga beskriver miljöombyte som en möjliggörande faktor som gör att beteendet förändras 

och aktiviteter underlättas. Exempelvis att biobesök möjliggör att äta godis trots ångest över 

matintag (samsjuklighet med ätstörningar). Eller att utlandsresor minskar tvångssyndrom, 

självmordstankar och självskadebeteende dels genom att komma ifrån invanda rutiner i 

hemmiljön, dels för att ny miljö upptar tankarna med behagliga intryck. 

 

Hjälpmedel beskrivs som en möjliggörande faktor som främjar aktiviteter utanför lägenheten. 

Det beskrivs underlätta aktiviteter genom att ge ett tydligt avslut på aktiviteten eller skapa yttre 
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kontroll och känsla av att inte vara funktionsnedsatt. Exempel på hjälpmedel som beskrivs är 

timer, Reminder och spisvakt. En person uttrycker behovet av arbetsterapeut för vardagsstruktur, 

veckoschema och strategier för att klara svårigheter, där det största önskemålet är hjälpmedel för 

tvångstankar, då detta inte upplevs ha någon lösning. Andra exempel är att träning underlättas 

när motionscykel och löpband finns hemma. 

 

Socialt stöd ökar förmågan att genomföra aktiviteter 

Denna kategori beskriver personernas upplevelse av socialt stöd och vikten av kommunikation 

för att få jämnare aktivitetsbalans, i och med möjligheten att följa andras förväntningar och 

struktur. På liknande sätt beskrivs uppmuntran som en möjliggörande faktor som ökar 

aktivitetsengagemang. Behovet av socialt stöd beskrivs både privat, i arbete och inom 

professionell hjälp. 

 

De flesta personerna beskriver att ett stort kontaktnät fungerar som möjliggörande faktor för att 

främja aktiviteter. Tvångshandlingar och tvångstankar upplevs som lindrigare i kontakt med 

andra då ensamhet utlöser ångest och i flera fall en rädsla för att dö: “Jag har noterat att jag 

tvättar händerna mycket mera när jag är ensam än när jag är i sällskap.” 

 

Flera av personerna nämner att en öppenhet kring de egna svårigheter fungerar som en 

möjliggörande faktor som underlättar vardagen och möjliggör delaktighet i aktiviteter som 

annars hade valts bort. Att kunna be någon annan utföra det som upplevs som svårt beskrivs göra 

att delar av aktiviteten kan utföras, istället för att den väljs bort helt. En av personerna nämner att 

hushållssysslor delats upp mellan sig och sin partner för att slippa ta hand om orena moment eller 

slippa rena moment. Samtliga personer beskriver hur nära relationer och socialt stöd är en 

möjliggörande faktor för att ta initiativ till aktiviteter, vara spontan, eller utföra aktiviteter som 

känns obehagliga: “Vi gick in till djuren för det ville barnen och då får man ju som moster ställa 

upp. Jag gillar inte djur direkt. Det passar mig inte alls att vara inne bland djur. Jag tycker det 

är ganska äckligt om jag ska vara ärlig och jag är rädd att bli smittad av något.” Samtliga 

personer beskriver vikten av socialt stöd under aktivitetsutförandet. Uppmuntran beskrivs göra 
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aktiviteten lustfylld och inge självtillit att aktiviteten kan klaras trots rädsla. Det framkommer 

även att uppmuntran bidrar till att aktiviteter kan göras utanför hemmet när andra försäkrar att 

elektronik är avstängd eller dörrar låsta i den egna lägenheten. För att underlätta semester eller 

längre utflykter beskriver en person att närstående fått skriva på kontrakt att elektronik är 

avstängt och att de hålls ansvariga om något händer med lägenheten. Det sociala stödet beskrivs 

också bidra till att flera av personerna undviker självskadehandlingar eller försök till självmord 

samt inbringar hopp och ökat välmående. Däremot beskrivs det sociala stödet inte som 

tillräckligt utan att flera komponenter saknas för att ge tillfredsställelse i livets aktiviteter samt 

undvikande av destruktiva handlingar. 

 

Vidare beskrivs att socialt stöd även söks utanför nära och kära. Att uppleva gemenskap, känna 

acceptans och förståelse hos andra med tvångssyndrom beskrivs öka självkänslan samtidigt som 

det kan utlösa ångest. En oförståelse kring OCD hos andra, beskrivs göra det svårare för 

omgivningen att finnas och stötta på rätt sätt. Dock framkommer att då personerna vågar berätta 

om problemen möjliggörs och förbättras det sociala stödet: “Jag har berättat för min bästa 

kompis om mina tankar och tvångshandlingarna. Hon har backat upp mig mycket och jag känner 

att jag faktiskt kan prata med henne på ett annat sätt än förut.” 

 

Flera personer beskriver önskemål om terapi eller upplever att det underlättar aktiviteter. 

Strategier som lärts in under terapin används i vardagen för att underlätta aktivitet och minska 

tvångstankar eller tvångshandlingar. Dock beskrivs upplevelsen att trots terapi är framför allt 

hygiensituationer fortfarande svåra att utföra på ett önskat sätt: “Vissa saker är fortfarande 

svåra, som att låta bli att tvätta händerna när jag gått ut med soporna, att inte tvätta händerna 

när jag varit på stan en hel eftermiddag eller att jag tar omvägar förbi offentliga toaletter.”. 

Vidare beskrivs att ett bra bemötande, att bli lyssnad på och förstådd, möjliggör hopp om att bli 

frisk. En person beskriver att avsaknad av professionell hjälp och verktyg att klara vardagen ger 

en känsla av maktlöshet inför diagnosen. 

 

För att öka arbetsförmågan beskrivs socialt stöd på arbetet som en möjliggörande faktor. Att 
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kunna be arbetskamrater om hjälp och byta uppgifter för att undvika att utlösa tvångshandlingar, 

beskrivs minska ångest och underlätta arbetet. Detta beskrivs öka arbetsförmågan genom att en 

känsla av att vara värdefull och ha struktur i vardagen infinner sig. I kontrast till detta beskrivs 

avsaknaden av stöd och förståelse från arbetskamrater som ogynnsam och bidragande till lägre 

arbetsförmåga eller sjukskrivning. 

 

DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att beskriva vilka faktorer som möjliggör och hindrar 

aktivitetsutförandet hos personer med OCD. Resultatet visar att både positiva och negativa 

strategier möjliggör aktivitet men att livet och vardagens aktiviteter begränsas. 

 

Konsekvenser av att leva med OCD är att det upplevs tidskrävande, meningslöst och omöjligt att 

förändra. I likhet med detta framkom i en studie av Olson, Vera och Perez (2007) att komplexitet 

kring tankar och kontroller är för svåra att uttrycka utanför tanken vilket gör att tidskrävande steg 

i handlingar blir svåra att eliminera. Samma komplexitet återfinns även i denna studie vilket talar 

för behovet av att finna vardagsstrategier och faktorer som möjliggör aktivitet. 

 

Cuzen, Fineberg, och Stein (2014) poängterar att personer med OCD är känsliga för 

miljöfaktorer som exempelvis smuts, som utlöser det oönskade beteendet. Den nämnda studien 

bekräftar resultatet i denna studie där miljöfaktorer fungerar som utlösande faktor och kan vara 

både hindrande och möjliggörande för aktivitetsutförandet. Att kartlägga omgivningsfaktorer på 

en individuell nivå som en grund till åtgärd kan därför minska aktivitets- och 

delaktighetsinskränkningen hos personer med OCD. Enligt Olson et al. (2007) hindras bilkörning 

på grund av tvångstankar kring att skada och döda andra, men när det undviks kanaliseras 

behovet av kontroll i andra aktiviteter. Samma förstärkning av tvångshandlingar framkommer i 

denna studie, varför det kan vara väsentligt att finna kärnan av den ångestframkallande 

aktiviteten för att sätta stopp för den annars ökande aktivitetsbegränsningen. 
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I denna studie framkom att social acceptans är viktig för hela undersökningsgruppen och att olika 

former av gruppaktiviteter förbättrar livskvaliteten. Dessutom påverkar önskan om att inte 

utmärka sig socialt hur aktiviteterna utförs i förhållande till tvånget, vilket även Murphy och 

Perera-Delcourt (2014) kom fram till i sin studie. Enligt Rebeiro (2001) möjliggör social 

acceptans aktivitetsutförande för personer med psykisk ohälsa. Rebeiro menar också att social 

bekräftelse från andra i liknande situation höjer självkänslan och ökar aktivitetsutförandet vilket 

överensstämmer med fynden i denna studie. Enligt Sutton, Hocking och Smythe (2012) innebär 

avståndstagande från samhället och dagliga aktiviteter en upplevelse av kravlöshet. I likhet med 

resultatet i denna studie upplever flera av personerna sitt hem som en trygg fristad och att social 

isolering fungerar som en negativ copingstrategi som hindrar möjligheten till ökad livskvalitet.  

 

I likhet med denna studie menar Chronister, Chou, Kwan, Lawton och Silver (2015) att socialt 

stöd spelar en stor roll för att klara dagliga aktiviteter. Förståelse för symptomens inverkan på det 

dagliga livet spelar stor roll i upplevelsen av socialt stöd hos personer med allvarlig psykisk 

sjukdom. Likaså beskriver Chronister et al. vikten av att få råd och hjälp, klara pappersarbete och 

ha kontakt med nödvändiga myndigheter vilket speglar resultaten i denna studie. I likhet med 

denna studie beskriver Chronister, et al. (2015) även värdet av att vänner och familj fungerar 

som en länk till (fritids-) aktiviteter genom att underlätta, uppmuntra och initiera gemensamma 

eller självständiga aktiviteter. Vidare anses socialt stöd minska stress och därför fungera som ett 

skydd mot att symptom förvärras (Thomas, Muralidharan, Medoff  & Drapalski, 2016). Även 

upplevd hjälp från psykiatrin och åtgärder i social färdighetsträning beskrivs spela roll i 

tillfrisknandet men när självtilliten förstärks spelar socialt stöd mindre roll (ibid.). Även i denna 

studie framkom att personerna hade en önskan om stort kontaktnät samt att terapi efterfrågades. 

Det efterfrågas därför av författarna att ha aktivitetsgrupper som åtgärd, då det även i denna 

studie framkommer att gruppaktiviteter upplevs hälsofrämjande. 

 

Ett fynd i denna studie handlar om hur självskadebeteende används som negativ copingstrategi 

för att minska ångest. Lochner och Stein (2006) menar att självskadebeteende och impulskontroll 

är relaterade. I denna studie framkom att medicin hjälper för att dämpa impulsen att skada sig 
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själv och att fastna i tvångsbeteende. Andra strategier är att få stöd från familj och vänner samt 

fysisk aktivitet eller spela datorspel. McKay och Andover (2012) fann att självskadebeteende är 

förknippat med OCD och ofta är en rituell aktivitet som utlöses av särskilda miljöfaktorer eller 

situationer. Självdestruktivitet skulle således eventuellt kunna förebyggas genom förändringar i 

omgivningsfaktorer, planering och strukturgivande insatser inom arbetsterapi. I en studie av 

Alonso et al. (2009) framkom att självmordstankar och upplevelsen av att inte vilja leva var 

konstant hos majoriteten av personer med OCD, vilket överensstämmer med vissa fynd som 

gjorts i denna studie. Enligt Alonso et al. var att vara ensamstående en av de främsta 

riskfaktorerna för självmord, vilket ytterligare argumenterar för vikten av gruppterapeutiska 

åtgärder för att förebygga självmord hos de som saknar faktiskt eller upplevt socialt stöd. 

 

Dark side of occupation är ett nytt begrepp inom arbetsterapi som föreslår att definitionen av 

aktivitet ska innefatta mer än det gör idag - även ohälsosamma och socialt oönskade aktiviteter. 

Anledningen är för att aktiviteterna kan vara meningsfulla och tjäna ett syfte både som vila, 

intresse och stärkande av aktivitetsidentiteten (Twinley & Addidle, 2012). Resultatet i denna 

studie antyder att självdestruktiva handlingar tjänar ett syfte och fungerar som meningsfull 

aktivitet men därigenom inte sagt att den är lustfylld eller önskvärd. Denna hypotes öppnar upp 

för vidare forskning kring skillnader i olika meningsfulla aktiviteter och möjligheten att ersätta 

en negativ copingstrategi med en positiv. 

 

KBT och ERP används som behandling för personer med OCD men är inte tillräckligt effektiv 

och saknar långtidseffekt (Mancebo et al., 2008; Su, Carpenter, Zandberg, Simpson & Foa, 

2016). I denna studie framkom liknande resultat där personerna nämnde att det inte räckte med 

terapi för att klara vardagen. Dock visar resultatet att personerna i studien uttryckte en stor 

önskan om terapi och använde sig av strategier som lärts in under terapitillfällena. Resultatet 

visar också att arbetsterapeutisk intervention efterfrågas och att hjälpmedel som arbetsterapeut 

förskriver underlättar aktivitetsutförande i flera aktiviteter. Arbetsterapeutiska interventioner kan 

ses som ett viktigt komplement till övrig behandling. Vidare visar resultatet i denna studie att 

arbetsförmågan är begränsad och att socialt stöd på arbetet underlättar och ökar arbetsförmågan. 
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Detta fynd kan vara användbart i praxis för att ge personer med OCD bättre förutsättningar till en 

hållbar arbetssituation. Arbetsterapeutisk bedömning kan bidra till hälsofrämjande effekter 

genom att arbetsplats och arbetsuppgifter anpassas till personens förutsättningar. Detta skulle 

kunna bidra till förbättringar på såväl individ- som samhällsnivå. 

 

Metoddiskussion 

I denna litteraturstudie användes datainsamling från bloggar och självbiografi; därefter 

innehållsanalys enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012). I och med att datainsamlingen 

framskred utan att träffa personerna, kunde en större objektivitet till innehållet bibehållas som ett 

möte med kroppsspråk och andra distraktioner annars riskerat. Studiens resultat kan dock ha 

påverkats av att författarna inte kunnat säkerställa syftet bakom varför bloggarna och 

självbiografin skrevs. Trovärdigheten i datamaterialet kan därför ifrågasättas då enbart en 

begränsad del av personernas liv kan ha speglats i bloggen; vissa delar ha förstärkts och andra 

förminskats. Författarna ser även en begränsning i studien då befintligt material som är 

publicerat i textform använts, då ett större djup ibland hade behövt efterfrågas för att få en bättre 

bild av situationen. Genom att istället göra en datasamling i intervjuform hade frågor från början 

kunnat ställas gentemot syftet och följdfrågor hade kunnat förklara och fördjupa materialet. 

Trovärdigheten i studien blir även begränsad av att den är relativt liten. Med fler deltagare hade 

tillförlitlighet och validitet höjts. En större mängd datamaterial hade eventuellt kunnat kartlägga 

fler faktorer och tillföra viktiga aspekter. Enligt Bejerot (2016) är prevalensen mellan könen av 

de som har OCD jämt fördelat. Trots detta är det endast kvinnor som finns representerade i 

denna studie, då inga manliga bloggare kunde hittas som matchade urvalskriterierna. Detta kan 

möjligen förklaras av Pedersens och Macafees (2007) studie som visade att framför allt kvinnor 

bloggar om personliga ämnen och sitt liv, medan män i större omfattning bloggar om praktiska 

ämnen och håller sin privata sida utanför bloggandet. För att få ett mer representativt urval hade 

därför en annan metod av datainsamling eventuellt förändrat resultatets överförbarhet. 
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SLUTSATS 

Tabell 5: Faktorer som påverkar aktivitetsutförandet 

Strategier och möjliggörande faktorer 

 

Blogga/Skriva    Social acceptans   Göra sig av med onödiga saker 

Planera aktiviteter   Må bra    Miljöombyte 

Reflektion/Inre resonemang  Gruppaktiviteter   Hjälpmedel 

De fem sinnena    Förälskelse   Stort kontaktnät 

Medicin     Självförverkligande aktiviteter Öppenhet kring sjukdomen 

Förlora sig i aktivitet   Självbelönande aktiviteter  Terapi  

Våga be om hjälp    Nära relationer 

Socialt stöd    Liten bostadsyta      

 

Hindrar och försvårar aktivitet 

 

Stress     Ekonomisk otrygghet  Dåligt mående 

Behov av perfektion   Hunger    Sexmissbruk 

Påtvingat socialt umgänge   Sjukdom   Smärta 

Rädsla för smitta    Skam    Bli avbruten i ritualer 

Fobier     Sömnbrist   Bristande struktur i rum och tid 

Låg fysisk/psykisk energi   Kroppslig sårbarhet  Ensamhet 

Ångerkänslor    Kontrollbehov och kontrollförlust ADHD     

 

Paradoxala faktorer och missbruk av aktivitet 

 

Rutiner     Självskadebeteende  Egentid 

Oväntade händelser   Att-göra-listor   Sex 

Träning     Självmordstankar   Skära sig 

Ordning och reda    Fysisk aktivitet och sport 

 

 

I denna studie har faktorer som påverkar aktivitetsutförandet hos personer med OCD undersökts. 

Resultatet visar att personer med OCD har möjliggörande, hindrande och paradoxala strategier 

för önskade och nödvändiga/basala aktiviteter (tabell 5). Det finns fler strategier för att klara 

basala än önskade aktiviteter men när aktiviteten är meningsfull eller har stark koppling till mål 

och mening med hela livet, prioriteras önskade aktiviteter. Överlag styr dock tvånget hela livet 

och gör att aktiviteter som önskas göras inte görs eller utförs på ett icke tillfredsställande sätt. 

Det psykiska och fysiska måendet såsom trötthet, ångest eller upplevd kontrollförlust, påverkar 

intensiteten av tvång. Yttre faktorer i miljön inspirerar till hur aktiviteter utförs men kan även 

förvärra tvång. Ordning och reda minskar intryck och därmed impulser som kan leda till 

tvångshandlingar. För att få en flykt från tvångshandlingar och tvångstankar utövas 
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självbelönande eller självförverkligande aktiviteter som att hjälpa andra, föreläsa, träna, ha sex 

eller spela datorspel. Tvångssyndromet lindras då genom att ”förlorar sig” i aktiviteten. Medicin 

upplevs som en viktig komponent för att klara vardagens aktiviteter. Samtliga personer i studien 

har utarbetat strategier för att underlätta aktivitetsutförandet som exempelvis rutiner och att-göra-

listor. Även strategier som lärts in under terapi används. Tvångstankar är svårare än 

tvångshandlingar att överkomma där flera upplever självmord som enda utvägen att undkomma 

tvångstankarna. Att skära sig fungerar som substitut för att utöva tvångshandlingar, vilket annars 

fungerar för att minska tvångstankarna. De destruktiva handlingarna beskrivs ge en paradoxal 

upplevelse av att kunna kontrollera känslor och få ro i själen samtidigt som aktiviteten är 

självskadande. Socialt stöd och ökad trygghet underlättar i arbete och andra önskade aktiviteter. 

Ett av de mest betydelsefulla resultaten i denna studie är att faktorerna som analyserats fram inte 

kan delas upp i hindrande och möjliggörande faktorer, då komplexiteten är för stor. Strategier 

som möjliggör aktivitet och minskar tvångshandlingar är ibland självdestruktiva eller fungerar 

endast i vissa situationer. Samtidigt möjliggör undvikande strategier att delar av aktiviteter kan 

utföras. Studien har i viss mån ökat förståelsen för de faktorer som stödjer och hindrar 

aktivitetsutförande hos personer med OCD men en större studie hade kunnat stärka fynden 

ytterligare. En begränsning i denna studie är det relativt låga antalet personer som 

datainsamlingen utgått från samt att urvalet inte representerar populationen i tillräckligt stor 

utsträckning. Resultatet visar att arbetsterapeutiska insatser och hjälpmedel efterfrågas och kan 

underlätta aktiviteter. För vidare utveckling av åtgärder för personer med OCD inom arbetsterapi 

hade en fördjupning inom de olika fynden i denna studie varit av värde. 
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