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Sammanfattning 

Bakgrund: Forskning visar att personer som är inneliggande på psykiatrisk heldygnsvård ofta 

upplever en brist på aktiviteter. Tillgången till aktiviteter är en viktig del för människans 

välbefinnande och skapar förutsättningar för att kunna vara delaktig i samhället. Syfte: Att 

beskriva arbetsterapeuters upplevelser om behovet av att använda aktiviteter inom psykiatrisk 

heldygnsvård, och vid behov; vilken typ av aktiviteter? Metod: En kvalitativ, fenomenologisk 

ansats användes. Urvalet skedde på flera sätt - både avsiktligt och maximalt varierat, samtidigt 

med snöbollsurval. Den transkriberade datan bearbetades och en kvalitativ innehållsanalys 

utfördes, vilket resulterade i tre huvudkategorier och tio underkategorier. Resultat: Totalt tio 

informanter deltog i studien och resultatet utmynnade i huvudkategorierna Aktiviteters 

betydelse, Aktivitetsanvändning och Resurser. Det ansågs finnas ett behov av aktiviteter inom 

den psykiatriska heldygnsvården. Aktiviteterna upplevs minska psykiatriska symtom och 

förkorta rehabiliteringsprocessen. Det är viktigt att aktiviteterna upplevs meningsfulla för 

patienterna. Arbetsterapeuterna upplever ofta att det är svårt att få tiden att räcka till i deras 

yrkesroll vilket påverkat möjligheterna till att använda aktiviteter i behandlande syfte. 

Slutsatser: Tillgången till aktiviteter är viktigt även inom psykiatrisk heldygnsvård, då 

aktiviteter har en betydande roll i rehabiliteringsprocessen. 

 

Nyckelord: arbetsterapi, occupational deprivation, psykisk ohälsa, rehabilitering 



Summary 

Activities in psychiatric inpatient care - a qualitative study about occupational therapists’ 

experiences about needs 

 

Background: Research shows that psychiatric inpatients often experience a lack of activities. 

To have access to activities is important since it enhances well-being and creates conditions 

for participation in the society. Purpose: To describe occupational therapists experiences 

about the need to use activities in psychiatric inpatient care, and if needed; which type of 

activities? Method: A qualitative, phenomenological approach was used. The sample was 

conducted in several ways - purposive and maximal variety, together with snowballing. The 

transcribed collected data was analyzed, and a qualitative content analysis was performed, 

which resulted in three main categories and ten sub categories. Results: Ten informants 

participated in the study and the results culminated in the main categories “The meaning of 

activities”, “Activity usage” and “Resources”. It was considered there is a need of activities 

in psychiatric inpatient care. Activities were perceived to reduce psychiatric symptoms and to 

shorten the rehabilitation process. It is however important that the activities are meaningful 

for the patients. The experience often is that there is a lack of time in their professional role 

which has affected the possibilities to use activities in treatment purposes. Conclusions: To 

have access to activities is important in psychiatric inpatient care, since activities has a 

meaningful role in the rehabilitation process. 
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Inledning 

Intresset för ämnet väcktes då båda författarna varit på verksamhetsförlagd utbildning inom 

psykiatrin. Där uppmärksammades det att det inte tycks användas så mycket aktiviteter vare 

sig som utrednings- eller behandlingsmetod, som författarna trodde det skulle göra. 

Enligt Erlandsson & Persson (2014) har grunden i det arbetsterapeutiska tänket kring aktivitet 

och dess betydelse för hälsa och välbefinnande med tiden, speciellt inom specialistsjukvården 

i Sverige, försvunnit allt mer. Det har blivit en utmaning för många arbetsterapeuter att visa 

sin expertkunskap inom området aktivitet då evidens och forskning på verksamma 

interventioner är sparsam. Vidare beskriver Erlandsson & Persson (2014) flera aspekter av 

aktivitetsbegreppet och olika värden aktiviteter kan ha för individen. Avsaknad av värdefulla 

aktiviteter minskar individens välmående och det är därför viktigt med tillgång till aktiviteter 

patienterna uppfattar ha någon form av värde för just dem, för att på så vis kunna öka deras 

välmående. Likaså säger även Wilcock & Hocking (2015), att tillgången till och nyttjandet av 

aktiviteter är ytterst viktigt för människors välmående. 

Denna studie kan därmed medföra nytta på både individ- professions- och samhällsnivå. För 

individen då ett fokus ligger på aktivitetens betydelse för inneliggande psykiatriska patienter, 

för professionen då det handlar om specialistkunskaper arbetsterapeuter har inom aktivitet, 

och för samhället då god hälsa och framgångsrik rehabilitering är en samhällsfråga. 

 

Bakgrund 

Arbetsterapi inom psykiatrin 

Paterson (2008) skriver att professionen arbetsterapeut huvudsakligen utvecklades i USA och 

något senare även Storbritannien, i början av 1900-talet. Yrket utvecklades inom psykiatrin, 

då personer verksamma inom psykiatrin under åren noterat att psykiskt sjuka personer som 

var inlagda på den tidens mentalsjukhus, verkade må bättre av att aktiveras. Inlagda patienter 

fick sysselsätta sig med allt från odling, hushållning och att reparera trasiga saker, till kreativa 

skapande aktiviteter såsom vävning eller målning, beroende på intresse och vilket 

mentalsjukhus de befann sig på. Det uppmärksammades att de individer som fick 

sysselsättning efter eget intresse, blev mycket bättre efter att ibland varit sjuka i många år. 

Detta blev grunden till arbetsterapi, och är än idag en av grundpelarna inom professionen 

(Paterson, 2008).  

Psykisk ohälsa idag 

Den psykiska ohälsan har på senare år ökat och låg år 2016 på 16% hos personer i åldern 16-

84 år (Folkhälsomyndigheten, 2016). Högsta siffran med nedsatt psykiskt välbefinnande fanns 

i åldersgruppen 16-29 år, där 23% gjorde en sådan självskattning att välbefinnandet var 

nedsatt. Enligt Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) (2017) är nedsatt 

psykiskt välbefinnande ett stort folkhälsoproblem i dagsläget, då flertalet undersökningar 

pekar på att besvär såsom oro, ångest och sömnsvårigheter ökat de senaste 20 åren. Det 

beräknas att den psykiska ohälsan kommer vara den dominerande folkhälsoutmaningen både i 



Sverige och globalt år 2030. Författarna tycker att detta känns oroväckande då många av de 

med psykisk ohälsa har större delen av livet framför sig och alla människor har rätt att känna 

hälsa och välmående. Det kan även på sikt ha negativa konsekvenser i samhället ifall allt fler 

inte orkar eller klarar av att försörja sig själva och den samhällsekonomiska bördan ökar. I 

överenskommelsen från 2017, mellan Regeringen och SKL, kan man läsa att personer med 

svår psykisk ohälsa samt psykiska funktionsnedsättningar lider av störst utsatthet i samhället 

av alla grupper när det gäller socioekonomiska faktorer. De har svårare att få inkomst, boende 

och arbete, samtidigt som deras delaktighet i sociala nätverk är lägre. Även sjukfrånvaron för 

psykisk ohälsa är hög - det beräknas att 45% av de ersättningsgrundande sjukskrivningarna 

via Försäkringskassan beror på psykiska diagnoser (SKL, 2017). 

 

Psykiatrisk heldygnsvård 

Mår en person väldigt psykiskt dåligt, kan hen behöva läggas in på heldygnsvården. Det kan 

ske genom att patienten söker frivilligt, vilket går under Hälso- och Sjukvårdslagen (HSL 

1982:763). Det kan också handla om en tvångsinläggning i de fall personen till exempel är för 

sjuk för att kunna ta hand om sig själv, är en fara för sig själv eller andra, och motsätter sig 

frivillig vård. I dessa fall vårdas personen under Lagen om Psykiatrisk Tvångsvård (LPT 

1991:1128). För att kunna vårdas under LPT krävs det att två olika läkare gör individuella 

bedömningar om att detta är vad som behövs för individen; den ena bedömningen sker vid 

intag och den andra högst fyra dagar senare (Vahlne Westerhäll, 2017).  

De personer som vårdas inom heldygnsvården har olika diagnoser och sjukdomar, men de 

vanligast förekommande är schizofreni, bipolaritet, djupa depressioner och drogpsykos. 

Andra sjukdomar som har blivit vanligare under senare år inom heldygnsvård, är 

ångestsjukdomar, neuropsykiatriska tillstånd och posttraumatiskt stressyndrom (Lindqvist, 

2012). Även personer med substanssyndrom (beroende av alkohol och/eller andra droger), 

kan vårdas inom heldygnsvården då det räknas som en psykiatrisk diagnos (Socialstyrelsen, 

2017). Psykiatrisk heldygnsvård är till för de personer som vill eller behöver ha vård från 

sjukhuset och inläggningen kan vara allt ifrån ett par dagar till några veckor (Lindqvist, 

2012).  

Psykiatrisk heldygnsvård innefattar även rättspsykiatri, vilken lyder under Lagen om 

Rättspsykiatrisk Vård (LRV 1991:1129). Här vårdas personer som begått brott under tiden de 

lidit av en allvarlig psykisk störning som gjort att personerna inte insett konsekvenserna av 

sina brottsliga gärningar eller kunnat anpassa sitt handlande ifall de haft insikt om 

konsekvenser. Vidare ska de intagna vara i behov av psykiatrisk vård och brott får ej ha 

begåtts under självförvållade tillstånd såsom drog- eller alkoholrus. Då en del individer är i 

behov av vård under väldigt långa perioder, kan en inläggning inom rättspsykiatrisk vård vara 

i många år (Staaf, Wendel & Zanderin, 2012).  

Under år 2012 fanns det totalt 4293 psykiatriska heldygnsvårdsplatser inom allmän- och 

rättspsykiatri i Sverige (Sveriges Kommuner och Landsting, 2012). 

 

En undersökning gjord relativt nyligen visade att patienter på en heldygnsvårdavdelning 

spenderade största delen av tiden där, med att inte göra någonting. Att inte ha något att göra 

gav patienterna högre känslor av ångest (Folke et al., 2018). Att patienter inom slutenvård 

upplevde det som att de inte hade något att göra, är något som uppmärksammats även tidigare. 



I en studie av Farnworth (2004) gjord inom rättspsykiatrin i Australien, uttryckte patienterna 

att de upplevde sina liv som intagna som ett “ingenting”, jämfört med sina tidigare liv. De 

beskrev tillvaron som tråkig och inaktiv, och berättade att de gjorde sitt bästa för att “slå ihjäl 

tiden” till den dag då de skulle ha möjlighet att skrivas ut. Vidare beskrev studiedeltagarna att 

de under dagarna spenderade mest tid med personlig vård (till exempel att vila, sova, hygien) 

och passiv rekreation/fritid (till exempel samtala med andra patienter, röka, titta på tv), i vilka 

kategorier totalt 91% av tiden tillbringades. Avdelningsaktiviteter såsom grupprogram eller 

samtal med personal, skedde enbart 5% av tiden. Även i Sverige har det i en avhandling av 

Hörberg (2008) uppmärksammats att patienter inom rättspsykiatri har en brist på aktiviteter. I 

samma studie visade det sig även att de intagna kunde bli “straffade” genom att de få 

aktiviteter de hade tillgängliga nekades dem, ifall de enligt avdelningspersonal betett sig på 

ett, i deras ögon, felaktigt sätt. 

 

Synovec (2015) har uppmärksammat att utan rätt slags hjälp, har patienter som är 

inneliggande på psykiatrisk heldygnsvård svårigheter att anpassa sig och gå över till 

psykiatrisk öppenvård samt socialpsykiatri när de tillfrisknat nog för att det ska bli dags för 

utskrivning. De kan känna sig stressade och övergången karaktäriseras bland annat av känslor 

av ensamhet, rädsla för återfall och hjälplöshet. Enligt Synovec (2015) kan sådant som ett 

tidsbegränsat uppehälle inom heldygnsvården, deltagande i självhjälpsprogram och eget val 

av interventioner hjälpa för att göra övergången enklare. Även i en studie av Nolan, Bradley 

& Brimblecombe (2011), fann man att två tredjedelar av patienter som varit inneliggande på 

psykiatrisk heldygnsvård, var osäkra på sin framtid. De visste inte hur de skulle klara sig utan 

upplevde att de hade brist på kunskaper och färdigheter för att ta hand om sig själva, samtidigt 

som deras självförtroende var lågt. Att bygga relationer med andra intagna samt med personal 

på avdelningen var något som i studien befanns vara bland det allra viktigaste för att 

patienterna skulle lyckas med sin rehabilitering och återgång till samhället.  

Aktivitet och delaktighet 

Socialstyrelsens (2010) definition gällande en god rehabilitering är “insatser som ska bidra 

till att en person med förvärvad funktionsnedsättning, utifrån dennes behov och 

förutsättningar, återvinner och bibehåller bästa möjliga funktionsförmåga samt skapar goda 

villkor för ett självständigt liv och ett aktivt deltagande i samhällslivet”. För att inneliggande 

patienter ska ha möjlighet till bra rehabilitering och därigenom kunna öka sin livskvalitet så 

att de kan återgå till samhället på ett, för dem, välfungerande sätt, behöver flera olika 

professioner samarbeta gällande deras vård. Alla professioner har sina egna specialkunskaper 

och genom tvärprofessionellt samarbete ihop med patienten, byggs ett bra team (Vahlne 

Westerhäll, Bergroth & Ekholm, 2009). Arbetsterapeuten är med sitt aktivitetsfokus en viktig 

nyckelroll när det gäller rehabilitering och att få människor att kunna vara delaktiga i 

samhället (Kielhofner, 2012) 

 

Arbetsterapi bygger på att människan är aktiv och mår bra av att utföra aktiviteter (Creek & 

Lougher, 2008; Kielhofner, 2012; Wilcock & Hocking, 2015). En viktig beståndsdel i detta är 

att känna balans mellan olika aktivitetskategorier. Människor behöver aktiviteter av 

varierande slag, men främst av allt behöver vi ha tillgång till möjligheten att genomföra 



aktiviteter. Wilcock & Hocking (2015) säger att det är ett medfött behov att aktivera sig, en 

essentiell aspekt av att vara människa och även själva basen för hälsa, utveckling och 

välmående. Då en person på grund av externa faktorer berövas denna möjlighet utsätts hen för 

occupational deprivation vilket innebär att hen under en längre tidsperiod berövats 

möjligheten att tillskansa sig, utföra eller njuta av aktiviteter.  Definitionen av occupational 

deprivation är att det är “ett tillstånd av förlängd uteslutning från engagemang i nödvändiga 

och/eller meningsfulla aktiviteter på grund av faktorer utanför individens kontroll”. Det 

innebär en kraftig minskning och därmed frånvaro av aktiviteter hen kan nyttja, vilket 

minskar välmåendet markant. Att ha reducerat antal aktiviteter gör att en människas 

utveckling krymper och hens kapaciteter förblir outnyttjade. Borttagandet av tillgången till 

aktiviteter har i vissa fall använts som straff, till exempel för brottslingar på fängelser. Att 

utsättas för occupational deprivation kan ge psykisk ohälsa (Wilcock & Hocking, 2015). En 

externt påverkande faktor kan vara att bli inneliggande på heldygnsvården. 

 

Arbetsterapeuter arbetar med att hjälpa individer som av någon anledning behöver hjälp eller 

stöttning att hitta ett fungerande aktivitetsliv och aktivitetsrepertoar, så de kan bli mer 

delaktiga i både sin egen behandling och i samhället. Det kan handla om både medfödda, eller 

under livet tillskansade, svårigheter, diagnoser, funktionsvariationer eller andra typer av 

hinder som gör att individerna har svårigheter med sitt dagliga liv (Kielhofner, 2012). En 

person som lider av psykisk ohälsa kan få både fysiska och kognitiva nedsättningar som kan 

ge svårigheter att klara av vardagens aktiviteter. Det kan handla om sådant som städ, tvätt och 

personlig hygien till exempel. Även inom psykiatrin kan arbetsterapeuten bidra med sina 

kompetenser genom att bland annat använda aktivitet i både utredning och behandling med 

syftet att bidra till att personen ska kunna leva ett mer värdefullt liv med ökat välmående och 

livskvalité (Finlay, 2004).  

Efter psykiatrireformen genomfördes 1995 (Socialstyrelsen, 1999) flyttades stora delar av 

rehabiliteringen för personer med psykisk ohälsa över till kommun och psykiatrisk öppenvård. 

Kommunen tog då över ansvaret för bland annat daglig verksamhet och sysselsättning varpå 

antalet rehabiliteringspersonal inklusive arbetsterapeuter, minskade inom psykiatrin. Enligt 

Lindqvist (2012) behöver även patienter inom heldygnsvård ha tillgång till att utföra 

aktiviteter.  

 

Då patienter inom den psykiatriska heldygnsvården upplever en brist på aktiviteter (Folke et 

al. 2018; Farnwoth, 2004; Hörberg, 2008), leder det till att de upplever en högre grad av 

ångest (Folke et al. 2018). Patienter känner sig även osäkra inför hemgång (Nolan, Bradley & 

Brimblecombe, 2011; Synovec, 2015) vilket kan göra det svårare att återfå aktiviteter och 

delaktighet. Därför är det viktigt att ta reda på arbetsterapeuters upplevelser av att använda 

aktiviteter inom psykiatrisk heldygnsvård. Denna studies specifika syfte har, såvitt författarna 

funnit, inte forskats på tidigare. 



Syfte 

Att beskriva arbetsterapeuters upplevelser om behovet av att använda aktiviteter inom 

psykiatrisk heldygnsvård, och vid behov; vilken typ av aktiviteter? Detta inbegriper även hur 

arbetsterapeuterna i dagsläget använder sig av aktiviteter i sitt arbete mot heldygnsvården. 



Material och metod 

För att besvara syftet valde författarna att gå på djupet och ta del av arbetsterapeuternas egna 

tankar och upplevelser, genom att fråga dem om deras bild om behovet av att använda 

aktiviteter i deras arbete mot den psykiatriska heldygnsvården. Därmed bygger studien på 

kvalitativ, fenomenologisk metod. Fenomenologi handlar om att beskriva förekommande 

fenomen utefter egna erfarenheter och upplevelser (Kristensson, 2014) vilket överensstämde 

väl med tankarna för uppsatsarbetet. 

Urval 

Urvalet som gjordes var huvudsakligen avsiktligt (Kristensson, 2014) då en del av syftet 

inbegrep att få tag på legitimerade arbetsterapeuter. Informanterna skulle ha minst sex 

månaders erfarenhet av att arbeta mot psykiatrisk heldygnsvård. Erfarenheten ansågs viktig 

för att kunna säkerställa att informanterna hunnit skaffa sig en bild av hur de upplever behovet 

av aktiviteter inom nämnda område. Ålder och kön på arbetsterapeuter spelade ingen roll för 

studiens syfte, vilket därmed gjorde urvalet maximalt varierat (Kristenson, 2014) 

 

Förfrågan med tillhörande informationsbrev om deltagande i studien (bilaga 1) skickades till 

verksamma arbetsterapeuter i hela Sverige, då författarna var intresserade av att få en bred 

bild av hur arbetsterapeuter runtom i landet upplevde behovet av aktiviteter.  

Till en början lades en förfrågan ut i två olika Facebook-grupper (“Arbetsterapeuter på 

Facebook”, samt “Arbetsterapeuter inom psykiatrin”), men då ingen svarade på dessa 

förfrågningar fick andra urvalsmetoder läggas till i förfarandet. Den ena författaren mejlade 

tre eventuellt lämpliga arbetsterapeuter hon tidigare träffat, varav två mötte 

inklusionskriterierna och deltog i studien. Samma författare fick även via en vän som arbetar 

som arbetsterapeut tag på ytterligare en lämplig informant som valde att delta i studien och på 

det sättet inkluderades även snöbollsurval i urvalsförfarandet (Kristensson, 2014).  

Båda författarna sökte vidare efter olika psykiatriska heldygnsvårdavdelningar runtom i landet 

med hjälp av sökmotorn Google, för att på det viset försöka få fram kontaktuppgifter till 

eventuellt lämpliga arbetsterapeuter. Trettiotre mejl skickades ut till enhetschefer, 

administration samt verksamhetschefer, varav författarna fick svar på åtta av förfrågningarna 

vilket ledde till ytterligare sju intervjudeltagare.  

 

Datainsamlingsinstrument  

Till studien användes semistrukturerade intervjuer som utgått från en intervjuguide (bilaga 2) 

vilken författarna själva utvecklade utifrån Kvale och Brinkmans (2014) rekommendationer. 

Intervjuguiden bestod av några frågor gällande bakgrundsfakta, ett par öppna frågor som i 

stora drag berörde studiesyftet, samt stödfrågor för författarna ifall intervjudeltagaren skulle 

svara väldigt kortfattat. Vid kortfattade svar är det viktigt att ha sådana stödfrågor för att få de 

svar som behövs för att ordentligt möta syftet med studien (Kvale och Brinkman, 2014).  



Datainsamling 

För att genomföra datainsamlingen, följdes Kristenssons (2014) rekommendationer. Då 

författarna funnit deltagare som visade intresse för att delta, bokades tid och plats för intervju 

med respektive deltagare. Åtta av intervjuerna skedde med en informant åt gången och en av 

intervjuerna genomfördes med två informanter samtidigt, då de själva önskade genomföra 

intervjun ihop. Båda författarna var närvarande vid samtliga intervjuer. Totalt antal 

informanter blev tio stycken och antalet intervjutillfällen nio stycken. Vid intervjuer där det 

fanns svårigheter att möta informanten för att utföra intervjun ansikte mot ansikte, på grund 

av att arbetsterapeuten arbetade på en ort långt ifrån Jönköping (längre än tio mil), 

genomfördes intervjuerna via telefon. Fem intervjuer genomfördes ansikte mot ansikte på 

arbetsterapeuternas arbetsplatser och resten via telefon. Både intervjuer gjorda via telefon och 

ansikte mot ansikte, spelades in med intervjudeltagarens samtycke. För att kunna spela in 

intervjuerna användes appen Smart Recorder för smarttelefoner. Efter genomförd intervju 

fördes det inspelade materialet över till USB-minne, vilket förvarats inlåst hemma hos 

författarna. Tidsramen för intervjuerna beräknades till 60 min och intervjuerna varade i 

slutänden mellan 29 till 46 minuter. Datainsamlingen genomfördes under april månad. 

 
Databearbetning  

Då intervjuerna genomförts skedde transkribering av materialet enligt Kristensson (2014) där 

de inspelade intervjuerna skrevs ner ordagrant. Transkribering har skett kontinuerligt 

allteftersom intervjuer genomförts, då intervjuer ej var inbokade varje dag. I första hand har 

materialet delats lika mellan författarna, men vid ett par tillfällen då det varit otydligt vad 

informanter sagt, har delar av transkriberingen skett ihop. Den första genomläsningen av det 

transkriberade materialet skedde på varsitt håll varefter diskussion om uppfattningar av 

texterna tog stånd. 

För bearbetning av det insamlade materialet genomfördes en kvalitativ innehållsanalys (se 

tabell 1) enligt Graneheim och Lundman (2004), vilket gjorde att likheter, skillnader och 

mönster i textmaterialet hittades. Denna del gjordes först var för sig av författarna, för att 

sedan tillsammans jämföra vad som identifierats i materialet. 

Materialet delades sedan upp i meningsbärande enheter som därefter kondenserades, vilket 

innebär att enheterna kodades med några få ord för att korta ner texten. Båda författarna 

kodade samtliga intervjuer tillsammans. 

Efter kodningen var färdig sökte författarna tillsammans efter likheter och skillnader i de 

funna koderna. De koder som berättade ungefär samma sak matchades ihop med varandra och 

bildade på så vis kategorier vilka fungerat som rubriker som inkluderade koderna. Efter 

huvudkategorisering genomförts, gjordes underkategorisering som nästa steg i 

innehållsanalysen för att få en bättre överblick av materialet. Då alla kategorier och 

underkategorier väl var funna, hittade författarna tillsammans tre huvudkategorier och tio 

underkategorier. 

 

 

 

 



Tabell 1 Exempel på analysprocessen 

Meningsbärande enhet Kondenserad 

meningsenhet 
Kod Underkategori Huvudkategori 

#2 eller att distrahera 

patienter eller någon 

psykospatient har mycket 

kan en aktivitet göra att 

man genom, genom att 

fokusera på aktivitet så 

minskar rösterna eller 

försvinner totalt 

distrahera eller 

fokusera på 

aktivitet minskar 

eller försvinner 

röster totalt. 

distraktion genom 

aktivitet 

minskar/försvinner 

röster 

Minskar 

symtom 
Aktiviteters 

betydelse 

#1 jag kan ju se om man 

säger så, såna patienter som 

inte blir aktiverade att deras 

förlopp tar ju mycket 

längre tid 

 

Patienter som inte 

blir aktiverade, 

deras förlopp tar 

mycket längre tid 

Aktivitetsbrist gör 

sjukdomsförloppet 

längre 

 

Förkortar 

rehabiliterings-

processen 

 

 

Etiska överväganden 

Författarna har tagit hänsyn till forskningsetiska principer enligt vetenskapsrådet (u.å). 

Deltagarna informerades i enlighet med informationskravet, då en förfrågan lades ut till 

arbetsterapeuter via olika facebookgrupper som en första kontakt för att fråga ifall intresse 

fanns för att delta i studien. I denna förfrågan följdes rekommendationerna gällande 

informerat samtycke vid intervjustudier. Även i samtliga mejl som skickades ut till 

enhetschefer, administrationer och arbetsterapeuter, bifogades informationsbrevet (bilaga 1). I 

enlighet med samtyckeskravet informerades samtliga deltagare om att deltagandet var 

frivilligt och att de hade rätt att avbryta sin medverkan om de önskade, samt att ett eventuellt 

avböjande om deltagande ej skulle ställas emot dem på något sätt. Förfrågan var noggrant 

genomtänkt och formulerad på ett lämpligt sätt för att tillfrågade arbetsterapeuter ej skulle 

känna ett tvång att delta om de ej ville eller kunde. Deltagarna fick även innan intervjun en 

samtyckesblankett (bilaga 3), varpå de lämnade samtycke antingen skriftligt på denna, 

skriftligt via mejl eller muntligt vid intervjuinspelning. 

Utifrån konfidentialitetskravet har all insamlad data förvarats i författarnas hem så ingen 

obehörig har kunnat få tillgång till materialet. Samtligt material avidentifierades för att det 

inte skulle vara möjligt att känna igen vem som sagt vad. Vidare har inga andra än författarna 

samt informanter varit närvarande vid intervjuerna. Enligt nyttjandekravet har allt insamlat 

material enbart använts till forskningen i detta examensarbete. Nyttan med studien ansågs 

överväga eventuella skaderisker då författarna valde att intervjua arbetsterapeuter och inte 

patienter. Det ansågs då vara högst osannolikt att någon skulle ta skada av frågorna då de 

berörde upplevelser om behov, samt arbetssätt på, för informanten, aktuell 

heldygnsvårdavdelning. Inget av detta ansågs av författarna vara integritetskränkande.  

 



I och med dessa etiska överväganden överensstämmer forskningsetiken även med Etisk kod 

för arbetsterapeuter (Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, 2012).  



Resultat 

Undersökningsgrupp 

Studiens slutliga undersökningsgrupp (se tabell 2) bestod av totalt tio informanter. 

Informanterna arbetade inom sammanlagt sex olika regioner i södra halvan av Sverige och de 

hade arbetat som arbetsterapeuter i totalt 3-15 år. De arbetade under intervjuernas 

genomförande mot den psykiatriska heldygnsvården i olika grad; från cirka 10-100 %, och de 

hade arbetat där mellan 2-10 år. De som arbetade en lägre procentsats mot heldygnsvården, 

arbetade i övrigt mot psykiatrisk öppenvård. De olika formerna av heldygnsvård de arbetade 

emot var allmänpsykiatri, psykos och/eller rättspsykiatri. Några informanter arbetade mot en 

typ av heldygnsvård, medan det även fanns informanter som arbetade mot två eller fler typer 

och/eller avdelningar. Med andra ord arbetade en del av informanterna mot till exempel både 

allmän-och rättspsykiatri, eller samtliga redovisade former av psykiatrisk heldygnsvård. 

 

Tabell 2 Undersökningsgrupp 

Antal år i yrket 3-15 

Antal år mot psykiatrisk heldygnsvård 2-10 

Antal olika regioner informanterna arbetade inom 6  

Tjänstgöringsgrad psykiatrisk heldygnsvård 10-100% 

Former av psykiatrisk heldygnsvård Allmänpsykiatri 
Psykosvård 
Rättspsykiatri 

 

Informanterna i det transkriberade materialet fick nummer 1-10 för att enklare kunna hålla dem 

isär under bearbetningen. De har fått behålla samma nummer under resultatdelen vilket innebär 

att siffrorna vid citat hör ihop med respektive informant. Kodningen av intervjuernas 

meningsbärande enheter ledde till tre huvudkategorier och tio underkategorier. Samtliga 

kategorier presenteras i tabell 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabell 3 Underkategorier och huvudkategorier  

Underkategori Huvudkategori 

Minskar symtom 

Förkortar rehabiliteringsprocessen 
Meningsfulla aktiviteter 
Öppnar upp för kommunikation 

Aktiviteters betydelse 

Aktiviteter som medel 
Miljöombyte 
Typ av aktiviteter 
Anpassade aktiviteter 

Aktivitetsanvändning 

Omvårdnadspersonalens engagemang 
Svårt få tiden räcka till 

Resurser 

 

 

Aktiviteter inom psykiatrisk heldygnsvård 

Resultatet svarar fullt ut mot studiens syfte då den ämnade beskriva upplevelsen av behov av 

aktiviteter inom psykiatrisk heldygnsvård, vilka aktiviteter samt hur de används. Samtliga 

informanter upplevde att det fanns ett behov av aktiviteter. Resultatsammanställningen av 

intervjuerna utmynnade sedan i tre huvudkategorier; Aktiviteters betydelse, 

Aktivitetsanvändning och Resurser. Aktiviteters betydelse berör anledningar till varför 

aktiviteter upplevs behövas inom psykiatrisk heldygnsvård, Aktivitetsanvändning berör hur 

aktiviteter används eller kan användas inom heldygnsvården, och slutligen Resurser berör 

möjligheterna till aktiviteter i dagsläget samt hur yrkesrollen förändrats. 

 
Aktiviteters betydelse 

Minskar symtom 

Under aktivitet upplevs patienterna bli distraherade av aktiviteten då de varit så inne i den, 

vilket lett till minskade symtom från deras psykiatriska problematik. Flera informanter 

berättade om hur patienter de haft under aktivitet brutit sina negativa tankemönster t.ex. 

minskning av störande röster och depressiva tankar. 

 

“... på vägen ner i trappan så tappar hon om jag ska säga ett ord så tappade hon sin psykos, 
och när vi kliver in i köket så och ska börja med maten då är det borta. Hon lagar mat helt 
funktionsdugligt och äter och sen när vi går upp igen på avdelningen så är det precis som 

hon går in i en roll tillbaka in i avdelningen” (5) 

 

“Vi hade nyligen en tjej med anorexi som jobbade med mosaik och hon har ju också ständiga  
tankar på det här med mat, det är ju ständigt fokusering på mat, mat, mat, men när hon  

var i aktivitet då bröt man det här tankemönstret och då var hon verkligen inne i den här  
mosaiken” (2) 

 

 



Förkortar rehabiliteringsprocessen 

Aktiviteter upplevs göra återhämtnings- och rehabiliteringsprocessen snabbare för patienterna. 

Flera informanter berättade att de upplever att patienterna tillfrisknar snabbare och mår bättre 

av att utföra aktiviteter. Informanterna beskriver upplevelser av att återhämtnings- och 

rehabiliteringsprocessen för patienter som inte får tillgång till aktiviteter tar mycket längre tid, 

vilket en informant uttryckte - “jag tror att man tillfrisknar och mår bättre om man aktiverar 

sig” (5). Några av informanterna berättade att patienternas mående förmodligen skulle vara 

sämre om de inte fick tillgång till aktiviteter. En del informanter uttrycker att det är 

kombinationen av aktiviteter, medicinering och eventuella andra medicinska behandlingar 

tillsammans som ger bästa resultat.  

 

“...dom patienterna som är aktiva så att säga, de får en snabbare process /../det är svårt att 
säga vad som är vad ibland. För de kan ju vara helt omedicinerade och så kommer de in och 
blir medicinerade /../ eller att de får ECT, sån här ström i samband med att de ligger inne och 

då kan det ju ändras också men allting i symbios ger ju en stor förändring” (3) 

 

Ibland upplevs det svårt att säga vad som är vad i sådana sammanhang, men de är överens om 

att aktiviteter är en viktig del i det hela. 

                         

Meningsfulla aktiviteter 

För att patienterna ska må bättre av aktiviteterna de gör, bör dessa vara utifrån deras egna 

intressen och önskemål i den mån det är möjligt. Då de själva får vara med och styra blir de 

mer motiverade till genomförande av aktiviteten, samtidigt som de upplever att det de gör 

känns meningsfullt. 

 

“Det som är meningsfullt och som dom gjort förut kanske så 
//...//det kanske är så att man möter upp personen vad tycker du  

är intressant, vad tycker du är roligt och så.  Det tror jag är jätteviktigt” (7) 

 

“En del tycker det är okej att bara sitta och spela kort, pussla eller sån där mandalamålning 
Vissa patienter behöver mer rörelse, dom kanske behöver pingis, gå promenader, aktivera sig 

med lera, keramik, snickerier och sånt och det är lite beroende på vilken patienttyp man möter” (5) 

 

Motivationen är en viktig del för att finna meningsfullhet och även något många som lider av 

svårare psykisk ohälsa upplevs ha svårt med. Flera informanter uttryckte att de upplevde att 

motivationsarbete är en viktig del i deras jobb och att patienter sällan är motiverade av sig 

själva. Det behöver erbjudas aktiviteter snarare än att patienterna ska behöva fråga efter dem. 

 

Öppnar upp för kommunikation 

Under aktiviteter upplevs patienter ha lättare för att öppna upp sig och prata både om sina 

problem och om annat än sin sjukdom. Informanter upplever att patienterna självmant börjar 

prata om sådant de kanske inte pratat med annan vårdpersonal om. 

 

 

“...och under tiden hon gjorde aktivitet så var det mycket enklare att prata om hennes 
problem, hon kände inte att hon blev hjälpt av att träffa en psykolog för då var det att 



de satt i ett rum och pratade bara och då tyckte hon bara det var jobbigt men när 
hon gjorde aktivitet då släppte något” (2) 

 

“ ...att inte behöva prata om det här sjuka och  det som är dåligt uppskattas väldigt mycket, 
att det kan bli ett helt annat samtal kring den aktiviteten man gör till exempel. Du får en 
helt annan kontakt med patienten jämfört om man pratar om hur mår du idag och  

såna här saker, man kan sluta upp vid aktiviteten” (8)  

 

En av informanterna pratar om hur viktigt det är att den personal som leder aktiviteten vet hur 

hen ska handskas med svåra samtal, då en del patienter börjar prata om allvarliga problem 

vilket kan göra aktivitetsledaren obekväm och osäker. 

 
Aktivitetsanvändning 

Aktiviteter som medel 

Aktiviteter används som medel för både utredning, bedömning, behandling och aktivering. 

Även andra professioner kan hålla i aktivering vid behov, bara de vet syftet bakom. Viktigt är 

att det alltid finns ett syfte med aktiviteterna. Ett par av informanterna menar att allt är 

aktiviteter; vilket en av dem uttryckte “man kan ju ta i princip vilken aktivitet som, man kan 

ju träna samma saker i vilken aktivitet som helst bara man vet tillsammans med patienten vad 

det är man ska träna” (1). Informanter använde sig ibland även av olika, mindre aktiviteter 

vid bedömning, vilket kunde uttryckas med “om jag behöver kolla på 

koncentrationsförmågan så kanske jag går in och spelar kort” (6). Därmed kunde informanter 

använda i princip vilken aktivitet som helst till både utredning, bedömning och träning. 

Viktigt är dock enligt dem “att ha ett syfte med varför man gör saker och ting” (3). Ett syfte 

kan till exempel vara att minska oron inför hemgång: 

 

“...men när man pratade så förstod jag att personen var ganska orolig kring hur 
det skulle gå hemma nu när man inte hade tagit hand om sig själv som man hade 

fått göra eller som man gjorde innan. Så då fick personen öva på det den brukade 
göra hemma…” (6) 

 

Miljöombyte 

Användning av aktiviteter kan med fördel ske på annan plats än heldygnsvårdsavdelningen 

patienten är inneliggande på. Miljöombytet i sig kan vara en viktig faktor för att, som en av 

informanterna uttryckte det;  

 

“Det är jätteviktigt att få komma hit, dels för att byta miljö från avdelningen och få komma till ett 
ställe som inte är sjukt /../ där du kan få göra olika saker /../ kunna koncentrera dig på något 

annat, du behöver inte sitta och tänka på dina problem” (4) 

 

Därmed kan patienten för stunden uppleva ökat välmående. Samma informant berättade även 

hur arbetsterapilokalen enligt patienter var en källa till att känna lugn, senast veckan innan 

intervjun hade en kvinna sagt att “här kan jag känna mig lugn, det är enda stället där jag kan 

känna mig lugn” (4). Även andra informanter berättar att “det är lättare att slappna av i en 

sån miljö än inne på avdelningen” (9) då det talas om miljöombyte. Vidare berättar fler av 



informanterna även om hur miljöombytet uppskattas av patienterna; “en del patienter tyckte 

det var skönt att komma, för det blir ju väldigt avslappnat” (9). 

 

Typ av aktiviteter 

Aktiviteten samtliga informanter nämner är bra och ofta väldigt uppskattat, är köket; “de allra 

flesta säger att de inte vill förlora köket” (1). Även promenader upplevs av flertalet vara en 

både bra och uppskattad aktivitet; “sen är det väl många som vill komma ut på promenad” 

(3), som en informant uttryckte det. Aktiviteten finns ofta tillgänglig och är enkel att 

genomföra. Andra aktiviteter som frekvent används av olika informanter eller på deras 

arbetsplatser, är kreativa/skapande, hantverk, fysisk aktivitet, ADL-aktiviteter och andra 

former av sysselsättningsaktiviteter. 

 

“Det är ju sömnad, trädgård, det är mycket handarbeten, luffarslöjd 
vi har pappmappstillverkning, vi har ett snickeri, sen är det  

virkning, tovning, stickning” (8)            

 

Gruppaktiviteter används dock mer sällan då de upplevs vara svårare att få till -“utifrån att 

vårdtiden här varierar från ett dygn upp till tre månader så har jag svårt att upprätthålla en 

grupp, samtidigt så har jag inget utrymme att vara på heller” (6), berättade en av 

informanterna. Med utrymme syftas här på plats att ha gruppaktiviteter på. Att vårdtiden kan 

vara väldigt kort är något flera informanter vittnar om - meningen är att patienterna ska ut 

igen så fort som möjligt. Det finns dock en skillnad när det gäller rättspsykiatrin, där 

vårdtiderna ofta är många år och möjligheterna till gruppaktiviteter därför tycks vara något 

större. 

 

Anpassade aktiviteter 

Alla aktiviteter passar inte alla hela tiden, utan det är viktigt att de anpassas efter patienten 

beroende på var den befinner sig i sin vårdprocess. Att kunna anpassa efter sjukdomsbild och 

mående; justera kravnivån - “att det inte ställs för höga krav utan att det återfinns någon 

personal som håller i det (9)” - anses vara viktigt. I vissa “skov” i sin sjukdom kan det vara så 

att patienten knappt orkar ta hand om sig själv och då kan aktiviteter handla om något litet 

som att ge denne en mening med att kliva upp ur sängen - “detta lilla som vi kan tycka är 

simpelt men betyder jättemycket (4)”. Det kan handla om att sitta och prata om saker 

patienten tycker om, kanske över en kopp kaffe; eller att hjälpa till att skriva ett schema eller 

en inköpslista inför hemgång.  

 
Resurser 

Svårt få tiden att räcka till 

Flera av informanterna arbetar deltid i någon grad mot heldygnsvården och upplever att 

tjänstgöringsgraden bör ökas alternativt fler arbetsterapeuter anställas. De själva hinner sällan 

med mer än utredningar och bedömningar inför vårdplaneringsmöten eller hemgång. “Annars 

så är min tid ganska så begränsad till att göra någonting för vad vi kallar för funktions- och 

aktivitetsutredningar” (3), som en informant uttryckte det. En annan informant uttryckte att 

“på grund av resursbrist som vi fick avsluta det, för vi fick prioritera dom här aktivitets- och 



funktionsutredningar” (2), när hen berättar om hur det var tidigare inom den aktuella 

heldygnsvården. Tidigare fanns mer tid och resurser för att kunna hålla aktiviteter med 

inneliggande patienter men då resurserna försvann alltmer prioriterades utredningarna då de 

ansågs vara viktigast. Även de som håller i aktiviteter kan känna av tidsbristen: 

 

“... i och med att man är själv så är det svårt att hinna med allt och då är det när jag ska 
jag ha öppet och hur ska jag göra och när ska jag göra det där. Så visst hade det  
varit enklare att sköta dom här bitarna om man åtminstone hade varit en till”  (4) 

 

Tids- och resursbristen gör att arbetssättet har förändrats under årens lopp. Från att ha haft fler 

möjligheter till aktivering till att idag fokusera mer på utredningar gällande det mest basala 

och därmed alltmer frångå arbetsterapeutens tidigare starkare aktivitetsfokus. En av 

informanterna berättar om vad som skedde i samband med psykiatrireformen, hur resurserna 

förändrades: 

 

“Det var en hel del arbetsterapeuter anställda /../ sen när det flyttade in i, vi har reformen där 

på 90-talet, så flyttade vi in då i slutenvården. Och då fanns det arbetsterapiassistenter,  
det var arbetsterapeuter och så men det har avvecklats sen dess...” (7) 

 

Det finns ibland dessutom en viss osäkerhet kring vad som hör till öppen- och slutenvård, vad 

innehållet ska vara i respektive vårdform: 

 

“Det beror ju på vad man anser att slutenvårdstiden ska användas till om det ska… Hur innehållsrik 
den ska vara, det finns ju inga direkta riktlinjer idag men det är ju akutpsykiatri heldygnsvård 

och då är frågan vad innehållet ska vara och i den fasen står vi idag att vi är lite osäkra på hur 
mycket vi ska lägga däruppe utöver utredningsbiten som är en given del” (8) 

                         

Omvårdnadspersonalens engagemang 

Då arbetsterapeuterna inte alltid kan befinna sig i patienternas omedelbara närhet, upplevs 

avdelningspersonalens engagemang i aktiviteter vara viktigt, liksom att “personalen måste ha 

ett speciellt tänk då att aktivitet främjar hälsan” (5). Flera informanter berättar dock att det 

ofta är där det fallerar med aktiviteter då huruvida de genomförs eller ej ofta är personbundet, 

“det beror mycket på vilka som jobbar så” (3) och att personalen kan sakna både intresse och 

engagemang. 

 

 

“...tanken var att vi skulle dra igång där på avdelningen och sen att avdelningspersonalen skulle 
ta vid liksom och hålla igång det. Sen kom det inte riktigt igång utan det blev beroende av att kom 

inte vi dit så blev det inga aktiviteter” (9) 
 

Vidare nämner en informant att hen är “lite oklar på om de har direktiv att de ska engagera 

patienterna i aktiviteter” (7) vilket också kan göra att aktiviteter inte blir av.  

Några av informanterna berättar dock att det såvitt de själva vet fungerar bra med aktivering 

på avdelningarna även då de själva inte är närvarande. Likaså anses det av flera utav dem att 

det inte alltid är arbetsterapeuter som behöver hålla i aktiviteterna, utan att annan personal 



mycket väl kan hålla i dem - skillnaden är då att det blir ett annat fokus med aktiveringen då 

olika professioner har olika synsätt och syften. 

 
 



Diskussion 

Metoddiskussion 

Författarna ansåg att en kvalitativ intervjustudie (Kristensson, 2014) skulle vara en användbar 

metod för att besvara studiens syfte, vilket det även i slutänden visade sig vara. En 

fenomenologisk ansats är lämplig då syftet berör upplevelser av ett fenomen, vilket i studiens 

fall handlade om upplevelsen av behovet av aktiviteter inom psykiatrisk heldygnsvård. Att 

försöka fånga upplevelser hade troligtvis blivit svårt om en strukturerad, kvantitativ design 

använts då en sådan ej kan beröra fenomen på djupet. Likaså hade en scoping review blivit 

svår då litteraturen gällande valt område är ytterst begränsad. Därmed anser författarna att 

vald metod var korrekt för denna studie. 

 

I studien har trovärdighetsresonemanget (Kristensson, 2014; Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2017) diskuterats utifrån de fyra begreppen tillförlitlighet, överförbarhet, 

verifierbarhet och giltighet. För att öka tillförlitligheten i studien har författarna använt sig av 

triangulering genom att göra sammanställningarna av materialet tillsammans. Likaså har 

resultat och teorier diskuterats tillsammans genom hela arbetet. Även redovisning av hur lång 

tid intervjuerna tog gällande kortast och längst, har gjorts. Vidare lyckades författarna få tag 

på arbetsterapeuter från flera olika regioner, verksamma inom flera typer av psykiatrisk 

heldygnsvård, vilket gjort urvalet varierat. Under intervjuerna använde sig författarna av en 

egenutformad intervjuguide som hjälp för att stärka giltigheten och för att få svar på studiens 

syfte. 

 

Innan intervjuer påbörjas rekommenderar Kristensson (2014) att man gör en testintervju vilket 

är något som inte gjordes. Att inte ha gjort en testintervju kan leda till att eventuella 

korrigeringar gällande frågor missas. Vid den första intervjun ställdes frågan hur gammal 

informanten var, vilket författarna inte ansåg vara relevant för studiesyftet. Därmed plockades 

frågan om ålder bort. Utöver detta behövde intervjuguiden ej korrigeras ytterligare. Den första 

intervjun gav dessutom flera intressanta och relevanta svar, vilka hade missats om den enbart 

använts som testintervju. Vidare hade antalet informanter i studien blivit färre än tio, vilket 

var det önskvärda antalet informanter från författarnas fakultet. Därmed anser författarna att 

det var ett korrekt val att använda denna intervjun till studien. 

 

Båda författarna var närvarande vid samtliga intervjuer vilket kändes tryggt då en av 

författarna hade mindre erfarenhet av att intervjua medan den andra arbetat med intervjuer 

tidigare. En av författarna hade vid varje intervju huvudansvaret att ställa frågor och leda 

samtalet utifrån intervjuguiden. Under tiden kunde den andra författaren ställa följdfrågor. 

Informanterna upplevdes vara bekväma med detta tillvägagångssätt, trots att intervjuaren 

enligt Kristensson (2014) har övertaget i ett sådant sammanhang. Intervjusättet upplevdes av 

författarna fungera bra då det är mer troligt att fler följdfrågor täcktes på detta vis än om 

intervjuerna gjorts med en intervjuare i taget. Båda författare försökte hela tiden vara så 

lyhörda som möjligt och anpassa följdfrågor efter det informanterna berättade och pratade om. 

Dock uppmärksammades det när intervjuerna lyssnades igenom att delar av innehållet i 

intervjuerna i vissa fall inte blev riktigt samma, vilket kan vara typiskt vid denna typ av studie 



då den är semistrukturerad och informanterna tänker på olika sätt samt har olika upplevelser 

och erfarenheter. Vissa intressanta tankar följdes därmed inte upp vid andra intervjuer vilket 

gjorde att dessa ej presenterats. 

En av telefonintervjuerna gjordes med två intervjudeltagare samtidigt efter deras önskemål. 

Författarna upplevde att detta inte var fullt lämpligt då det tycktes som den ena informanten 

pratade mycket mer och den andres upplevelser då kan ha kommit i skymundan.  

 

Överförbarheten i studien har stärkts genom att författarna har gjort en grundlig beskrivning 

av hur urval, datainsamling och databearbetning har gått till (Kristensson, 2014) 

I resultatdelen användes citat frekvent för att stärka verifierbarheten. 

 

Huvudsakligen har författarna valt att redovisa resultat oberoende av vilken typ utav 

psykiatrisk heldygnsvård arbetsterapeuterna arbetat mot, då det skulle bli för oöverskådligt att 

redovisa resultat i små grupper gällande till exempel vad som sades av de som arbetade heltid 

respektive ett par timmar i veckan, mot psykosavdelningar eller rättspsykiatriska vårdenheter 

etcetera. Resultatet skulle även få lägre överförbarhet ifall grupperna vore alltför små. 

 

Resultatdiskussion 

Aktiviteters betydelse 

Samtliga informanter påtalade att aktiviteter är viktigt för deras patienters välmående, vilket 

överensstämmer väl både med författarnas tankar och litteraturen (Erlandsson & Persson, 

2014; Kielhofner, 2012; Wilcock & Hocking, 2015). Aktiviteter är inte något människor 

enbart behöver ha tillgång till i vardagslivet, utan något som enligt informanterna i denna 

studie, även kan öka välmåendet och förkorta rehabiliteringsprocessen för inneliggande 

psykiatriska patienter. Informanter berättade om deras upplevelse att patienterna troligtvis 

skulle må sämre utan de aktiviteter som fanns tillgängliga, vilket är något även Wilcock & 

Hocking (2015) uppmärksammat. Att inte ha tillgång till aktiviteter av anledningen att 

patienten är inneliggande, kan likställas med termen occupational deprivation, då det är en 

yttre faktor som är en stor bakomliggande faktor till aktivitetsbristen. Efter vad både Wilcock 

& Hocking (2015) och informanterna säger, kan slutsatsen att brist på aktiviteter faktiskt leder 

till ökad psykisk ohälsa och lägre känslor av välmående, dras. 

Det framkom att informanterna upplever att utförande av aktiviteter minskar psykiatriska 

symtom hos patienterna samtidigt som de tillfrisknar snabbare. Forskning inom området 

överensstämmer med detta då den visar att aktiviteter har just en sådan rehabiliterande verkan 

(Creek, 2008; Griffiths, 2008; Reynolds, 2000). I kategorin aktivitetsanvändning framkommer 

det att skapande och kreativa aktiviteter är en vanligt förekommande typ av aktiviteter ihop 

med andra typer av aktiviteter. Just skapande aktiviteter har enligt Griffiths (2008) och 

Reynolds (2000) bidragit till att personer med depression har kunnat ta kontroll över sin oro 

och sina negativa tankar vilket därmed gett dem en paus från deras psykiatriska sjukdom. 

Efter vad informanterna delat med sig utav, tycks detta överensstämma även med andra 

psykiatriska ohälsotillstånd, vilket i sin tur pekar på att skapande aktiviteter är av vikt inom 

psykiatrisk heldygnsvård och rehabilitering. Även andra aktiviteter upplevs enligt 

informanterna ha samma positiva inverkan på personer med psykisk ohälsa som är 



inneliggande på den psykiatriska heldygnsvården. 

 

Med Socialstyrelsens (2010) definition gällande god rehabilitering i åtanke, kan arbetsterapi 

anses vara en nödvändig faktor för en god rehabilitering då arbetsterapeuter bland annat 

möjliggör funktionsförmågeträning av olika slag, och delaktighet är ett huvudfokus för 

professionen (Eklund, Gunnarsson & Leufstadius, 2010; Sveriges Arbetsterapeuter, 2016). 

Författarna menar med studiens resultat i åtanke, att rehabilitering i form av aktiviteter bör 

kunna påbörjas redan då en person är inneliggande på psykiatrisk heldygnsvård för att på så 

sätt få till en bättre rehabiliteringsprocess med snabbare förlopp. 

Flera informanter poängterar att patienterna ska kunna ha tillgång till att göra aktiviteter som 

de själva finner intressanta och upplever som meningsfulla, och att det är ett sätt att öka 

motivationen och välmåendet för dem. Aktiviteter patienter ofta upplever som meningsfulla, 

verkar enligt Goldberg, Brintnell & Goldberg (2002) vara bland annat kreativa sådana. 

Meningsfulla aktiviteter kan även vara sådant som sociala kontakter, att ta hand om sig själva 

och sitt hem samt annan sysselsättning, där samtligt har stor betydelse för det psykiska 

välmåendet och kopplas till ökad hälsa hos personer med psykisk ohälsa (Leufstadius, 

Erlandsson, Björkman & Eklund, 2008). Aktiviteter som har ett speciellt syfte och samtidigt 

upplevs meningsfulla av personen, kan ha en botande kraft (Leufstadius & Argentzell, 2010; 

Kielhofner, 2012). Leufstadius och Argentzell (2010) menar att utgångspunkten för att arbeta 

rehabiliterande är att hitta aktiviteter som individen har ett intresse för. Även Erlandsson och 

Persson (2012) betonar värdet i aktivitet och hur viktigt det är att aktiviteten ska kännas 

värdefull för personen när man arbetar med rehabilitering. Därmed är egenvalda 

interventioner och aktiviteter en viktig del i rehabiliteringen för inneliggande patienter vilket 

även överensstämmer med Synovec (2015). 

 

Kommunikation och bemötande är av yttersta vikt inom vården för att patienter ska kunna 

uppleva att de får en god vård. Det är ett medel för både överlevnad, samarbete och för att 

skapa förbindelser mellan personer (Fossum, 2013). Det är också ett medel för att skapa en 

terapeutisk relation (Kielhofner, 2012) vilket flera av studiens informanter vittnade om. 

Aktiviteter upplevdes öppna upp för kommunikation då patienter pratade mer med både 

personal och andra patienter under tiden de utförde aktiviteter. Detta överensstämmer med 

Leufstadius, Gunnarsson & Tjörnstrand (2010) som säger att skapande aktiviteter, något som 

en del av informanterna använde sig utav, har en kraft att öppna upp för kommunikation. 

Vidare visar denna studies resultat att aktiviteter och samtal i kombination med varandra 

bygger relationer, vilket enligt Nolan, Bradley & Brimblecombe (2011) påvisat är en viktig 

faktor för inneliggande patienters rehabilitering och återgång till samhället. Detta gällde enligt 

deras studie både relationer med andra intagna och med personal. Man kan med andra ord 

genom resultatet i denna studie se att aktiviteter även är ett bra medel för att kunna bygga 

dessa viktiga relationer både med andra patienter och med personal. 

 

Aktivitetsanvändning 

Arbetsterapeuter använder aktivitet som medel både i utredning, bedömning och behandling 

(Finlay, 2004) vilket framkommer av resultatet att även informanterna i denna studie gör i 



varierande grad. Samtliga gör någon form av utredningar och bedömningar, dock är det enbart 

ett fåtal som uppger att de har tid till att använda aktiviteter som medel för behandling inom 

heldygnsvården. Det upplevs av flera informanter finnas en resursbrist i form av både tid, 

utrymme och personal. Flera av dem nämner att de kan se ett behov av fler tjänster för 

arbetsterapeuter för att patienterna ska kunna få tillgång till, för dem behövlig, arbetsterapi. 

Både Synovec (2015) och Nolan, Bradley & Brimblecombe (2011) nämner det faktum att 

patienter inom heldygnsvården kan känna en oro då det börjar blir dags för utskrivning och 

hemgång, vilket delvis bekräftades av informanter i denna studie. Patienter upplevs ibland 

känna en oro för hur de ska klara sig utanför avdelningen då de som inneliggande inte själva 

behövt ta hand om basala saker såsom till exempel inköp av dagligvaror och tillagning av 

måltider. Vid sådana fall kan det anses vara av värde att patienter innan hemgång får träna på 

sådana saker, så de har möjlighet att känna sig mer självsäkra då det gäller att klara av att ta 

hand om sig själva och sina hem. Då en persons förväntningar överensstämmer med dess 

kapaciteter, vidmakthålls enligt Goulet, Rousseau, Fortier & Mottard (2008) personens 

motivation samtidigt som det främjar självförtroendet och en positiv självbild. Med andra ord 

skulle aktivitetsträning inom heldygnsvården kunna leda till att patienter får en mer realistisk 

bild av sina egna kapaciteter samtidigt som dessa ökas, vilket i sin tur gör att motivationen att 

sköta om till exempel hemmet, bibehålls eller rentav ökas. 

 

Något de flesta informanter påtalade var att aktiviteter i en annan miljö upplevdes ha positiv 

inverkan på de inneliggande patienterna. Några av informanterna berättade om hur deras 

patienter uppskattade att få komma till arbetsterapin då miljön där enligt patienter kändes 

mindre “sjuk” och därmed upplevdes vara mer inbjudande till utförande av aktiviteter. 

Kielhofner (2012) bekräftar att möjligheten att få komma till en plats där det finns resurser 

och möjligheter att utföra olika typer av aktiviteter ökar motivationen. Vid ökad motivation är 

det större chans att patienterna genomför aktiviteterna, vilket i sin tur leder till ökat 

välbefinnande för dem. Vidare beskriver Kielhofner (2012) även hur miljön kan påverka 

individen både positivt och negativt beroende på möjligheter, krav, tillgångar och 

begränsningar. Olika miljöer ger olika upplevelser, av vilket slutsatsen att miljöombyte kan 

vara av positivt värde kan dras. 

Även Finlay (2004) nämner att något arbetsterapeuter gör i samband med interventioner, är att 

anpassa miljön där aktiviteter sker. Både den fysiska, emotionella och sociala miljön kan göra 

stor skillnad för en patients välmående. Att ha möjlighet att anpassa dessa miljöer kan enligt 

Finlay (2004) göra att patienter lättare kan engagera sig i aktiviteter, samtidigt som de kan 

känna sig tryggare och mer stöttade. Med detta i åtanke kan det argumenteras ytterligare för 

de positiva effekter miljöombyte från en vårdavdelning till någon form av arbetsterapilokal 

kan ha, då en sådan lokal troligtvis skiljer sig markant från vårdavdelningen. 

 

Av resultatet framkom det att några informanter använder sig av skapande aktiviteter såsom 

sömnad, stickning, virkning, snickeri, trädgård och köksaktiviteter, vilket är typer av 

aktiviteter som historiskt sett kopplas ihop med arbetsterapi (Paterson, 2008). Andra 

aktiviteter som användes var olika typer av fysisk aktivitet, vilket även detta främjar 

välmående och välbefinnande hos personer med psykisk ohälsa (Rosenbaum, Tiedmann, 



Sherrington, Curtis & Ward, 2014; Mammen & Faulkner, 2013) 

 

En annan viktig aspekt som informanterna tar upp gällande aktiviteter, är möjligheten att 

anpassa dessa utefter den specifika patienten och dennes mående. Det nämns att de som 

befinner sig i ett sämre skov i sin psykiska sjukdom kan ha svårare att ta sig för större och mer 

komplexa aktiviteter, men att de ändå behöver ha möjligheten till, och erbjudas, aktiviteter 

även de. Något arbetsterapeuter är experter på, är just att anpassa aktiviteter utefter syfte och 

patientens nivå (Finlay, 2004). Det kan enligt Finlay (2004) handla om nivån av struktur, hur 

passiv eller aktiv aktiviteten är, graden av komplexitet, eller huruvida aktiviteten är process- 

eller produktorienterad. Med andra ord är arbetsterapeuter lämpliga för att bedöma och avgöra 

vilken nivå olika patienter ligger på vid olika tillfällen, för att det inte ska bli varken för hög 

eller för låg kravnivå. 

Resurser 

Tanken med Psykiatrireformen som kom 1995, var enligt Socialstyrelsen (1999) att personer 

med psykisk ohälsa skulle få bättre förutsättningar gällande många punkter, däribland 

rehabilitering, daglig verksamhet och sysselsättning. Ansvaret lades till stora delar över på 

kommunen, samt på den psykiatriska öppenvården och osäkerheten kring vad som egentligen 

ska göras inom vilken instans var stor (Socialstyrelsen, 1999). Denna osäkerhet tycks kvarstå 

till vissa delar även idag. Informanter vittnar om detta, och författarna har även själva 

uppmärksammat det under verksamhetsförlagda utbildningar. En slutsats som kan dras av 

detta, är att riktlinjerna gällande vilken instans som kan, och får, göra vad bör stärkas. Mycket 

av arbetsterapin och möjligheterna till att kunna utföra aktivitetsträning samt aktivering tycks 

ha försvunnit inom den psykiatriska heldygnsvården under årens lopp. Under denna studie 

framkom det att mycket av detta tycks bero på resursbrist - tjänsterna är inte tillräckliga vilket 

gör att tiden inte räcker till mer än det basala i form av att patienterna ska kunna ta hand om 

sig själva. Enligt Daremo & Haglund (2008) finns det statistik som pekar på att antalet 

arbetsterapeuter inom psykiatrisk heldygnsvård fortsatt minska efter psykiatrireformen, vilket 

överensstämmer med upplevelsen informanterna tycks dela. Med andra ord tycks tillgången 

till rehabiliterande insatser för personer som är inneliggande inom psykiatrisk heldygnsvård 

ha minskat. 

Avdelningspersonalens engagemang upplevs av informanterna variera i grad. En del av 

personalen upplevs vara både motiverade och engagerade till att aktivera patienter, vilket gör 

att aktivering utan arbetsterapeut på avdelningen tycks fungera bra. Annan personal upplevs 

däremot vara både oengagerad och omotiverad, och tycks inte vilja göra sådant som inte står 

specificerat i deras rollbeskrivningar, vilket i sin tur leder till att aktivering sällan sker. Det 

kan då diskuteras hur detta engagemang, eller brist på detsamma, påverkar de inneliggande 

patienterna på avdelningarna. Informanter berättar om det faktum att inneliggande patienter 

ofta mår väldigt dåligt och därmed själva har svårt att finna motivation till att ta tag i, och 

utföra aktiviteter. I både Allgulander (2014) och Ottosson (2015) går det att läsa sig till att 

vanliga symtom vid flera olika psykiatriska sjukdomar bland annat är inititativlöshet, 

orkeslöshet och brist på motivation till att utföra olika sysslor, vilket överensstämmer med 

informanternas bild av de patienter de möter i sina yrkesroller. I en publikation från 

Socialstyrelsen (2015) nämns olika faktorer patienter anser vara av vikt för att känna 



förtroende för personal samt skapa bra relationer. En av dessa faktorer var personalens 

engagemang; att de visar att de bryr sig. En annan faktor var att personalen tar sig tid för 

patienterna. Att då ha avdelningspersonal som motiverar och stöttar patienter i det dagliga 

livet på avdelningen kan med andra ord göra skillnad åt det positiva hållet för patienternas 

psykiska välmående. 

 

Betydelse för arbetsterapi 

Författarnas förhoppning är att denna studie ska komma till nytta både för arbetsterapeuter 

verksamma inom den psykiatriska heldygnsvården och för arbetsterapeuter som planerar att 

arbeta mot densamma. Arbetsterapeuterna kan ha nytta av resultaten för att kunna 

argumentera för fortsatta, och utökade, möjligheter till behandling och träning i form av 

aktiviteter i motsats till dagens trend som annars tycks vara att avveckla användandet av 

aktiviteter alltmer inom den psykiatriska heldygnsvården. Genom tillgång till aktiviteter i 

flera syften kan den psykiska hälsan för patienterna förbättras, vilket bör vara ett huvudfokus 

för arbetsterapeuten.  

En annan förhoppning är att även chefer och ledning inom psykiatrisk heldygnsvård är 

intresserade av resultaten och att detta ska leda till att mer resurser ska kunna avsättas till 

arbetsterapin. Författarna anser ytterligare resurser vara en nödvändighet för att patienterna 

ska ha möjligheter till bättre rehabilitering samtidigt som arbetsterapeuterna inte ska behöva 

bli överbelastade med arbetsuppgifter. 

 

Förslag på vidare forskning 

Vidare forskning inom området aktivitetsbehov inom psykiatrisk heldygnsvård föreslås. Ett 

intressant forskningsområde vore patienternas synvinkel - hur upplever de behovet av 

aktiviteter? Vad ansåg de själva att bidrog till deras tillfrisknande? Var aktiviteter en 

bidragande faktor? Författarna anser dock att det är viktigt att ha i åtanke att en sådan studie 

riktar sig mot personer som tidigare varit inneliggande men vid tidpunkten för en sådan studie 

är tillfrisknade och därmed troligtvis lättare kan dela med sig av sina erfarenheter. 

 



Slutsatser 

Resultatet av denna studie pekar på att tillgången till aktiviteter är viktig oavsett var i livet en 

person befinner sig, inte minst inom psykiatrisk heldygnsvård. Det kan göra att patienter både 

får en snabbare återhämtnings- och rehabiliteringsprocess, samtidigt som det öppnar upp för 

kommunikation och att kunna bygga relationer med andra människor. Även oro inför 

hemgång kan minskas med hjälp av aktiviteter. 

 

Med hjälp av arbetsterapeuter kan vilken aktivitet som helst omvandlas till ett medel för 

utredning, bedömning, behandling och träning. Det viktiga är att aktiviteten anpassas efter 

patienten för att ge bästa resultat. Aktiviteten bör vara meningsfull och ligga på en lagom 

kravnivå för patienten. Även miljöombyte i samband med aktiviteter har en positiv inverkan 

för patienternas välmående. I syfte gällande aktivering kan även andra professioner med 

fördel leda och hålla i aktiviteter av olika slag. Viktigt är dock att personalen, oavsett 

profession, motiverar och engagerar patienterna då de på grund av sin psykiska ohälsa ofta 

själva saknar motivation. 

 

I dagsläget upplevs det finnas en resursbrist som gör att arbetsterapeuter sällan hinner med 

annat än funktionsbedömningar vilket gör att aktivitetsträning och behandling sällan sker. 

Med tanke på aktiviteters rehabiliterande påverkan bör arbetsterapi få utökade resurser för att 

möjliggöra snabbare och bättre rehabilitering för inneliggande patienter inom den psykiatriska 

heldygnsvården. Som det ser ut i nuläget ter det sig svårt för arbetsterapeuter att leva upp till 

Socialstyrelsens beskrivning av en god rehabilitering. Fler arbetsterapeuttjänster vore därför 

optimalt för att både minska arbetsbördan för de redan yrkesverksamma arbetsterapeuterna, 

samt för att ge patienterna tillgång till aktiviteter i behandlande syfte. 

 

Tack 

Författarna vill rikta ett stort tack till handledaren Anne-Le Morville som gett stöd och 

vägledning genom arbetet. Ett stort tack riktas även till de arbetsterapeuter som deltagit i 

studien och delat med sig av sina upplevelser. Utan dem hade denna studie inte varit möjlig 

att genomföra. 
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Bilaga 1 

Informationsbrev  

Vi är två arbetsterapeutstudenter på Hälsohögskolan i Jönköping, som en del i utbildningen nu 

ska skriva vår avslutande c-uppsats. Arbetet kommer handla om arbetsterapeuters syn på 

aktivitetsbehov inom den psykiatriska heldygnsvården (slutenvården).  

  

En av grunderna för professionen är att aktivitet är en förutsättning för människans 

välbefinnande och välmående.  Personer med psykisk ohälsa av den grad att de behöver 

inläggning på slutenvården är inget undantag, utan även de behöver ha tillgång till meningsfulla 

aktiviteter i vardagen. I en undersökning visade det sig att patienter på en psykiatrisk 

slutenvårdsavdelning spenderade största delen av tiden med att inte göra någonting. Att inte ha 

något att göra gav patienterna högre känslor av ångest. Syftet med vår studie är därför att 

beskriva arbetsterapeuters upplevelser om behovet av att använda aktiviteter inom psykiatrisk 

heldygnsvård (slutenvård), och vid behov; vilken typ av aktiviteter? Vi vill veta vad 

arbetsterapeuten har sett för behov och vad hen har för erfarenheter då hen arbetat mot 

slutenvården.  

  

Vi har inte funnit några tidigare gjorda studier inom vårt valda område. Det finns ett fåtal studier 

gjorda inom rättspsykiatrin, vilken är en form utav slutenvård, där det framkom att intagna 

bland annat upplevde barriärer för att kunna delta i värdefulla aktiviteter. Vidare finns det 

studier gjorda inom öppenvården/socialpsykiatrin och största delen är ur patienternas synvinkel. 

Studien kan vara av värde för andra arbetsterapeuter som arbetar inom slutenvården samt även 

för de personer som är inneliggande.  

  

Våra inklusionskriterier för att du som arbetsterapeut ska kunna delta i studien är att du arbetar 

mot den psykiatriska heldygnsvården på något sätt, samt har arbetat med detta i minst ett halvår.   

  

Studien kommer genomföras med hjälp utav intervjuer där vi sätter av ca 60 min/intervju. För 

studiedeltagare inom en radie av cirka sju mil ifrån Jönköping, sker intervju i första hand ansikte 

mot ansikte där vi tar oss till, för deltagare, passande mötesplats. Om deltagare bor längre bort 

sker intervju via telefon. Deltagandet innefattar inga kostnader för intervjudeltagarna. Samtliga 

intervjuer kommer att ljudinspelas och skrivas ut. Ljudfilerna sparas digitalt på usb-minne och 

både usb-minne samt utskrifter kommer att förvaras hos en av oss två uppsatsförfattare. Vi 

kommer enbart använda våra privata datorer till uppsatsarbetet. Den insamlade informationen 

kommer behandlas konfidentiellt så inget ska kunna kopplas till specifika individer.  

All medverkan är frivillig och man kan när som helst säga upp sitt deltagande om man önskar. 

Inga ytterligare frågor kommer ställas och avslut kommer ej hållas emot deltagare.  

  

Insamlad information kommer redovisas i form av c-uppsats vilken beräknas vara färdig till 

sommaren 2018. Vid intresse för resultat kan den färdiga uppsatsen mejlas till studiedeltagare. 

Har du ytterligare frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig till någon av oss. 

   

  



Bilaga 1  

 

 

Jennie Fransson        Mirjam Palmén  

frje1480@student.ju.se      mirjam.palmen@gmail.com  

  

Handledare: Anne-Le Morville; morvan@ju.se       



Bilaga 2  

Intervjuguide  

  

Studiens syfte: Undersöka arbetsterapeuters upplevelser om behovet av att använda aktiviteter 

inom psykiatrisk heldygnsvård, och vid behov; vilken typ av aktiviteter?  

  

*Hur länge har du arbetat som arbetsterapeut?  

  

*Hur länge har du arbetat mot psykiatrisk heldygnsvård?  

  

*Vad ser du för behov av aktiviteter inom psykiatriska heldygnsvården? (vilken typ av 

heldygnsvård?)  

(Hurdant behov? Vilken typ av aktiviteter? Varför tycker du att dessa borde finnas? På vilket 

sätt tror du dessa aktiviteter skulle kunna främja hälsa för dessa patienter?)  

  

*Hur används aktiviteter i dagsläget på din arbetsplats inom den psykiatriska heldygnsvården?   

(Visar patienter intresse, har de några valmöjligheter mellan olika slags aktiviteter? Har ni 

gruppaktiviteter/individuella aktiviteter? Hur ofta? Används aktiviteter i utrednings- eller 

behandlingssyfte? Håller arbetsterapeuter i eventuella aktiviteter eller är det någon annan som 

gör det? Hur fungerar det ifall någon annan profession sysselsätter patienter?)  

  

*Finns det något vi inte pratat om gällande aktiviteter, som du skulle vilja tillägga?  

  

  

Intervjuplats:   

Tidpunkt:  

Tidsåtgång för intervju:  

Intervjuare:  

  

  



 Bilaga 3 

Informerat samtycke 
 

Jag har tagit del av, och förstått informationen gällande studien. Härmed lämnar jag mitt 

skriftliga samtycke till att deltaga i denna studie: 

 

 
Ort    Datum   Namnteckning       Namnförtydligande 

 
 

 

Har du några frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig till någon av oss. 

 

Jennie Fransson        Mirjam Palmén 

frje1480@student.ju.se      mirjam.palmen@gmail.com 

 

Handledare: Anne-Le Morville; morvan@ju.se 


