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Abstrakt: 
Syftet med studien var att belysa arbetsterapeuters syn på sin profession inom psykiatrisk vård. 
Inklusionskriterier för undersökningsgruppen var legitimerade arbetsterapeuter, som varit 
verksamma under de tre senaste åren inom psykiatrin. Undersökningsgruppen bestod av fjorton 
arbetsterapeuter verksamma i södra Sverige. Studien genomfördes via mailintervjuer och data 
analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Analysen resulterade i ett övergripande tema: 
”Professionen” samt fyra kategorier: "Arbetsterapeutens roller", "Arbetsterapeutens 
arbetsuppgifter", "Arbetsterapeutens profilering" och "Arbetsterapeutens framtidsutveckling". 
Resultatet visar på att arbetsterapeuters roll är en kompletterande del i teamet inom den psykiska 
vården och står för det vardagsnära. De använder sig av sitt specifika yrkeskunnande och utför 
interventioner utifrån patientens önskemål. Profilering förekommer i teamarbetet, genom arbetet 
och gentemot samhället. Arbetsterapeuterna vill ha förändring i teamarbetet, rehabiliteringen 
samt önskar fler arbetsterapeutskollegor inom psykiatrin.  
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Bakgrund 
 

 

I enlighet med rapporten ”Hälsa på lika villkor” (SOU, 2000) är den psykiska ohälsan i Sverige 

en allvarlig risk mot folkhälsan samt i behov av åtgärder i stor omfattning. Yrkesrollen och 

arbetsområdet av arbetsterapi utmanas i dagens samhälle då omorganiseringar och förändringar i 

vårdstrukturen sker. De olika områdena inom arbetsterapi bidrar till en djupgående förvirring 

kring yrkesrollen och den kan bero på att professionen fortfarande är relativt ung (Finlay 2004). 

Ett verktyg, enligt Mackey (2007), för arbetsterapeuten att utvärdera sin yrkesroll är genom sin 

egen professions historia. Följaktligen för att förstå arbetsterapeutens arbete och syn på sin roll i 

psykiatrisk vård behöver professionen beskrivas ur ett historiskt perspektiv utifrån arbetsterapins 

värdegrund och teoretiska bas. 

 

Arbetsterapins framväxt 
 

Grunden till arbetsterapi kommer från psykiatrin under Moral treatment rörelsen i slutet av 1800-

talet, vilken var en psykologiskorienterad terapi med syfte att hjälpa personer med psykiska 

funktionshinder att få bättre välbefinnande. Detta skulle uppnås genom att behandla personerna 

väl, ha en avstressande miljö samt använda dagliga rutiner. De dagliga rutinerna innefattade 

personlig vård, manuellt arbete, rekreation och religiös reflektion (Ikiugu, 2007). Detta skulle 

förbättra personens aktivitetsförmåga (Kielhofner, 2004).  

 

En annan rörelse som påverkat yrkets uppbyggnad är Art and craft. Den började i mitten av 1800-

talet i England strax efter amerikanska inbördeskriget när Moral treatment avtog. Rörelsen 

byggde på principer att människan skulle leva i enlighet med naturen. De menade att 

industrialismen alienerade människan från dem själva och naturen och skapade disharmoni. 

Genom skapande och hantverket kunde människan återknyta till naturen och sig själv då konsten 

var en självklar del i människans liv för att uppnå välbefinnande. Det fanns ytterliggare två som 

skulle lägga grunden. Den ena var Mental hygiene rörelsen vilken var samtida med Art and craft 

med liknande värderingar och gjorde mental hälsovården till en folkfråga. Den andra var 

pragmatism som sägs ligga till grund för arbetsterapins livssyn. De såg omgivningen och 

sammanhanget för människans välbefinnande, som är en av grundpelarna i arbetsterapi. De här 

tankarna i samhället växte fram till att sedan bli en profession (Ikiugu, 2007). 
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Arbetsterapins utveckling av profession samt teori 
 

Tidig och snabb utveckling av yrket kom under 1910-talet. En stor faktor var Första världskriget 

då det behövdes behandling till skadade soldater för att de skulle kunna återgå till sin plikt eller 

annan produktiv verksamhet. Arbetsterapeuterna hade behandlingsprogram med konstfärdigheter 

och hantverk (Ikiugu, 2007). Arbetsterapi innefattades från början av ett aktivitetsparadigm, 

vilket innebar ett holistiskt perspektiv där samspelet mellan kropp och själ samt person och miljö 

var i centrum. Paradigmet, det rådande synsättet, fokuserade på dagliga och meningsfulla 

aktiviteter för att inverka på mentalt och fysiskt välbefinnande (Kielhofner, 2004). 

 

Dock började arbetsterapi ifrågasätta sin ursprungliga inriktning efter kritik från medicinskt håll 

som hade ett reduktionistiskt perspektiv. Detta synsätt krockade med arbetsterapins holistiska 

perspektiv och ledde till en kris med resultat att arbetsterapin införlivade det medicinska, 

reduktionistiska perspektivet (Kielhofner, 2004). Behandling med aktiviteter skulle medverka till 

ett reducerande av olika sjukdomstillstånd (Ikiugu, 2007). Trots att den nya yrkesversionen ledde 

till framsteg för specialiserad kunskap, skapades samtidigt förvirring angående den professionella 

rollen. Detta bidrog till minskad respekt och förtroende för aktivitetens terapeutiska betydelse 

(Finlay, 2004). Som följd har arbetsterapi börjat återvända till många av sina ursprungliga 

grundtankar, för att återerövra sin identitet och uppnå en mer holistisk inriktning åter igen 

(Kielhofner, 2004).  

 

Inom arbetsterapi finns en djup förståelse av människans aktivitetsnatur. Med detta menas att 

människan är en självbestämmande individ som kan påverka sin hälsa genom görande och 

aktivitet (Kielhofner, 2004). I arbetet med patienten grundar arbetsterapeuten sina åtgärder utifrån 

personens egna behov samt önskningar, som påbörjas först när personen gett sitt godkännande 

(FSA, 2005). Detta handlar till stor del om motivation. En modell där just motivation är ett 

centralt begrepp, tillsammans med aktivitetsmönster samt utförande av aktiviteten är ”A Model of 

Human occupation” [MoHo] (Kielhofner, 2004). Den är en modell bland många inom 

arbetsterapi som fokuserar på samspelet mellan aktivitet, person och miljö. Kärnan är att förstå 

aktiviteten och dess problem som uppstår i första hand av viljesystemet, vänjandesystemet och 

utförandekapacitet samt av miljöfaktorer. Modellen kännetecknas av en humanistisk 
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människosyn, där personen uppfattas som unik med inneboende resurser samt möjligheter till att 

själv leda och ta ansvar för sitt liv. Kielhofners (2004) holistiska synsätt överrensstämmer med 

Hälso- och sjukvårdslagen att människor har lika värde. Lagen fastställer även att det ska finnas 

tillgång till god vård och hälsa i vården samt att den ska bygga på respekt för patientens integritet 

och autonomi (Socialstyrelsen, 2009).  

 

Arbetsterapins roll inom psykiatrisk vård 

 

Psykiatri är en verksamhet som diagnostiserar och behandlar psykiska funktionshinder, så som 

depression, personlighetsstörningar, schizofreni, social fobi m.fl. I Sverige består den 

psykiatriska vården av tre nivåer; primärvård, specialistpsykiatri och socialpsykiatri. Var 

patienten får vård är beroende av dennes funktionshinder (FSA, 2005). Arbetsterapeuten har 

inom de olika nivåerna syftet att stödja personer med psykiska funktionshinder att leva ett mer 

värdefullt liv med ökad livskvalitet och välbefinnande (Finlay, 2004).  

 

Arbetet med personer med psykiska funktionshinder är ofta en lång process. De ska möta nya 

erfarenheter och utveckla sina förmågor samt bygga upp tillit och förtroende. Ofta kommer 

personerna ifrån ensamhet med rädslor och aktivitetsberövande. De kommer till en psykiatrisk 

verksamhet där de ska jobba sig igenom sina problem sakta och i sin egen takt (Gahnström-

Strandqvist, 2003). Ett använt begrepp i arbetet med människor är allians, vilket handlar om 

kontakten mellan arbetsterapeuten och individen som söker vård. Det skapas tillit mellan dem 

och personen vågar öppna sig samt lita på terapeuten (Finlay, 2004; Kielhofner, 2004). Det är av 

stor vikt att denna relation blir till för att behandlingen ska lyckas. Redan under första 

världskriget uppmärksammas allians då en verksam arbetsterapeut märker att det inte var nog att 

ge individen något att göra med händerna utan man måste nå hjärtat också, då det är hjärtat som 

gör det verkliga helandet. Det finns olika beståndsdelar som utgör konsten i arbetsterapi, den 

professionella rollen, varav allians var en av dem (Penloquin, 2005). En annan är att känna 

empati med individen, vilket innebär att kunna vara närvarande och förstå individens tankar, 

känslor och perspektiv. En tredje beståndsdel i professionen är att kunna guida andra till att förstå 

och göra bruk av sin potential och resurser (Björklund, 2000; Penloquin, 2005). Den sista 

beståndsdelen handlar om att styra individen till ett deltagande i en gemenskap (Penloquin, 
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2005). För att kunna arbeta efter detta krävs ett engagemang i arbetsterapins etik samt mod, 

energi och tålamod (Gahnström-Strandqvist, 2003).  

 

Arbetsterapeuten spelar en viktig roll i många sammanhang, dels som förebild för individerna 

som hon kommer i kontakt med. Nya värderingar och normer ska accepteras och integreras av 

personerna och med arbetsterapeuten som levande exempel görs processen; minnena från förr, 

önskan och målen inför framtiden enklare och smidigare. Arbetsterapeuten är också expert där 

personen kan hämta kunskap och ställa frågor samt fungera som trygghetsbuffert när individen 

börjar möta nya situationer. Detta kan innebära risker men kan också ge individen styrka och 

verktyg att leva i samhället. I detta fungerar arbetsterapeuten som en vägvisare/coach och kunna 

veta när hon ska motivera personen till att göra vändpunkter samt delta i sitt liv. Det är hela tiden 

en balansgång så personen behåller sin tillit till sin arbetsterapeut och motiveras till att göra nytt 

och bygga upp mer självförtroende och självkänsla (Gahnström-Strandqvist, 2003). 

 

Nu på 2000-talet verkar det som att arbetsterapeutens ideal, värderingar om aktivitet i relation till 

hälsa och livskvalitet kommer att bli mer relevant (Finlay, 2004). Det handlar om att verksamma 

terapeuter utvidgar sin omsorgsetik i arbetsterapi, själva kärnan, bortom traditionella gränser och 

traditioner (Penloquin, 2005). Under professionens utveckling har det debatterats mycket om 

grunden inom arbetsterapi, vad arbetsterapeuten gör och vad hon kommer att hamna. Även om 

arbetsterapin har sina rötter inom psykiatrin är det just inom det området bekymmer finns idag 

(Finlay, 2004). Det är även här författarna har sitt stora och brinnande intresse och ser psykiatrisk 

vård som sitt framtida arbetsområde.  

 

Det finns en komplexitet med arbetsterapi som kan få professionen att verka oklar och vara en 

odistinkt disciplin, vilket bidrar till en otydlig roll (Gahnström-Strandqvist, 1995).  

Det är inte bara bekymmer med arbetsterapeutens mångtydliga roll utan professionen tenderar att 

missuppfattas och undervärderas. Dessa bekymmer kan ha bidragit till en kris inom 

arbetsterapeutens profession. Arbetsterapeuter behöver klargöra sin roll och bli mer skicklig på 

att uttrycka sitt unika arbete då forskning har visat på brist på likartade ord och koncept bland 

arbetsterapeuter när de definierar sitt yrke (Finlay, 2004). Mackey (2007) skriver och uppmanar 

till nytänkande och kreativitet medan Penloquin (2005) menar att rollen att hjälpa människor att 

utföra aktiviteter genom vilka de kan återta kontrollen är både kraftfullt och unikt. Författarna till 
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studien undrar därför hur arbetsterapeuterna inom psykiatrisk vård själva upplever professionen i 

slutet på första decenniet på 2000-talet. 

 

 

Syfte  
 

Syftet var att belysa hur arbetsterapeuter inom psykiatrisk vård ser på sin profession. 

 

 

Metod 
 

För att besvara syftet med undersökningen har författarna av uppsatsen valt att genomföra en 

kvalitativ studie vilket menas att på ett kartläggande och systematiskt sätt beskriva och tolka 

människors upplevelser och erfarenheter (Kvale & Brinkmann, 2009). Denna metod tillämpas 

bäst när det gäller att studera människors tankar och upplevelser (DePoy & Gitlin, 1999). 

Undersökningsinstrument som författarna använde sig av var mailintervju.  

 

Undersökningsgruppen 
 

Undersökningsgruppen i denna studie utgjordes av urvalskriteriet legitimerade arbetsterapeuter 

som är eller har varit verksamma inom psykiatrisk vård, i södra Sverige, under de tre senaste 

åren. Krav på arbetslängd var inte av betydelse då arbetsterapeuternas upplevelser och tankar kan 

vara av lika stor värde oberoende arbetslivserfarenhet. Viktigt var dock att arbetsterapeuterna 

hunnit reflektera över sin situation och varit med om erfarenheter som de kunde beskriva vid 

intervjun samt att de skulle kunna redogöra för sitt arbetsterapeutiska arbete. 19 arbetsterapeuter 

kontaktades och med ett bortfall på 5 stycken utgjordes undersökningsgruppen av 14 kvinnliga 

arbetsterapeuter inom olika delar av den psykiatriska vården.  

 

Metod/instrument för insamling av information 

 

Författarna valde att använda mailintervju för att insamla data, vilket var en intervjuform där 

intervjufrågor skickas via mail till deltagaren som därefter besvaras och återsänds till författarna. 
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Författarna valde intervjuer för enligt Sveningsson, Lövheim & Bergquist (2003) kan deltagarna 

då få tid att reflektera och resonera kring känslor, tankar, kunskaper, föreställningar, åsikter, 

minnen och erfarenheter. Frågorna hade ett förbestämt ämne som svarade till syftet och utgick 

ifrån en mer strukturerad form (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2008). Uppsättningen av 

frågorna var i förväg noga skrivna och syftade till att besvara frågeställningarna. Frågorna 

ställdes på exakt samma sätt så deltagarna hade samma utgångspunkt. Mailintervjuer i sig 

underlättar att skicka ut intervjufrågorna till ett större antal (Murray & Sixsmith, 1998; 

Sveningsson et al., 2003). 

 

Procedur 
 

Författarna kontaktade en lärare på Lunds Universitetet som hade tillgång till listor över dess 

praktikplatser inom psykiatrin. Därefter tog författarna kontakt med arbetsterapeuter per telefon 

där de presenterade sig själva, undersökningens syfte samt processen med mailintervjuerna. Detta 

gav författarna en första personlig kontakt och stöd till engagemang för studien. Information om 

möjlighet att kontakta verksamhetens chef fångades också upp i telefonsamtalen, som kort 

därefter fick information om studien och en förfrågan kring godkännande om verksam 

arbetsterapeut fick delta (se bilaga 1). Inbjudan med information om studien och dess syfte 

skickades till deltagarna (se bilaga 2) med en bifogad word-fil med frågorna (se bilaga 3) samt 

information om att deras deltagande är helt frivilligt. Frågorna till mailintervjun, som var av 

strukturerad form, testades innan utskick på två provpersoner som är arbetsterapeuter och varit 

verksamma inom psykiatrin. Därefter bearbetades frågorna om i samråd med handledaren och 

nya framställdes för att få så beskrivande svar som möjligt och skickades därefter. Även en 

påminnelse skickades ut vilket resulterade i 6 stycken svar av de 14 totala svaren. Författarna har 

använt texterna från mailintervjuerna som material och eftersom texten automatiskt var 

transkriberad blev det ett överskådligt material (Murray & Sixsmith, 1998).  

 

Etiska överväganden gjordes enligt föreskrifter givna inför uppsatsskrivningen. Deltagarna i 

mailintervjuerna medverkade i undersökningen av fri vilja och kunde välja att avbryta när som 

helst. De blev informerade om att författarna hanterade all data konfidentiellt och att all data 

förstörs vid uppsatsens slut. Enligt Kvale & Brinkmann (2009) betyder konfidentialitet att 
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personliga data som kan identifiera undersökningspersonerna inte beskrivs vid redovisningen av 

intervjuerna. 

Bearbetning av den insamlade informationen 
 

Det finns flera olika sätt att tolka den kvalitativa analysen men författarna valde att använda 

kvalitativ innehållsanalys för att analysera materialet, dela upp det och söka efter mönster med 

återkommande teman och kategorier (Wibeck, 2000). Denna metod är vanlig inom vårdvetenskap 

då man granskar och bearbetar materialet. Innehållsanalysen har en induktiv ansats vilket innebär 

att texterna analyserats på ett förutsättningslöst sätt, med syftet att finna mönster i relation till det 

studerade fenomenet. Författarna kom fram till att det effektivaste sättet att gå tillväga var att dela 

upp materialet vilket visade sig vara felaktigt. Därför fick författarna, var och en, gå tillbaka i 

processen och göra om analysen samt studera och analysera alla intervjuer i en helhet och 

skapade så en analysenhet. Därefter framkom specifika områden ur texterna där båda författarna 

tog fram olika delar vilka utgjorde en grov struktur i analysen. Genom innehållsanalysen belyste 

båda författarna likheter och skillnader i intervjuerna. Meningsbärande enheter togs ut; stycken, 

meningar och ord från intervjuerna vilka sammanfördes av författarna till väl valda kategorier 

som utgjorde grunden i analysen. Författarna kondenserade därefter de meningsbärande 

enheterna och gjorde texten mer lätthanterlig och samverkade för att inget betydelsefullt skulle 

försvunna. Författarna lyfte fram de meningsbärande enheterna som framkom ur intervjuerna och 

indelade dem i kategorier med ett övergripande tema (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2008). 

De meningsbärande enheterna vävdes in i texten under respektive kategori och belystes med 

relevanta citat ifrån olika deltagare i studien.  

 
 
Resultat 
 

 

Analysen av materialet resulterade i ett övergripande tema samt i fyra kategorier som beskrev 

arbetsterapeuternas syn på sin yrkesroll inom den psykiatriska vården. Det övergripande temat 

blev ”Professionen” och resultatet presenteras nedan i de fyra kategorierna ”Arbetsterapeutens 

roll”, ”Arbetsterapeutens arbetsuppgifter”, ”Arbetsterapeutens profilering” samt 

”Arbetsterapeutens framtidsutveckling”.  
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Arbetsterapeutens roll 
 

Sammanfattningsvis var erfarenheterna att deltagarnas roll var en viktigt kompletterande del 

inom den psykiatriska vården. De såg sig vara resurspersoner till teamet med sina specifika 

kunskaper och kompetens. Deltagarna i studien menade att rollerna kunde benämnas på flera 

olika sätt men framförallt stod arbetsterapeuterna för det vardagsnära och utgår ifrån helheten hos 

patienten. Deltagarna beskrev sina erfarenheter om dess roll inom psykiatrin som en viktig 

bidragande och kompletterande del i den psykiatriska vården samt i teamarbetet. De ansåg sig 

vara resurspersoner till det övriga teamet samt hade en kunskap som andra i teamet saknade. En 

deltagare uttryckte det så här: 

 
”Min roll är att vara en i gruppen som bidrar med min person och min speciella kompetens, 

arbetsterapeutens.” 

 
Ur deltagarnas berättelser framkom synen på att arbetsterapeuters roll generellt har tydligt och 

centralt fokus på aktivitet. Deltagarna arbetade tillsammans med flera yrkeskategorier runt 

respektive individ. Vidare menade deltagarna att de som arbetsterapeuter leder teamet in i ett 

holistiskt synsätt för att ge patienterna ett aktivt och meningsfullt liv. Deltagarna belyste även 

sina möjligheter att ge patienterna sysselsättning eller arbete. Deras erfarenhet var att aktiviteten 

beskrevs som ett medel som tydliggjorde bilden av människan och visar hur hon fungerar i 

verkligheten. En deltagare formulerade det på följande sätt: 

 
”Här bidrar vi främst med vår kunskap om aktivitet och hur hela livssituationen hänger ihop med 

hälsan och förmågan att delta i och utföra aktiviteter.” 

 
Vidare framhöll deltagarna att arbetsterapeuten har rollen som står för det vardagsnära men också 

rollen som gruppledare och kontaktorgan samt till exempel konsult, vägledare och inspiratör 

gentemot annan personal och patienter. Utöver detta uttryckte en deltagare sin roll så här 

(Försäkringskassan har förkortningen Fk): 

 
”Att tillsammans med projektledarna från Fk utarbeta en framtida metod för hur Öppenvårds 

psykiatri ska samarbeta med Fk för att undvika att människor hamnar i långvariga och 

passiviserade sjukskrivningar.”  
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De beskrev erfarenheter som berörde att patienten ska vara i centrum och delaktig i sin vård 

utifrån egna behov och mål. De belyste också att arbetsterapeuter vill ta fast på hela individen. En 

deltagare beskriver det så här: 

 

”Det är av stor betydelse att fånga helheten av varje individ. Att den personen hela tiden är i 

fokus och är delaktig i sin egen rehabilitering enligt sina önskemål och behov.” 

 

Deltagarna i studien tog upp arbetsterapi som en viktig del för många individer som söker sig till 

psykiatrisk vård samt att det är viktigt att psykiatrin kan erbjuda ett så brett behandlingsutbud 

som möjligt. En del av deltagarna visade på att de såg sin roll med utgångspunkt i deras 

arbetsuppgifter som till exempel ”funktionsbedömare” och där en av rollerna blev att bedöma om 

det finns någon rehabiliteringspotential. Deltagarna i denna studie betonar att arbetsterapeuten 

har en stor roll inom psykiatrin och att dess insatser har stor betydelse. Vidare framhöll de deras 

roll som något som formades där de arbetar och i enlighet med verksamheten. 

 

Arbetsterapeutens arbetsuppgifter 
 

När deltagarna i studien fick intervjufrågan om vilka huvudsakliga arbetsuppgifter de hade inom 

psykiatrin blev svaren sammanfattningsvis att arbetsuppgifter var att bedöma patientens förmågor 

och funktioner samt deras rehabiliteringspotential. Arbetsterapeuterna använder sig av sitt 

specifika arbete och interventioner utifrån patienten samt samverkar med anhöriga och andra 

yrkesgrupper. Det beskrevs att arbetsterapeuten handledde och tränade patienten då denne 

behövde kompensera med hjälpmedel. Flera av deltagarna erfarenheter var att bedöma 

patienternas förmågor och funktioner. Dessutom genomförde de utredningar om och hur det 

fanns rehabiliteringspotential för deras aktuella patienter. Det framkom ur deltagarnas berättelser 

att genom användandet av olika bedömningar får arbetsterapeuterna det underlag för att göra en 

rehabiliteringsplan samt får en bild av patienten och dess hälsotillstånd och arbetsförmåga samt 

se hur individen klarar sin vardag. En deltagare formulerade sig så här: 

 

”Att utforma och handleda brukaren i arbetsaktiviteter som stärker personlig utveckling.” 
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Deltagarna belyste även att när de vet var problemet är kan de börja med interventionerna som till 

exempel behandling i form av kompensering, planering, organisering och/eller strukturering. En 

deltagare uttryckte sina arbetsuppgifter på följande sätt: 

 
”Min roll som arbetsterapeut är alltså att göra funktionsbedömningar vilket innebär intervju, 

samtal, följa upp tidigare insatser, inhämta information från olika behandlare och föra en dialog 

med ansvarig läkare samt Försäkringskassan. Därefter sammanfatta och tillsammans med 

patient, Försäkringskassan och läkare ta fram en rehabiliteringsplan.” 

 
Det framkom också olika bedömningsinstrument som till exempel AMPS, FIM, COPM och Min 

Mening och andra diverse självskattningsinstrument som deltagarna använde sig av för att 

kartlägga patientens aktivitets- och funktionsförmåga. De belyste även vikten av samarbetet med 

patienterna samt samverkan med de aktuella yrkeskategorier och närstående runt varje individ. 

Deltagarna arbetade utifrån patientens egna mål och behov och försökte tillsammans med dem 

komma fram till en bra lösning. Det framkom ur berättelserna att de även ibland skapade kontakt 

med anhöriga kring personen och beskrev även för dem vilken roll och arbetsuppgifter de hade i 

verksamheten. Deltagarna i studien beskrev erfarenheter att arbeta tillsammans med andra 

yrkesgrupper vid utredning av patienten samt mycket långa uppföljande kontakter. De deltog 

också i nätverksmöten, ronder och teamträffar samt samarbetade med patientens kontaktperson. 

En deltagare uttryckte det på följande sätt: 

 

”I samverkan med brukaren och dess nätverk upprätta en personlig handlingsplan med mål, 

åtgärdsformulering och utvärdering.” 

 

Deltagarna beskrev vidare att deras interventioner var en del av deras arbetsuppgifter som de 

genomförde. Till exempel använder ett par av deltagarna sig av bild i sitt arbete för patienter som 

till exempel har svårt att uttrycka sig i verbalt. De beskrev också erfarenheter som berörde 

aktiviteter i behandlingen för att dess kraft och kvalitéer kan användas tillsammans med 

patienterna. Som en deltagare uttryckte det: 

 

”… som tex. ett ”språk” för att kunna ta hand om svåra inre upplevelser och processer.”  

 

Deltagarna beskrev vidare att de använde sig av stödjande samtal som interventioner och 

samtidigt var kopplade till aktivitet. Det framkom ur deltagarnas berättelser att de handledde och 
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tränade patienter i schemalagda aktiviteter som bakning, matgrupper, utflykter samt skapande 

aktiviteter. Vidare framhöll deltagarna att de gjorde hembesök samt var med på vårdplaneringar 

med kommunen angående annat boende, boendestöd eller någon form av sysselsättning/aktivitet. 

Ett par deltagare hade erfarenheter i att provar ut och förskriva hjälpmedel till patienter som 

behövde det för att fungera så bra som möjligt i vardagen. Samtidigt behövde dessa 

arbetsterapeuter ha kunskapen om dessa hjälpmedel för att kunna förmedla det till patient och 

eventuell personal. En deltagare formulerade sig så här: 

 

”Brukar nämna att jag som arbetsterapeut arbetar med hur vardagen skulle kunna fungera så 

optimalt som möjligt för den enskilda patienten. Att tillsammans med patienten komma fram till 

en bra lösning.” 

 

Deltagarna beskrev vidare att tillsammans arbetade de för att utforma och handleda aktiviteter 

som stärker personens utveckling. Det framkom ur berättelserna att arbetsterapeuterna behövdes 

för att utreda och bedöma vad som krävs för att upprätthålla aktivitetsnivån hos patienterna innan 

den går förlorad eller förändras alltför mycket från utgångsläget. En deltagare uttryckte det på 

följande sätt: 

 

”Stödjer patienterna att arbeta med både att bygga sina inre förmågor och styrkor i parallellt 

med att arbeta utåt, hitta och återuppta en plats i samhället.” 

 

Parallellt belyste deltagarna också att de för dokumentation över det arbetet de utför.  

 

Arbetsterapeutens framtidsutveckling  
 

I denna kategori beskrivs vad arbetsterapeuter önskade i sitt arbete eller ville ha annorlunda än 

som det var i dagsläget, vilket kan ses som möjligheter och strävan inför framtiden. Övergripande 

kom det fram att deltagarna önskade förändringar i teamarbetet och rehabiliteringen samt 

önskade fler arbetsterapeuter. 

 

Det framkom att förändringar i teamarbetet och samverkan var en viktig punkt som önskades 

förändras. Det som påpekades var att samverkan mellan olika personalkategorier skulle bli bättre 
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och mer effektiv i teamarbetet. Andra yrkeskategorier skulle ha mer tillit till arbetsterapeuternas 

erfarenheter och deras yrkeskunnande samt visa respekt för yrket. En bra chef som lyssnade till 

verksamhetens behov och personalens önskemål var önskvärt. Ett arbete i tätare team som 

strävade efter en helhet, så dubbelarbete undveks, var eftersträvansvärt. Då kunde man arbeta 

brett i teamet och sträva efter att tillsammans söka efter problemet för individen som söker 

psykiatrisk vård och kartlägga dess karaktär. 

 

Det framkom att helst ville deltagarna komma in i ett tidigare skede i individens sjukskrivning 

eller helst innan för att kunna utreda och bedöma det som krävs för att upprätthålla individens 

aktivitetsnivå, innan den gick förlorad eller förändrades för mycket från utgångsläget. Detta ledde 

till en annan viktig punkt som eftersträvades samt önskades förbättras och som handlade om 

rehabilitering. Det beskrevs att verksamheten inom psykiatrin stävade efter att individerna som 

söker vården får rehabiliterande insatser och den hjälp som behövs för att kunna återgå eller starta 

upp studier alternativt arbete eller annat efterlängtat. Det behövs, enligt deltagarna, större 

möjligheter att erbjuda fler individer sysselsättning. Större lokaler eftersträvades för att kunna 

bedriva bra rehabilitering. En deltagare beskriver sin situation såhär: 

 

”Jag önskar att vi kunde erbjuda våra patienter små vårdenheter med enbart 10 platser och 

kunna arbeta mer miljöterapeutiskt. Idag har vi 16 pat på en begränsad yta”. 

 

Det framkom också att arbetsinriktad rehabiliteringsverksamhet ska bygga på meningsfyllt arbete 

och personlig utveckling. Önskvärt var även att ha mer tid för behandling och för att kunna göra 

sina insatser, tycker arbetsterapeuter i studien.  

   

Slutligen när det handlade om vad som deltagarna saknade och önskade mer var svaret fler 

arbetsterapeuter. Både att ha som kollega på samma arbetsplats men också inom andra 

verksamheter. En önskan var att återanställa arbetsterapeuter. En deltagare skrev sin önskan så 

här: 

 

”…arbetsterapeuter behövs inom många olika områden…” 

 



13 
 

Arbetsterapeutens profilering  
 

De erfarenheter som berör denna kategori handlar om hur arbetsterapeuterna upplever och ser på 

marknadsföring och profilering. Sammanfattningsvis framkom det profilering genom 

teamarbetet, det egna arbetet och gentemot samhället. 

 

En punkt som återkommer och behandlas till stor del är profilering i samband med teamarbete 

och behandlingskonferenser. En deltagare uttrycker det såhär:  

 

”På mitt arbete deltar jag i behandlingskonferenser och det är i det dagliga arbetet som jag 

profilerar vad jag skall göra. Där kan jag föreslå att jag skall gå i ett ärende eller uttrycka att 

jag inte skall göra det och varför.” 

 

Det ansågs bli en profilering gentemot sina kollegor när det diskuteras kring patienten, främst i 

rehabiliteringsmöten. Deltagarna redogjorde för att de utgår ifrån sina yrkeskunskaper och 

trycker på att det inte finns någon annan yrkeskategori som tittar på vad en person faktiskt gör, 

inte bara vad hon kan utan också hur hennes exekutiva förmågor fungerar, med eller utan stöd. 

Perspektivet med aktivitet i centrum tas upp och menas att det är ytterst viktigt och att ett 

undvikande med aktivitet snarare stjälper än hjälper vid psykisk ohälsa. Inte bara aktivitet utan 

delaktighet kommer också upp som ett begrepp, som menas vara av stor vikt för hälsan och 

återhämtningsprocessen, och bildar kärnbegrepp i profileringen gentemot teamet. En deltagare 

beskriver sin profilering med begreppet aktivitet på följande sätt: 

 

”Min ambition är att det arbetsterapeutiska perspektivet med aktiviteten i centrum ska 

genomsyra det jag skriver och förmedlar. Det blir vad jag tycker en marknadsföring på 

gräsrotsnivå, kanske inte så effektiv, men långsiktig.” 

 

Deltagarna såg till stor del sin profilering av sin profession genom att arbeta. Genom att göra ett 

gott jobb och visa på att det behövdes skapades det efterfrågan och yrkesrollen profilerade sig 

själv. Även feedback från andra i arbetet sågs som sorts marknadsföring av yrket. I profileringen 

genom att arbeta var det viktigt med tydlighet. Dels i muntlig förmedling kring individen utifrån 

aktivitet men också i bedömningar rent skriftligt så andra yrkeskategorier kunde ta stöd och fatta 

beslut utifrån dessa. Det uttrycktes att genom att använda bedömningsinstrument för att bedöma 
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aktivitetsperspektivet, som är vetenskapligt beprövade, var ett sätt att visa mätbara resultat och 

profilera sig gentemot sitt team. Detta användes som bakgrund för att påvisa hur arbetsterapeuter 

kan se hur vardagen skulle kunna fungera så optimalt som möjligt för individen som sökt 

psykiatrisk vård.  

 

När det handlade om profilering gentemot samhället kom det fram att information och 

presentation av verksamheten gjordes. Att finnas med i dessa sammanhang gav en möjlighet att 

presentera sin egen profession samt att påvisa goda resultat som uppnåtts i verksamheten. I 

samband med studiebesök och genom att handleda studenter från andra yrkeskategorier kunde 

arbetsterapeuternas yrkesroll förmedlas och profileras. Deltagarna i studien beskrev sig själva 

överlag som mindre aktiva i sitt profilerande och marknadsförande, särskilt gentemot samhället. 

En arbetsterapeut uttrycker detta men med viljan att göra det då chanser ges: 

 

”På samhällsnivå är jag inte någon som står på barrikaderna men jag är alltid positivt till de 

som är intresserade av yrket.” 

 

Slutligen belystes det att deltagarna upplevde att befolkningen generellt inte vet vad en 

arbetsterapeut gör, endast att de arbetar inom vården, så här behövs marknadsföring i många 

olika sammanhang.  

 

 
Diskussion 
 

Metoddiskussion 
 

Valet att använda kvalitativ metod kändes självklart eftersom att syftet var att belysa hur 

arbetsterapeuter inom psykiatrin ser på sin profession, vilket tar upp till exempel upplevelser och 

tankar (Kvale & Brinkmann 2009). Författarna sökte inte efter tyngd i form av kvantitet, utan 

ville fånga enskildas arbetsterapeuters erfarenheter i arbetet inom psykiatrisk vård. 

Telefonkontakten, innan utskicken av mailen, var en strategi för att undvika att deltagarna skulle 

radera mailet innan de läst det, vilket är vanligt och en nackdel med mailintervju (Murray & 

Sixsmith, 1998). Undersökningsinstrumentet mailintervju gav ett varierat svarsresultat i form av 
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längd och innehåll. En annan sak författarna uppmärksammade då hälften av mailsvaren saknades 

vid sista inlämningsdatumet var otydligheten av informationen om datumet, som försvann bland 

annan text. Lösningen på detta vara att skicka ut en påminnelse och ge deltagarna en extra vecka, 

vilket resulterade i 6 ytterligare mailsvar.  

 

Andra metoder har varit i åtanke; fokusgrupper och enskilda personliga intervjuer. Mailintervjuer 

var dock det bästa alternativet dels på grund av den korta tiden som projektet hade till sitt 

förfogande. Denna metod gav även tillräcklig data till resultatet samt bredd till studien. En annan 

faktor var att mailintervju ligger i tiden och var en ny spännande metod för författarna att testa 

och sätta sig in i. Huruvida det ger mer ärliga svar än andra intervjuformer är svårt att svara på då 

författarna inte använt sig av andra. Det kan endast spekuleras i, men formen i denna uppsats ger 

en större betänketid till deltagarna att svara.   

      

Fördelar med mailintervju var att deltagarna och intervjuaren inte var beroende av tid och rum 

och behövde inte begränsas av geografiska hinder vilket medförde att arbetsterapeuter med ett 

snävt schema ändå deltog. Alltså innebar den här metoden både ekonomisk som tidsmässig vinst. 

I jämförelse med individuella intervjuer har studier visat att mailintervjuer ger mer reflekterande 

svar vilket var en fördel när syftet är att fånga personens erfarenheter (Murray & Sixsmith, 1998).   

 

Valet av metod av analysen blev innehållsanalys vilket kändes som ett givet val då kvalitativ 

innehållsanalys har fokus på tolkning av texter och är vanligt inom vårdvetenskap. Materialet var 

redan transkriberat då intervjuerna svarades genom mail vilket var en stor tillgång. Tid och energi 

sparades då tiden som fanns till förfogande för uppsatsen var begränsad. Istället kunde fokus 

läggas på analys och diskussion. När innehållsanalysen gjordes kom författarna fram till att det 

effektivaste sättet att gå tillväga var att dela upp materialet vilket visa sig vara felaktigt. Därför 

fick författarna gå tillbaka i processen och göra om analysen, var och en, på hela materialet för att 

sedan jämföra resultatet tillsammans. En sådan jämförelse strävar efter att öka svarens validitet 

och reliabilitet. Det mesta av materialet som användes som underlag för uppsatsen, var 

intervjuinformation som båda författarna av uppsatsen reflekterat kring under genomläsningen av 

materialet. De undantag, dvs. det som endast en författare lade märke till, togs med efter 

diskussion då det ansågs bidra med värdefull information utifrån uppsatsens syfte (Depoy & 

Gitlin, 1999).  
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Resultatdiskussion 
 

Syftet med denna studie var att belysa arbetsterapeuters syn på sin profession. Ur deltagarnas 

berättelser framkom att arbetsterapeuters roll har tydligt och centralt fokus på patientens aktivitet. 

Deras erfarenhet var att aktiviteten beskrevs som ett medel som tydliggjorde bilden av individen 

och visar hur hon fungerar i verkligheten. Detta visar på att arbetsterapi använder många av sina 

ursprungliga grundtankar med aktivitet i fokus. Enligt Penloquin (2005) är rollen att hjälpa 

individen att utföra aktiviteter genom vilka de kan återta kontrollen som både blir kraftfullt och 

unikt.  

 

Precis som deltagarna i studien nämner har de en speciell kunskap som andra i teamet saknar men 

tillsammans arbetar de runt individen. Det finns olika typer av team och det deltagarna i studien 

beskriver är ett rollkompletterande team, som utmärks att man är beroende av varandra och 

samspelar (Berlin, 2009).  

 

Vidare framhöll deltagarna att arbetsterapeuten har rollen som står för det vardagsnära 

patientarbetet men också som gruppledare och kontaktorgan samt till exempel konsult, vägledare 

och inspiratör gentemot annan personal och patienter. I litteraturen framkommer det många olika 

definitioner utöver vad informanterna beskrev. Björklund (2000) tar upp roller som 

problemidentifierare/lösare, expert samt erfarenhetssamlare medan Penloquin (2005) uttrycker 

rollen utifrån ett annat perspektiv såsom att skapa allians, känna empati och får individen att 

använda sina resurser. Mackeys (2007) artikel visar på svårigheterna med en bestämd yrkesroll. 

Arbetsterapeuter har många potentiella roller och kommer från en kontext i en kultur såväl social 

som historisk. Det behövs en flersidig ansats till yrkesrollen enligt honom som ger terapeuten 

frihet att växa obesvärad av traditioner och ideologier. Författarna till studien tycker både att det 

behövs en enhetlig kärna i yrkesrollen för att kunna fastställ vad professionen faktiskt innebär 

samtidigt som varje arbetsterapeut behöver uttrycka sig utifrån sin kontext vilket skulle ge dem 

den friheten de behöver för att utvecklas. 

 

En del av deltagarna visade på att de såg sin roll med utgångspunkt i deras arbetsuppgifter, som 

till exempel ”funktionsbedömare”. Vidare framhöll deltagarna deras roll som något som 

formades i den kontext där de arbetade och i enlighet med verksamheten. Detta tar Finlay (2004) 

upp som ett vanligt fenomen, att de beskriver sina arbetsuppgifter och inte den generella rollen 
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som arbetsterapeut. Som tidigare nämnts anser författarna att varje arbetsterapeut behöver frihet 

att uttrycka sin roll (Mackey, 2007), inte bara utifrån sina arbetsuppgifter vilket kan leda till att 

man som arbetsterapeut tappar en del av professionen. Arbetsterapeuter behöver fånga helheten i 

professionen och inte bara utgå ifrån vad verksamheten kräver och dess arbetsuppgifter. 

 

När resultaten fastställdes om vilka huvudsakliga arbetsuppgifter deltagarna hade inom psykiatrin 

följde deras svar ett liknande mönster som den arbetsterapeutiska processen. De beskrev också 

erfarenheter som berörde aktiviteter i behandlingen där aktivitetens kraft och kvalité kunde 

användas tillsammans med patienterna. Som en deltagare uttryckte kunde skapande aktiviteter 

och bild skapande vara ett språk för att ta hand om svåra inre upplevelser. Deltagarnas svar 

överrensstämde med arbetsterapins teori som beskriver en djup förståelse av människans 

aktivitetsnatur, relationen mellan hälsa och aktivitet samt hur aktiviteter kan påverka hälsan 

(Kielhofner, 2004). 

 

Deltagarna i studien belyste även att när de vet vad problemet är, kan de utifrån individens 

önskemål börja med interventionerna som till exempel behandling i form av kompensering, 

planering, organisering och/eller strukturering. Detta överrensstämmer med att arbetsterapeuten 

grundar sina åtgärder utifrån personens egna behov samt önskningar och påbörjas först när 

personen gett sitt godkännande (FSA, 2005). 

 

Det framkom att som arbetsterapeut arbetar man med hur vardagen skulle kunna fungera så 

optimalt som möjligt för den enskilda individen och tillsammans komma fram till en bra lösning. 

Deltagarna beskrev vidare att tillsammans arbetar de för att utforma och handleda aktiviteter som 

stärker personens utveckling. Som Björklund (2000) skriver är yrkeskunnandet just att kunna 

förklara och plocka fram individens resurser, kunna förklara värdet av arbetsterapi och dess 

filosofi. Patienten ska möta nya erfarenheter och utveckla sina förmågor och kunskaper, även 

bygga upp tillit och förtroende med arbetsterapeuten som stöd. Enligt Finlay (2004) är syfte att 

stödja människor med psykiska funktionshinder att leva ett mer värdefullt liv med ökad 

livskvalitet och välbefinnande. Även belyste deltagarna i studien vikten av samarbetet med 

patienterna samt samverkan med de aktuella personerna runt varje individ. Samverkan skedde 

mellan patienten och dess nätverk som upprättade en personlig handlingsplan med mål, 

åtgärdsformulering och utvärdering.  
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I kategorin ”Arbetsterapeutens framtidsutveckling” framkom det förändringar som deltagarna 

önskade. En tydlig punkt som ville förändras var samverkan i teamet på ett sätt som skapade 

tätare och effektivare arbete kring individen. Berlin, (2009) tar upp att en ambition med just team 

är att skapa samverkan och integrering. Författarna till studien tänker att en stor poäng med 

teamarbete är just att man slipper göra dubbelarbete, som också togs upp av deltagarna i studien 

själva, samt ta fram varje yrkeskunnandes expertis så individen får en så bra rehabilitering som 

möjligt. En förutsättning för att det ska fungerar är en trygghet för varandras kunskaper i teamet 

samt ömsesidig respekt (Berlin, 2009) vilket framkom som önskvärt i teamet. Revirtänkandet 

behöver reduceras för att kunna ha en förtroendefull relation mellan olika yrkesprofessioner. För 

att detta ska vara möjligt behövs det att olika yrkesgrupper lär känna varandras kompetens och 

arbetssätt, samt se olikheten som en tillgång för verksamheten. Att teamet och arbetsterapeuten 

har en bra chef som lyssnar var också önskvärt för deltagarna i studien. Team ledaren behöver ha 

ett jämlikt synsätt och hålla fokus på att det är för klienter de är där, inte göra det bekvämt för 

personalen (Berlin, 2009). Gahnström-Strandqvist, (2003) har tittat på arbetsterapeuters 

tillfredsställelse och belyser att en avgörande faktor är just en förstående chef som har kunskap i 

arbetsterapeutens yrkesroll. Författarna till studien tänker att det är A och O med en chef som 

backar upp en och tror på ens arbete, utan det kan det lätt skapas osäkerhet i yrkesrollen, vilket är 

vanligt bland arbetsterapeuter enligt Finlay (2004).       

 

En annan del av kategorin ”Arbetsterapeutens framtidsutveckling” utgjordes av önskan att 

förändra i rehabiliteringsarbetet. Önskvärt var att komma in i ett tidigt skede till patienten för att 

kunna göra sitt arbete innan aktivitetsnivån gick förlorad. Författarna tänker, som med all 

sjukdom och rehabilitering, att det är en enklare och snabbare process ju tidigare man kommer in 

och kan hjälpa till. För att kunna utföra bra rehabilitering önskades bättre, större lokaler samt 

kunna erbjuda fler möjlighet till sysselsättning. Som sagt tidigare är människan en aktiv och 

självbestämmande varelse och kan påverka sin hälsa genom aktiviteter vilket enligt författarna 

kan skapa mer hälsa om det finns fler chanser att kunna sysselsätta sig. Miljön spelar också 

självklart roll, vilket är en huvudsten i arbetsterapi (Kielhofner, 2004).  

 

En sista punkt som utmärkte sig i resultatet i kategorin ”Arbetsterapeutens framtidsutveckling” 

var att det behövdes fler arbetsterapeuter inom psykiatrin men också att de behövs inom många 

olika områden. Uppgifter finns att året 2005 fanns det ca 600 arbetsterapeuter i den psykiatriska 

vården men ca 400 fler behövs för att täcka behoven inom verksamheten (FSA, 2005) vilket 
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styrker deltagarnas erfarenheter av bristen av kollegor inom psykiatrisk vård. Som nämnt i 

bakgrunden är den psykiska ohälsan en allvarlig risk mot folkhälsan och behov av åtgärder i stor 

omfattning (SOU, 2000). Detta har tagits på allvar i England där en utbyggnad av den 

psykiatriska vården gjort och besparat flera miljarder kronor. Beräkningar i Sverige har gjorts och 

en fullskalig utbyggnad som kostar 4 miljarder kronor skulle spara 11 miljarder om året (Sveriges 

psykologförbundet, 2009).  

 

När det kommer till kategorin ”Arbetsterapeutens profilering” framkom det att profilering 

gentemot kollegor var en betydande del. Deltagare i studien fick på rehabiliteringsmöte kring 

patienten redogöra för sin specifika kunskap kring aktivitet och dess betydelse till hälsa. Räcker 

detta då och är det tillräckligt tydligt, undrade författarna när de läste Arbetsterapeuten (2000) 

som nämnde att arbetsterapeuter behöver bli tydligare i att klargöra, såväl för patienten som för 

ansvariga vårdgivare, hur klientens aktiviteter är relaterade till klienters hälsa. Det framkommer 

som bekant att tydlighet i profileringen är viktigt för arbetsterapeuterna i studien för att förmedla 

sitt arbete. Mackey (2007) menar att yrkesrollen och dess innehåll är mer svårdefinierad än 

någonsin och författarna till studien menar att det finns inkongruens mellan vad forskning visar 

på och deltagarnas egen uppfattning om sin tydlighet kring profileringen av professionen och 

dess arbetsuppgifter. Författarna ser ett behov av vidare forskning vad detta kan bero på och hur 

man ska komma vidare för att nå korrelation mellan arbetsterapeuternas egen åsikt så den 

stämmer överrens med vad forskning visar på.  

 

En koppling som författarna gjort är att deltagarna i studien upplever att allmänheten inte vet vad 

en arbetsterapeut gör och samtidigt säger att de inte är så aktiva i sin marknadsföring gentemot 

samhället. Författarna anser att arbetsterapeuter behöver uppmärksammas i media där de lyser 

med sin frånvaro. Arbetsterapeuter borde ta mer plats och visa sin kompetens i både tidning, tv 

och andra mediala sammanhang, vilket säkert skulle bidra till en tydligare och självklarare roll i 

samhället och inom psykiatrin. Att inte marknadsföra sig skapar alltså en problematik enligt 

författarna. Hur kan allmänheten får mer kunskap om arbetsterapi om inte förmedlarna av den är 

aktiva i sin profilering. Författarna undrar också vad detta kan bero på då inga svar från 

deltagarna tyder på att de ser det som ett problem. Möjligtvis tycker inte deltagarna i studien att 

det brister i profileringen gentemot samhället och stävar heller inte mot en förändring. Även här 

ger forskning motsträvig data mot deltagarnas svar. Enligt Finlay (2004) behöver arbetsterapeuter 

bli tydligare i profileringen av sin roll då den är oklar. Om allmänheten inte känner till 
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arbetsterapeutens roll skapas inte efterfrågan och då anställs inte fler arbetsterapeuter, vilket är ett 

önskemål hos deltagarna i studien. Det blir en ond spiral och kan vara en förklaring till bristen av 

arbetsterapeuter inom psykiatrin. Dock är mer forskning nödvändig för att fastställa författarnas 

spekulationer och samband från en relativt liten grupp arbetsterapeuter inom psykiatrin. 

Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter [FSA] har, precis som författarna, uppmärksammat att 

arbetsterapeutens roll behöver erkännas och bli mera synlig och håller därför en konferens om 

Arbetsterapeutens nya roll och funktion (FSA, 2009).  

 

Arbetsterapeuten utgår ifrån ett holistiskt synsätt, som också resultatet visar på, medan stor del av 

teamet har behållit det medicinska, reduktionistiska perspektivet (Kielhofner, 2004). Författarna 

tänker att detta kan vara en stor del till att vi missförstås och blir undervärderade. Förra gången 

arbetsterapin kom in i en kris var när dessa två synsätt krockade (Finlay, 2004). Författarna 

funderar om det denna gång räcker att arbetsterapin står fast vid sitt ursprungliga synsätt. Något 

som är säkert i alla fall är det Penloquin (2005) skriver, att arbetsterapeuter behöver få något att 

hända, att bygga något från insidan och ut. 

 

 
Konklusion 
 

Författarna har utifrån denna undersökning kommit fram till att de 14 intervjuade 

arbetsterapeuterna inom psykiatrisk vård ser sin profession som vardagsnära med aktivitet som 

genomsyrar arbetet med patienten i fokus. Deltagarna önskade fler kollegor inom psykiatrin och 

tillräckliga resurser för att täcka patienternas behov saknas. Det finns en bristande 

överensstämmelse mellan vad arbetsterapeuterna själva tycker och vad forskning visar på när det 

gäller tydligheten i att uttrycka sin profession samt att marknadsföra sig. Möjligtvis blir det ingen 

förändring så länge arbetsterapeuterna inte upplever detta som ett problem. I teamet har 

arbetsterapeuten en kompletterande roll och unika arbetsuppgifter men deltagarna efterlyser 

tätare samverkan och mer respekt för yrket. Det holistiska perspektivet som arbetsterapeuterna 

förespråkar, i motsatt till medicinska, kan vara en del i att missförstånd och saknad på respekt 

sker. Författarna till studien efterfrågar att arbetsterapeuter får mer plats i media som en del av att 

bli mer synliga samt får en självklarare roll i samhället.     
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Bilagor 
 

Bilaga 1 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

Till ansvarig chef, 
 
Vi är två studenter vid namn Cecilia Odehammar och Mariah Welander. Vi läser på Arbetsterapeututbildningen, 
Lunds Universitet och ska skriva vår C-uppsats, 15hp. 
 
Förfrågan skickas till dig om godkännande att genomföra studien ”Arbetsterapeuters syn på sin yrkesroll inom 
psykiatrisk öppenvård” på verksamhetens arbetsterapeuter. 

 
Vi kommer att använda oss av mailintervju, vilket innebär att deltagaren tar emot frågor genom kontakt per mail. 
Frågorna är baserade på vårt ämne med utgångspunkt i syftet.   
Deltagarna kommer att vara arbetsterapeuter inom psykiatrisk öppenvård som är eller har varit 
verksamma under de senaste 3 åren. Ett liknande brev som detta kommer att skickas ut till deltagarna. 
Materialet kommer att hanteras konfidentiellt. De försäkras även om att ingen obehörig kommer att 
känna igen deltagarna eller namn som uppges. Deltagandet är helt frivilligt och kan avbryta när som 
helst. 
 
Ansökan har skickats till Vårdvetenskapliga etiknämnden (VEN) för rådgivande yttrande innan den planerade 
studien genomförs.    
 
Studien ingår som ett examensarbete i Arbetsterapeutprogrammet, Lund Universitet. 
 
Om ni har några frågor eller vill veta mer, ring eller skriv gärna till oss Cecilia Odehammar och/eller Mariah 
Welander eller till vår handledare Carina Tjörnstrand. 
 
 
Med vänlig hälsning 
 

Namn: Cecilia Odehammar  
Postadress: Magistratsvägen 55L, 
226 44 Lund 
Tfn: 0708-335883  
e-post:  
cecilia.odehammar.965@student.lu.se 

Namn: Mariah Welander  
Postadress: Kullagatan 1B,  
281 33 Hässleholm             
Tfn: 073-0358884           
e-post:  
mariah.welander.875@student.lu.se 

Handledares namn: Carina Tjörnstrnstrand
Titel: universitetsadjunkt, doktorand 
Postadress: Lunds Universitet, 
Sektionen för Arbetsterapi 
Tfn: 046-222 19 51 
e-post: carina.tjornstrand@med.lu.se 
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Bilaga 2 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Förfrågan om ditt deltagande i studien 
 
Vi är två studenter vid namn Cecilia Odehammar och Mariah Welander. Vi läser på Arbetsterapeututbildningen, 
Lunds Universitet och ska skriva vår C-uppsats, 15hp. 

 
Förfrågan gäller deltagande i studien med syftet att undersöka hur arbetsterapeuter ser på sin yrkesroll inom 
psykiatrisk vård, med fokus på hur arbetsterapeutens roll kan tydliggöras och synliggöras. 
 
Vi kommer att använda oss av mailintervju, vilket innebär att deltagaren tar emot frågor genom kontakt per mail. 
Frågorna är baserade på vårt ämne med utgångspunkt i syftet.   
 
Materialet kommer att skrivas ut och förvaras inlåst så att ingen obehörig kan ta del av den samt hanteras 
konfidentiellt. Efter att arbetet har slutförts kommer materialet att raderas. Deltagandet är helt frivilligt och Du kan 
avbryta när som helst utan att ange någon orsak eller med några konsekvenser för Din kontakt med oss. Resultatet 
av vår studie kommer att redovisas så att Du inte kan identifieras. 
 
Om Du vill delta ber vi Dig svara på de givna frågorna i bifogad fil och skickar tillbaka den till någon av våra 
mailadresser så snart som möjligt men senast fredagen den 30 oktober, 2009. 
 
Studien ingår som ett examensarbete i arbetsterapeut programmet. 
 
Om Du har några frågor eller vill veta mer, ring eller skriv gärna till oss eller vår handledare Carina Tjörnstrand.  
 
Med vänlig hälsning 
 

Namn: Cecilia Odehammar  
Postadress: Magistratsvägen 55L, 
226 44 Lund 
Tfn: 0708-335883  
e-post:  
cecilia.odehammar.965@student.lu.se 

Namn: Mariah Welander  
Postadress: Kullagatan 1B,  
281 33 Hässleholm             
Tfn: 073-0358884           
e-post:  
mariah.welander.875@student.lu.se 

Handledares namn: Carina Tjörnstrnstrand
Titel: universitetsadjunkt, doktorand 
Postadress: Lunds Universitet, 
Sektionen för Arbetsterapi 
Tfn: 046-222 19 51 
e-post: carina.tjornstrand@med.lu.se 
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Bilaga 3 

 

Frågeställningar till mailintervjun; 

 

1. Hur ser din roll ut som arbetsterapeut och vilken betydelse har den inom psykiatrin? 

Svar:  

2. a) Vad är dina huvudsakliga arbetsuppgifter inom psykiatrin? 

b) Beskriv hur du skulle vilja att det såg ut? 

Svar: 

3. Vad har du för tillvägagångssätt att marknadsföra ditt yrke, på din arbetsplats samt ute i 

samhället? 

Svar: 

 

Har du ytterligare kommentarer eller synpunkter som du tycker är relevanta får du gärna medföra 

dessa! 

 

  
 

Tack för att du tog dig tiden att medverka i vår studie,  

Vänligen Cecilia och Mariah 
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