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Broström, M., & Svensson, M. 

Arbetsterapeutiska åtgärder för personer med schizofreni- en litteraturöversikt.  

Examensarbete i arbetsterapi, 15 hp. Luleå tekniska universitet, Institutionen för 

hälsovetenskap, 2010.  

 

 

Sammanfattning 
Syftet med studien var att beskriva arbetsterapeutiska åtgärder för personer med 

schizofreni. För att besvara studiens syfte gjorde författarna en litteraturöversikt 

för att skapa en översikt inom det valda området och sammanställa tidigare 

forskning till en helhet. En manifest kvalitativ innehållsanalys valdes till studien 

där 14 artiklar inkluderades och analyserades. Dataanalysen resulterade i 3 

kategorier; ”arbetsterapeutiska åtgärder för att främja roller och identitet”, 

”åtgärder för att skapa balans för att främja utförandet av dagliga aktiviteter” 

och ”åtgärder som främjar självständighet i det dagliga livet”. Resultatet visade 

att arbetsterapeuter tillämpar åtgärder inom färdighetsträning, yrkesträning och 

känslohantering som främjar roller och identitet hos personer med schizofreni. 

För att skapa balans för att främja utförandet av dagliga aktiviteter tillämpade 

arbetsterapeuter olika anpassningar utifrån personens förmåga. I det dagliga 

livet tillämpade arbetsterapeuten åtgärder inom matlagningsträning, egenvård 

och hantering av kläder. Vidare beskrevs att åtgärder tränades först i den 

kliniska miljön för att sedan tillämpas i den reella miljön för att främja 

personens självständighet. Konklusionen av den här studien var att de 

arbetsterapeutiska åtgärderna var kopplade mot aktivitet och berörde varierande 

områden kring aktivitetsutförande för personer med schizofreni. Vidare 

forskning behövs inom området eftersom personer med schizofreni har 

svårigheter i vardagen och få artiklar beskriver arbetsterapeutiska åtgärder för 

personer med schizofreni. 

 

Sökord: Arbetsterapi, Schizofreni, Åtgärder 
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Broström, M., & Svensson, M. 

Occupational therapy intervention for people with schizophrenia- a literature review.  

Bachelor thesis in occupational therapy, 15 hp. Luleå university of technology, Department of 

Health Sciences, 2010.   

 

 

Abstract 
The purpose with this study was to describe occupational therapy interventions 

for people diagnosed with schizophrenia. To answer the aim of the study, the 

authors made a literature review. The reason for this was to create an overview 

within the chosen field of research and compile a new whole. A manifest 

qualitative content analysis was chosen for this study which consisted of 14 

articles that were analyzed. The data analysis resulted in 3 categories; 

”occupational interventions to promote the roles and identity”, “interventions to 

create a balance in order to promote the performance of daily activities” and 

“interventions to promote independence in daily life”. The result showed that 

occupational therapists apply the measures in the skill training, work skill 

training and emotional management that promote the roles and identities of 

people with schizophrenia. In order to create balance to promote the 

performance of daily activities, occupational therapists applied various 

adjustments according to the ability of the person. In daily life, occupational 

therapist measures applied in food preparation training, self-care and handling of 

clothes. Also described was that the measures were first trained in the clinical 

setting and then applied in the real environment to promote individual 

autonomy. The conclusion of this study was that the occupational therapy 

interventions were aimed at activities and connected to different varieties of 

activity performance for people with schizophrenia. Additional research is 

needed within mentioned area because people with schizophrenia are having 

difficulties with everyday life and few articles describe occupational therapy 

interventions for people with schizophrenia.  

 

Keywords: Occupational therapy, Schizophrenia, Intervention 
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Den psykiatriska vården har vid flera tillfällen uppmärksammats i media och fått kritik för 

bristande vård. Utifrån detta väcktes ett intresse att fördjupa sig i den psykiska sjukdomen 

schizofreni. Schizofreni är en svår folksjukdom (Stockholms läns landsting, 2008) som 

drabbar omkring 50 000 personer i Sverige (Blume & Sigling, 2008) och därför anser 

författarna att det är intressant och betydelsefullt att undersöka aktuell forskning kring 

arbetsterapeutiska åtgärder för personer med schizofreni. Arbetsterapeuter arbetar med 

personer med schizofreni genom användandet av aktivitet (Bledesell Crepeau, Cohn & Boyt 

Schell, 2003). Eftersom personer med schizofreni har svårigheter med aktivitetsutförande 

(Blume & Sigling, 2008; Bejerholm & Eklund, 2004) kan arbetsterapeutiska åtgärder behövas 

för att öka förmågan till att självständigt klara vardagen.  

1. Bakgrund 
Arbetsterapeuter arbetar med att stödja personer i utförandet av meningsfulla dagliga 

aktiviteter för att öka välbefinnandet och hälsan (Blesedell Crepeau, Cohn & Boyt Schell, 

2003) där utgångspunkten i arbetsterapi är att aktivitet ger hälsa och välbefinnande (Wilcock, 

2005). Enligt International Classification of Functioning, Disability and Health ICF är hälsa 

en kombination av ett fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. Hälsa är alltså inte enbart 

beroende av frånvaro av sjukdom utan är beroende av personens upplevelse av välbefinnande 

(Socialstyrelsen, 2003). Definitionen av psykisk sjukdom är en person som psykiskt och 

socialt fungerar på ett sätt som påverkar hela dennes livssituation. De egenskaper som annars 

anses normala har antingen försvagats eller förstärkts vilket leder till symtom. Personen 

behöver då stöd för att kunna fungera och kunna hantera det vardagliga livet (Blume & 

Sigling, 2008). För att uppnå psykisk hälsa kan faktorer som att vara självständig, ha ett 

socialt nätverk med fungerande relationer, kunna hantera vardagens med- och motgångar samt 

ha förmågan att kunna förverkliga sig själv inom något område vara viktiga faktorer (Blume 

& Sigling, 2008). En person som har en allvarlig psykisk sjukdom kan ha svårigheter med att 

exempelvis kunna behålla arbete och ha sociala relationer (Blesedell Crepeau, Cohn & Boyt 

Schell, 2003). Flera studier har visat på vikten av att ha ett arbete och framförallt ett betalt 

arbete. Det är personens egen upplevelse och känsla av värde vid utförandet som skapar 

betydelsefullhet för arbetet. För personer med psykiska sjukdomar har arbetet visat sig 

underlätta och lindra symtom samt stärkt den upplevda kompetens och känsla av gemenskap 

(Arns & Linney, 2003; Bell & Lysaker, 1997; Kennedy-Jones, Cooper & Fossey, 2005). 
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Schizofreni är en psykisk sjukdom som medför svåra funktionsnedsättningar och därför 

kräver stora resurser från den psykiatriska vården (Mueser & McGurk, 2004). Enligt Blume 

och Sigling (2008) och Bejerholm och Eklund (2004) är karaktäristisk problematik för 

personer med schizofreni; svårigheter med utförandet av aktiviteter i dagliga livet [ADL], 

planering och relationer samt hantering av ångest, känslor och separationer. Enligt Burns och 

Firn (2005) behöver en person med schizofreni behandlas utifrån en helhetssyn eftersom 

sjukdomen påverkar alla aspekter i livet. 

 

Tre principer kan vägleda det arbetsterapeutiska arbetet; klientcentrering, fokus på 

engagemang i meningsfulla aktiviteter och evidensbaserat arbete (Blesedell Crepeau, Cohn & 

Boyt Schell, 2003). Model of Human Occupation beskriver att personens vilja, vanor och 

utförandekapacitet påverkar aktivitetsutförandet. Viljan beskrivs som personens värderingar, 

intressen och känsla av kompetens och effektivitet. Vidare definieras vanor som mönster i 

daglig aktivitet och utförandekapacitet som kapacitet med objektiva och subjektiva aspekter 

(Kielhofner, 2002). Begreppet aktivitet kan innehålla många tolkningsmöjligheter med olika 

innebörd. De engelska orden occupation och activity innebär olika möjligheter för tolkning 

som inte det svenska språket har. ”Activities” innebär generella aktiviteter som personer utför 

medan ”occupation” är aktiviteter som är betydelsefulla för personen som utför aktiviteterna. 

Det innebär att två personer kan utföra samma aktivitet men aktiviteten kan vara meningsfull 

och betydelsefull för den ena personen men inte för den andra personen (Pierce, 2001). 

Delaktighet beskrivs av Hammel, Magasi, Heinemann, Whiteneck, Bogner och Rodriguez 

(2008) som en dynamisk process som kan uppstå till följd av personens egna val och/eller till 

följd av miljöns påverkan. Begreppet aktivitet delas upp i aktiviteter i dagliga livet [ADL], 

vila och sömn, utbildning, arbete, lek, fritid och social delaktighet (American Occupational 

Therapy Association [AOTA], 2008). Personers aktivitetsutförande påverkas av den sociala 

och fysiska miljön vilket i sin tur formas av den omgivande kulturen. Miljön påverkar bland 

annat personers intressen, kultur, beteende, värderingar, roller och vanor (Blesedell Crepeau, 

Cohn & Boyt Schell, 2003). 

 

Schizofreni innefattar flera olika psykiska symtom och symtombilden mellan personer med 

diagnosen varierar (Blume & Sigling, 2008). De fyra grundsymtomen för sjukdomen 

schizofreni beskrivs som autism, associationsrubbningar, ambivalens och affektiva rubbningar 

(Bleuler, 1911). Yilmaz, Josephsson, Danermark och Ivarsson (2008) beskriver att det som 

kan underlätta sociala interaktioner i aktivitetsutförande för personer med schizofreni kan vara 
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utförandet av meningsfulla aktiviteter, då personen tar egna initiativ och blir engagerade i 

samverkansaktiviteter. Att ge och få information för att klara av en aktivitet och att efterfölja 

sociala förväntningar genom att exempelvis ge en rimlig förklaring då personen behöver 

lämna ett möte kan underlätta. Vidare beskrivs att det som kan hindra social interaktion i 

aktivitetsutförandet är att vara beroende av andra för att kunna starta och fullfölja aktiviteter. 

Personer med schizofreni kan även ha svårigheter med att utföra aktiviteter utifrån direktiv 

och förstå sociala förväntningar samt ha en förmåga att lämna över ansvaret i 

aktivitetsutförandet till någon annan person. Yilmaz et al. (2008); Liberman (1988) menar att 

personer med schizofreni även kan ha svårigheter med att föra en konversation. Bejerholm 

och Eklund (2004) beskriver att personer med schizofreni tillbringar stor del av sin tid i 

hemmamiljö och att de vanligaste sociala interaktionerna är med personal inom daglig 

verksamhet. 

 

För personer med schizofreni är det betydelsefullt att känna ett socialt sammanhang, uppleva 

känslan av att vara som andra och känna ett band till andra personer (Laliberte- Rudman, Yu, 

Scott & Pajouhandeh, 2000; Hvalsoe & Josephsson, 2003). Vidare är meningsfulla aktiviteter 

som ger positiva känslor och välbefinnande betydelsefullt. Detta kan vara fysiska 

engagemang, känslan av att tiden försvinner vid utförandet av meningsfulla aktiviteter och att 

personen med schizofreni upplever trygghet och kontroll vid aktivitetsutförandet, 

engagemang som ger inre tillfredsställelse och bekräftelse från omgivningen, exempelvis 

genom att ha ett arbete eller att vara målinriktad (Hvalsoe & Josephsson, 2003). Enligt Unruh 

(2004); Hvalsoe och Josephsson (2003) och Christiansen (1999, 2000) handlar engagemang i 

meningsfull aktivitet inte bara om att skapa ett meningsfullt liv för personen med schizofreni 

utan även en meningsfull identitet. Vidare beskriver Aubin, Hachey och Mercier (1999) att 

personer med schizofreni upplevde ökad livskvalité när de kände sig kvalificerade och 

tillfredsställda med sina dagliga aktiviteter.  

 

För att skapa en god relation mellan personen och arbetsterapeuten kan arbetsterapeuten 

använda sig av terapeutiska strategier. Arbetsterapeuten kan använda strategierna för att 

stödja personen i förändringsprocessen. Att bekräfta innebär att arbetsterapeuten visar respekt 

och förståelse för personens känslor och erfarenheter. Genom att arbetsterapeuten identifierar 

faktorer i omgivningen och hos personen kan detta underlätta aktivitetsutförandet och 

delaktigheten. Arbetsterapeuten ger feedback till personen för att främja personens färdigheter 

och utförande. Arbetsterapeuten ger råd och rekommenderar mål och strategier samt delger 
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vilka möjliga resultat som kan uppnås. I arbetet mellan personen och arbetsterapeuten sker en 

förhandling vilket innebär ett ömsesidigt givande och tagande. Genom strukturering klargör 

arbetsterapeuten för personen vad som förväntas i ett visst sammanhang genom att erbjuda 

alternativ, sätta gränser samt etablera grundregler. Arbetsterapeuten coachar genom att 

demonstrera, instruera, guida, ge fysiskt- och verbalt stöd. För att personen ska våga utforska 

nya saker för att utvecklas uppmuntrar arbetsterapeuten personen. Arbetsterapeuten ger 

fysiskt stöd för att stödja personen i aktivitetsutförandet (Kielhofner, 2002). Detta kan vara 

användbara strategier då arbetsterapeuten arbetar med personer med schizofreni. 

 

Personer med schizofreni har svårigheter både med aktivitetsutförandet av dagliga aktiviteter 

men även med sociala interaktioner där det bland annat är viktigt att klara av arbete. 

Arbetsterapeuten arbetar på olika sätt med att underlätta aktivitetsutförandet inom de här 

områdena. För att få en överblick över hur arbetsterapeuten arbetar med aktivitetsutförandet 

valdes en litteraturöversikt för att få en helhet över de åtgärder som arbetsterapeuten kan göra 

för personer med schizofreni. Enligt Friberg (2006) kan syftet med en litteraturöversikt vara 

att sammanställa tidigare forskning till en ny helhet. Förhoppningen med den här studien är att 

sammanställa tidigare forskning om arbetsterapeutiska åtgärder för personer med schizofreni 

till en helhet. 

 

2. Syfte 
Syftet med studien är att beskriva arbetsterapeutiska åtgärder för personer med schizofreni. 

 

3. Metod  
3.1. Design 

Modellen som valdes utifrån syftet med studien var en litteraturöversikt. Enligt Friberg (2006) 

är modellen användbar vid studier där syftet är att skapa en översikt inom ett valt område. 

Insamling av data gjordes genom att välja ut publicerade artiklar som sedan 

kvalitetsgranskades och analyserades utifrån en manifest, kvalitativ innehållsanalys inspirerad 

av Graneheim och Lundman (2004). 

 

3.2. Litteratursökning 

Till datainsamlingen valdes publicerade artiklar ut från databaser via Luleå tekniska 

universitet. Enligt Friberg (2006) krävs det att arbetsmetoderna systematisk och osystematisk 
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informationssökning tillämpas parallellt för att få bra informationssökningsresultat. Vid första 

artikelsökningen användes en osystematisk sökning för att få en överblick över urvalet av 

artiklar. Författarna genomförde sedan en systematisk sökning av artiklar. För att inte missa 

relevanta artiklar eller vid behov komplettera resultatet genomfördes osystematiska sökningar 

parallellt. Författarna använde sig av tabeller med sökresultat över databaser, resultat, 

sökordskombinationer, lästa artiklar samt val av artiklar för att skapa en översikt över 

sökresultatet. Artiklarna redovisas i en översikt över analyserad litteratur (se Bilaga 1) och 

resultatet av sökningen av artiklarna sammanställdes i tabeller (se Bilaga 2).  

 

Sökandet gjordes i databaserna PsycINFO, Cinahl, Academic Search Elite, Medline, AMED 

och PubMed. Sökorden som användes var; occupational therapy, occupational therap*, 

occupational therapy intervention, intervention, treatment, mental health, phychosis, 

implementation, rehabilitation och schizophrenia. Sökordskombinationen occupational 

therapy, schizophrenia och rehabilitation gav flest träffar. Sökorden valdes utifrån orden i 

syftet för att hitta användbara artiklar så nära syftet som möjligt med olika 

sökordskombinationer. Vid artikelsökningen användes sökteknikerna trunkering, boolesk 

söklogik och fältsökning. Vid användandet av trunkering som sökteknik användes asterisk för 

att möjliggöra ett större antal träffar vid sökning av artiklar. Genom boolesk söklogik kunde 

sökord kopplas samman vilket underlättade i sökningen av artiklar. Då fältsökning användes 

som sökteknik kunde författarna välja i rullgardinsmenyn vilket ledde till en precisering i 

sökningarna. Enligt Friberg (2006) är de sökteknikerna användbara för att avgränsa 

sökresultatet till artiklar som motsvarar studiens syfte. Inklusionskriterierna för studien var att 

artiklarna skulle vara vetenskapliga och vara publicerade mellan åren 1998- 2010. Avsikten 

var att få så aktuella artiklar som möjligt. Innehållet i artiklarna skulle även avse män och 

kvinnor över 18 år med diagnosen schizofreni. I artiklarna skulle det framgå att det var 

arbetsterapeutiska åtgärder som beskrevs. Artiklarna skulle även vara skrivna på engelska 

eller svenska. Genom att läsa titel och abstrakt på artiklar valdes 40 stycken ut för vidare 

granskning. Utifrån de 40 artiklarna hittades 27 artiklar via sökning i databaser medan 13 

stycken hittades genom att läsa referenslistor från artiklar som hittades via databaser samt 

genom att läsa liknande artiklar utifrån den funktionen som databaserna tillhandahåller. 26 

artiklar valdes bort av olika anledningar då de inte motsvarade studiens syfte. Anledningarna 

var att artiklarna inte beskrev åtgärder eller att det inte framgick att det var arbetsterapeutiska 

åtgärder. Andra artiklar valdes bort på grund av att de beskrev mental hälsa men inte huruvida 

http://tyda.se/search/phychosis
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diagnosen schizofreni ingick i studien. Utifrån granskningen av artiklarna motsvarade 14 

studiens syfte och ingick i resultatet.  

 

3.3. Analys av data 

Innehållsanalysen gjordes utifrån Graneheim och Lundman (2004). För att vid analys beskriva 

de synliga komponenterna i texterna låg studiens fokus på det manifesta kvalitativa innehållet. 

För att få en övergripande bild över artiklarnas innehåll samt för att säkerställa att materialet 

inte feltolkades läste författarna artiklarna noggrant. Genom meningsbärande enheter, 

kondensering, kodning och kategorier analyserades texten. Från resultat- och 

diskussionsdelarna valdes meningsbärande enheter ut. För att behålla kärnan i texten men 

korta ner de meningsbärande enheterna användes kondensering. De valda texterna översattes 

till svenska och de utifrån sammanhanget betydelselösa orden valdes bort. Meningarna 

gjordes sedan om till kodord och utifrån kodorden bildades kategorierna. De kategorier som 

bildades jämfördes med varandra för att förhindra överlappning. Analysen av artiklarna 

resulterade i tre kategorier.  

Tabell 1. Exempel på meningsbärande enhet, kondensering, kod och kategori. 

 

Meningsbärande 

enhet 

Kondensering Kod Kategori 

…selecting furniture 

and equipment that 

was easy to 

use by a person with 

poor memory and 

concentration… 

Ändra inredning i 

miljön utifrån 

kognitiva 

nedsättningar.  

Anpassning av fysisk 

miljö 

Åtgärder för att 

skapa balans för att 

främja utförandet av 

dagliga aktiviteter.  

 

3.4. Etiska överväganden/reflektioner 

Då studien var baserad på datainsamling från publicerade artiklar identifierades inga etiska 

dilemman. Författarna strävade efter att hantera datamaterialet på ett sätt där ingen 

förvrängning eller förändring av innehållet uppstod. Vinsten med studien är att bidra till 

sammanställd kunskap inom det valda området för personer med schizofreni och att belysa 

arbetsterapeutens åtgärder.  

 

4. Resultat 
Dataanalysen resulterade i tre kategorier som beskriver arbetsterapeutiska åtgärder för 

personer med schizofreni.  De tre kategorierna är; arbetsterapeutiska åtgärder för att främja 
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roller och identitet, åtgärder för att skapa balans för att främja utförandet av dagliga 

aktiviteter och åtgärder som främjar självständighet i det dagliga livet.  

Kategorierna beskrivs mer utförligt nedanför. 

 

4.1. Arbetsterapeutiska åtgärder för att främja roller och identitet 

Denna kategori beskriver de olika arbetsterapeutiska åtgärder i form av färdighetsträning, 

yrkesträning och känslohantering som främjar roller och identitet hos personer med 

schizofreni.  

 

Flera studier (Briand, Belanger, Lesage & Nicole, 2007; Cook & Howe, 2003; Rouleau, 

Saint-Jean, Stip & Fortier, 2009; Schindler, 2004; Ivarsson, Söderback & Stein, 2000) 

beskriver åtgärder inom social färdighetsträning för att främja tänkbara sociala roller genom 

att deltagarna får tillsammans i grupp träna sociala situationer genom olika övningar med 

varandra. Rouleau et al. (2009); Schindler (2004) och Briand et al. (2007) beskriver 

användandet av rollspel som en av övningarna för att träna sociala färdigheter där deltagarna 

uppmuntras att arbeta igenom olika sociala situationer som kan uppstå i det dagliga livet.   

 

Lee, Tan, Ma, Tsai och Liu (2006); Hadas-Lidor, Katz, Tyano och Weizman (2001); Voit, 

(2000) och Schindler (2004) beskriver att personer tränar sina kommunikationsfärdigheter 

vilket kan främja sociala roller och den egna identiteten. Schindler (2004) beskriver 

exempelvis att personer får lära sig uttrycka sig genom lämpliga uttalanden. Schindler och 

Baldwin (2005); Schindler (2004) och Rouleau et al. (2009) beskriver dator- och 

internetanvändning som åtgärd där enligt Schindler och Baldwin (2005) personen kan lära sig 

kollektivtrafikens tidtabell för att främja en önskad roll.  

 

I Ivarsson, Söderback och Stein (2000); Schindler (2004) och Schindler och Baldwin (2005) 

beskrivs att samarbete mellan personen och arbetsterapeuten sker för att främja rollen som 

student samt att arbetsterapeuten uppmuntrar personen. Feedback beskrivs som en 

förekommande åtgärd för att främja olika roller och stärka den egna identiteten (Schindler & 

Baldwin, 2005; Voit, 2000; Heather, 2002; Schindler, 2004).  

 

I Voit (2000); Lee et al. (2006) och Schindler (2004) beskrivs att arbetsterapeuten tillämpar 

åtgärder för att främja personens roll som yrkesverksam. Voit (2000) och Lee et al. (2006) 

beskriver träning i känslohantering som en del av yrkesträningen. Lee et al. (2006) och 



 12 

Schindler (2004) beskriver att personer uppmuntras till att ta itu med sina svårigheter för att 

främjar rollen som yrkesverksam.   

 

Flera studier (Heather, 2002, 2003; Lee et al., 2006; Briand et al., 2007) beskriver åtgärder för 

känslohantering för personer med schizofreni som olika övningar utifrån de olika känslorna. 

De känslor som arbetsterapeuterna arbetar med vid känslohantering är stress (Lee et al., 

2006), ilska, förbittring och förlust (Heather, 2002) samt frustration (Schindler, 2004). 

Hantering av känslor gör att personen arbetar med och utvecklar känslan av den egna 

identiteten. Genom användandet av en bild eller en videosekvens som skildrar en känsla kan 

personen analysera de känslor som skildringen väcker (Briand et al., 2007; Heather, 2002). 

Genom att arbetsterapeuten ger information och undervisning kan personen lära sig mer om 

känslor samt diskutera med andra deltagare i ett gruppsammanhang (Lee et al., 2006; Heather, 

2003). Olika kreativa aktiviteter beskrivs som förekommande åtgärder vilket kan främja 

personens identitet exempelvis genom användandet av bildterapi (Schindler, 2004; Ivarsson, 

Söderback & Stein, 2000; Heather, 2002, 2003).  

4.2. Åtgärder för att skapa balans för att främja utförandet av dagliga aktiviteter.  

I denna kategori beskrivs de åtgärder som arbetsterapeuten tillämpar för att skapa en balans 

för att främja utförandet av dagliga aktiviteter i aktivitet för personer med schizofreni.  

 

Studierna beskriver att arbetsterapeuten genomför olika anpassningar av aktivitet utifrån 

personens förmåga (Schindler, 2004; Voit, 2000; Ivarsson, Söderback & Stein, 2000; 

Duncombe, 2004; Cook, 2008; Rouleau et al., 2009; Cook & Howe, 2003). Aktiviteten 

anpassas så att personen klarar utförandet vilket sedan leder till att aktiviteten graderas och 

blir svårare och mer komplex att utföra där svårighetsgraderingen av aktiviteten sker i etapper 

utifrån personens egen förmåga (Cook, 2008; Schindler, 2004; Rouleau et al., 2009; Cook & 

Howe, 2003 ). Anpassning av aktivitet styrks enligt Schindler (2004) på följande sätt; 

 

“In the beginning of the change process, the patient is helped to choose a task 

that is relatively short-term and fairly easy to do”.  

 

Ivarssons, Söderbacks och Steins (2008); Schindlers (2004) och Cooks (2008) studier visar på 

att arbetsterapeuten och personen gemensamt kan planera och genomföra utförandet av 

aktiviteten. Cook (2008) beskriver att personen kan utföra aktiviteten vid sidan av 
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arbetsterapeuten. Vidare beskrivs att aktiviteten delas upp i olika uppgifter då personen utför 

en av uppgifterna (Ivarsson, Söderback & Stein, 2008; Schindler, 2004). Arbetsterapeuter 

arbetar med åtgärder för att organisera aktiviteter (Schindler, 2004; Voit, 2000; Ivarsson, 

Söderback & Stein, 2000; Hadas-Lidor et al., 2001). Exempelvis beskrivs att personen får 

träna tidshantering där utförandet av aktiviteter sker under en viss tid och tidsplanen anpassas 

efter personens förmågor (Schindler, 2004; Voit, 2000; Ivarsson, Söderback & Stein, 2000). 

 

Utifrån ett flertal artiklar (Cook & Howe, 2003; Rouleau et al., 2009; Schindler, 2004) 

framgår det att arbetsterapeuter arbetar med anpassning av miljö för att skapa balans mellan 

de dagliga aktiviteterna dels genom fysiska anpassningar i miljön såsom att välja möbler och 

inredning (Cook & Howe, 2003) men även genom att personen yrkestränar i en anpassad 

miljö inför en anställning på en framtida arbetsplats (Schindler, 2004; Rouleau et al., 2009; 

Voit, 2000). För att underlätta aktivitetsutförandet för personen anpassar arbetsterapeuten 

miljön så att den är fri från distraktioner (Duncombe, 2004).  

 

För att främja kreativitet tillämpar arbetsterapeuter sig av kreativa aktiviteter såsom bildterapi 

(Schindler, 2004; Ivarsson, Söderback & Stein, 2000; Heather, 2002, 2003) vilket kan bidra 

till en balans i det dagliga livet.  

4.3. Åtgärder som främjar självständighet i det dagliga livet.  

Denna kategori handlar om de åtgärder som arbetsterapeuter tillämpar i det dagliga livet för 

att främja självständigheten för personer med schizofreni.   

 

I ett flertal studier (Duncombe, 2004; Grimm, Meus, Brown, Exley, Hartman, Hays & 

Manner, 2009; Ivarsson, Söderback & Stein, 2000) beskrivs åtgärder inom matlagningsträning 

vilket kan vara att träna på att äta, laga mat och att baka. Att dela upp områden inom 

matlagning, dela ut riktlinjer till deltagarna och beskriva villkor för matlagning exempelvis 

städmoment och säkerhet är moment som ingår i matlagningsaktiviteten (Grimm et al., 2009 

& Duncombe, 2004). Studier visar att arbetsterapeuten tillämpar åtgärder inom egenvård och 

hantering av kläder (Ivarsson, Söderback & Stein, 2000; Cook & Howe, 2003). 

 

Utifrån studierna (Voit, 2000; Ivarsson, Söderback & Stein, 2000; Briand et al., 2007) 

framkommer att arbetsterapeuter arbetar med åtgärder för att personen ska kunna utföra 

aktiviteter i den reella miljön som de tidigare har tränat på i klinisk miljö för att personen ska 



 14 

kunna utföra aktiviteterna självständigt. Voit (2000) och Ivarsson, Söderback och Stein (2000) 

beskriver att en åtgärd kunde vara att lära sig hantera pengar. Hadas-Lidor et al. (2001) och 

Cook och Howe (2003) beskriver att en åtgärd kunde vara att planera shopping.  

 

Vidare beskrivs att åtgärder inom kognitiv träning först tränas i klinisk miljö där personen 

sedan får i uppdrag att utföra de nya färdigheterna i den reella miljön (Briand et al., 2007 & 

Hadas-Lidor et al., 2001). Schindler (2004) beskriver att personerna bör få information 

angående ansvar och rättigheter eftersom det är ett vanligt problem som skapar en 

omedvetenhet. Ökad kunskap inom de här områdena kan främja personens självständighet.  

 

Hadas- Lidor et al. (2001) och Voit (2000) beskriver att arbetsterapeuter arbetar med 

yrkesinriktade åtgärder för att främja självständigheten i strävan efter att få eller underlätta 

utförandet av ett yrke för personer med schizofreni. Åtgärderna som tillämpas kan vara 

träning i kommunikationsfärdigheter. Enligt Voit (2000) tränar personen att ta sig till och från 

sin arbetsplats självständigt som en åtgärd inför det kommande yrket samt grundläggande 

färdigheter såsom att skriva. 

 

4.4. Sammanfattning 

Sammanfattningsvis beskriver resultatet arbetsterapeutiska åtgärder för personer med 

schizofreni. I resultatet beskrivs åtgärder för att främja olika roller exempelvis rollen som 

yrkesverksam och främjandet av personens identitet.  De beskrivna åtgärderna fokuserar på 

social färdighetsträning, kommunikationsfärdighetsträning och känslohantering där 

exempelvis kreativa aktiviteter tillämpas.  För att skapa en balans i det dagliga livet genomför 

arbetsterapeuten olika anpassningar av aktiviteter utifrån personens förmåga såsom gradering 

av aktivitetens svårighetsgrad eller aktivitetens tidsåtgång. Arbetsterapeuten anpassar även 

den fysiska miljön så att den är fri från distraktionsmoment samt vid val av inredning.  

I det dagliga livet arbetar arbetsterapeuter med åtgärder för att främja personens 

självständighet. Resultatet visar på att åtgärder inom matlagningsträning, egenvård och 

hantering av kläder tillämpas. Vidare beskrivs att åtgärder tränas först i den kliniska miljön 

för att sedan tillämpas i den reella miljön för att främja personens självständighet.  

Avslutningsvis visar resultatet att arbetsterapeutiska åtgärder är varierande och förekommer 

inom flera områden i det dagliga livet hos personer med schizofreni.  
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5. Diskussion 
5.1. Resultatdiskussion  

Syftet med studien var att beskriva arbetsterapeutiska åtgärder för personer med schizofreni. 

Resultatet visar på att de arbetsterapeutiska åtgärderna är varierande och berör olika områden 

där åtgärderna inriktas på att främja personens roller, identitet och självständighet samt skapa 

en balans i aktivitetsutförandet för att främja utförandet av dagliga aktiviteter.  

 

Enligt Sarbin och Scheibe (1983) formar olika roller i livet personens uppfattningar av den 

egna identiteten och känslan av vad som medföljer och förväntas utifrån identiteten. Personen 

uppföljer sina roller genom att bete sig utifrån rollen som exempelvis förälder eller student. 

Genom interaktion med andra uppföljer personen de förväntningar som rollen innebär i det 

sociala systemet. Kielhofner (2002) beskriver att personer som saknar roller eller har för få 

roller kan förlora sin identitet och en struktur i det vardagliga livet där exempelvis att vara 

arbetslös har kunnat kopplas till självmord, depression och stress- relaterade psykiska 

hälsoproblem.  I resultatet framkommer det att arbetsterapeuter tillämpar åtgärder exempelvis 

rollspel för att träna sociala färdigheter vilket främjar de sociala roller som en person med 

schizofreni kan ha svårigheter med att utöva. Enligt Yilmaz et al. (2008) kan svårigheter vara 

att följa direktiv och sociala förväntningar. Social färdighetsträning kan vara en effektiv 

strategi för att öka personers engagemang med andra personer (Bettazzoni, Zipursky, 

Friedland & Devins, 2008).  

 

Enligt Bejerholm (2010) framkommer det att personer med schizofreni som är engagerade i 

meningsfulla aktiviteter upplever i större utsträckning en balans i aktivitet. Vidare beskrivs att 

en balans i aktivitet är viktigt för hälsan och välbefinnandet. I resultatet framkommer det att 

arbetsterapeuten tillämpar olika anpassningar i den fysiska miljön och anpassningar vid 

aktivitet för att skapa en balans i det dagliga livet. Det framkommer även att arbetsterapeuten 

tillsammans med personen planerar aktivitet och genomför aktiviteter gemensamt utifrån 

personens förmåga. Detta ger personen en möjlighet att utifrån sin egen förmåga kunna utföra 

meningsfulla aktiviteter vilket främjar till en balans i det dagliga livet. Detta stämmer även in 

på beskrivningen av att klientcentrering utgör en grundläggande del i det arbetsterapeutiska 

arbetet (Blesedell Crepeau, Cohn & Boyt Schell, 2003). Att arbeta klientcentrerat innebär att 

arbetsterapeuten lättare kan främja personens identitet och självständighet eftersom personen 

således är i fokus. 
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Hvalsoe och Josephsson (2003) beskriver att upplevelsen av att vara som alla andra personer 

är meningsfullt för personer med schizofreni vilket handlar om upplevelsen av den egna 

identiteten. I resultatet beskrivs åtgärder för hantering av olika känslor som tillämpas för att 

främja den egna identiteten genom exempelvis användandet av en bild eller en videofrekvens 

som skildrar en känsla. Genom att personen tränar på hantering av känslor främjas den egna 

identiteten. Detta kan ställas i relation till den trygghet och kontroll i aktivitetsutförandet som 

är viktigt för personer med schizofreni (Hvalsoe & Josephsson, 2003). I resultatet framgick 

även att arbetsterapeutiska åtgärder i det dagliga livet såsom matlagningsträning först tränas i 

klinisk miljö för att sedan utföras i reell miljö vilket främjar personens självständighet vilket i 

sin tur främjar upplevelsen av den egna identiteten. 

 

AOTA (2008) beskriver att i den fysiska och sociala miljön utför personen sina dagliga 

aktiviteter vilket innebär att miljön har en inverkan på en persons aktivitetsutförande. Om en 

person har svårigheter med utförandet av de dagliga aktiviteterna kan förändringar i miljön 

leda till förbättringar i aktivitetsutförandet. Det framgår i resultatet att miljön är betydelsefull 

för aktivitetsutförandet där åtgärder tränas i klinisk miljö för att sedan appliceras i den reella 

miljön för att öka självständigheten hos personen. Arbetsterapeuten anpassar aktiviteter och 

den fysiska miljön utefter personen. De här åtgärderna är relevanta eftersom personen med 

schizofreni spenderar mycket tid i sin hemmiljö (Bejerholm & Eklund, 2004). Evans (2006) 

beskriver strävan efter upplevelsen av normalitet och ett mer aktivt liv som betydelsefullt för 

personerna vilket grundar sig i känslan av den egna identiteten och självständigheten.  

 

Kielhofner (2002) beskriver olika strategier som en arbetsterapeut kan tillämpa i arbetet med 

att stödja personens förändringsprocess vilket beskrivs i resultatet där arbetsterapeuten stöttar 

personen i olika former av åtgärder genom feedback, positiv förstärkning samt anpassning av 

aktiviteter i form av exempelvis borttagande av distraktionsmoment och tidsanpassning. De 

beskrivna strategierna är väsentliga eftersom det i resultatet har framkommit att personen 

tränar olika färdigheter samt känslohantering och således kan vara i behov av stöd från 

arbetsterapeuten. 

 

Författarna anser att den mest intressanta aspekten i resultatet var beskrivningarna om 

åtgärderna för känslohantering. Detta väckte en frågeställning kring hur effektiva åtgärderna 

är eftersom detta inte framkommer i artiklarna utifrån ett långsiktigt perspektiv. Likaså 

väcktes en frågeställning kring i vilken mån arbetsterapeuter arbetar med åtgärder för 
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strukturering av vardagen såsom att lägga upp ett dagsschema. Resultatet speglar inga 

åtgärder inom detta område.  

 

5.2. Metoddiskussion  

Metoden som valdes var en litteraturöversikt. Svagheter i studien kan vara att urvalet av 

artiklar har varit begränsat i databaserna och att samma artiklar har funnits i olika databaser. 

Några av de valda artiklarna har haft sparsamma beskrivningar av arbetsterapeutiska åtgärder 

men har inkluderats i studien eftersom de har bekräftat beskrivna åtgärder från andra artiklar. 

Om artiklarna hade haft tydligare beskrivningar av åtgärder hade antalet artiklar reducerats 

eftersom färre artiklar med tydligare beskrivna åtgärder hade räckt att använda som material i 

studien. Alltså hade i så fall mättnad uppnåtts tidigare. Då utbudet av artiklar med tydliga 

arbetsterapeutiska åtgärder var begränsat finns behov av vidare forskning för att utveckla 

kunskap inom det valda ämnet. På grund av det sparsamma utbudet i artiklarna kunde en 

annan kvalitativ metod exempelvis en intervjustudie ha gett mer beskrivande och rikt material 

om arbetsterapeutiska åtgärder för personer med schizofreni. Däremot är en litteraturöversikt 

ett mer framgångsrikt metodval om materialet i artiklarna hade varit mer beskrivande.  

 

Styrkan i metodvalet var att genom en litteraturstudie kunna skapa en översikt över 

arbetsterapeutiska åtgärder från olika länder. Ytterligare en positiv aspekt är att metodvalet 

ger möjlighet att inhämta kunskap inom ett brett och varierande område vilket 

arbetsterapeutiska åtgärder för personer med schizofreni är. Enligt Holloway och Wheeler 

(2002) kan den valda metoden i studien värderas utifrån studiens trovärdighet.  För att värdera 

trovärdighet kan tillämpningen av begreppet pålitlighet vara lämpligt vilket handlar om hur 

konsekvent och noggrant studiens resultat är. För att öka pålitligheten i studien ska helheten i 

studiens forskning redovisas och noggrant beskrivas. Detta kan ge läsarna en möjlighet att 

utvärdera lämpligheten i analysen där arbetets gång kan följas fram till slutsatserna. Vidare 

beskrivs begreppet överförbarhet som handlar om i vilken mån studiens resultat kan överföras 

till en liknande situation och stämma överens med en liknande situation. Begreppet 

bekräftelse innebär att studiens olika delar tydligt redovisas samt dess ursprung där läsaren 

kan spåra insamlad data. 

 

För att stärka studiens pålitlighet har användandet av Friberg (2006) och Graneheim och 

Lundman (2004) använts för att noggrant kunna redovisa tillvägagångssättet och processen 

som har genomförts under arbetets gång. För att undvika feltolkningar läste författarna 



 18 

noggrant igenom artiklarna var för sig vid flera tillfällen och diskuterade innehållet. Vidare 

stärktes pålitligheten av att författarna och handledaren diskuterade studiens innehåll samt val 

av artiklar. Handledaren läste igenom de analyserade koderna vilket ytterligare stärkte 

studiens pålitlighet. För att behålla fokuset på studiens syfte diskuterades varje artikel utifrån 

syftet före, efter och under analysarbetet. Författarna genomförde analysarbetet med 

meningsbärande enheter, kondensering samt kodning var för sig för att sedan tillsammans 

jämföra och diskutera överensstämmelsen i dataanalysen. För att kunna skapa en översikt över 

resultatet använde författarna sig av tabeller med sökresultat där databas, resultat 

sökordskombinationer, lästa artiklar samt val av artiklar beskrevs (Bilaga 2).  

 

För att förtydliga innehållet i artiklarna samt skapa en överblick utformades en översikt av 

analyserad litteratur (Bilaga 1) vilket stärker dataanalysens noggrannhet.  Författarna valde 

artiklar till studien tills mättnad uppstod vilket slutligen resulterade i 14 artiklar. Databaser 

som valdes var Cinahl, PubMed, Academic Search Elite, Medline och AMED eftersom de har 

ett brett utbud av arbetsterapeutiska artiklar. Databasen PsykINFO valdes eftersom den 

innehåller artiklar som handlar om psykisk sjukdom. De valda inklusionskriterierna var att 

hitta vetenskapliga artiklar som var publicerade mellan åren 1998-2010 vilket stärker 

dataanalysens trovärdighet eftersom resultatet således baserades på aktuell forskning samt var 

vetenskapliga. Eftersom syftet var att beskriva åtgärder för både män och kvinnor valdes 

artiklar bort som fokuserade på ett av könen för att inte skapa en skev verklighetsbild. Likaså 

valde författarna noggrant ut artiklar där arbetsterapeutiska åtgärder beskrevs eftersom detta 

motsvarar studiens syfte. Författarna hade kontinuerlig kontakt med handledaren under 

arbetets gång. 

 

Åtgärderna som beskrivs i studien är baserade på artiklar från olika tidskrifter från olika 

länder. En intressant frågeställning som uppkommit är huruvida de svenska åtgärderna skiljer 

sig ifrån åtgärderna från andra länder. Detta skulle kunna vara ett intressant forskningsprojekt 

för vidare forskning.  

 



 19 

6. Slutsats 
Resultatet i studien kan avslutningsvis kopplas samman till svårigheterna som personer med 

schizofreni kan uppleva. De arbetsterapeutiska åtgärderna beskrivs som starkt kopplat mot 

aktivitet och berör flera svåra och varierande områden kring aktivitetsutförande för personer 

med schizofreni. Resultatet visar tydligt på att de återkommande åtgärderna som artiklarna 

beskriver är inriktade mot träning inom aktivitetsutförande, arbetsinriktad träning, sociala 

färdigheter, kommunikationsfärdigheter samt hantering av känslor. Eftersom schizofreni är en 

svår folksjukdom där arbetsterapeuten har en viktig roll i rehabilitering är förhoppningen att 

den här studien har bidragit med en sammanhängande översikt inom kunskapsområdet. 

Samtidigt behövs mer kunskap för att ytterligare tydliggöra konkreta åtgärder då materialet 

till resultatet kunde ha varit större om utbudet hade varit mer omfattande. Det är väsentligt att 

poängtera vikten av mer forskning inom området eftersom personer med schizofreni har 

svårigheter i vardagen och arbetsterapeuten kan då fylla en viktig roll och bidra med 

användbara åtgärder.  

 

7. Tillkännagivande 
Författarna vill tacka vår handledare Alexandra Olofsson för stöd och god handledning under 

arbetets gång.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 20 

8. Referenser  
*Artiklar som ingår i analysen. 

American Occupational Therapy Association [AOTA]. (2008). Occupational therapy practice 

framework: Domain and process. 2
nd

 ed.  American Journal of Occupational Therapy, 62, 

625-683. 

  

Arns, P. G., & Linney, J. A. (1993). Work, self, and life satisfaction for persons with severe 

and persistent mental disorders. Psychosocial Rehabilitation Journal, 17, 63-79. 

 

Aubin, G., Hachey, R., & Mercier, C. (1999). Meaning of daily activities and subjective 

quality of life in people with severe mental illness. Scandinavian Journal of Occupational 

Therapy, 6, 53-62. 

 

Bejerholm, U. (2010). Occupational Balance in people with schizophrenia. Occupational 

Therapy in Mental Health, 26, 1–17.  

 

Bejerholm, U., & Eklund, M. (2004). Time Use and Occupational Performace Among 

Persons with Schizophrenia. Occupational Therapy in Mental Health, 20(1), 27-47. 

 

Bell, M. D., & Lysaker, P. H. (1997). Clinical benefits of paid work activity in schizophrenia. 

Schizophrenia Bulletin, 23, 317-328. 

 

Bettazzoni, M., Zipursky, R.B., Friedland, J., & Devins, G.M. (2008). Illness intrusiveness 

and subjective well-being in schizophrenia. Journal of nervous and mental disease, 196 (11) 

798-805. 

 

Blesedell Crepeau, E., Cohn, E., & Boyt Schell, B. (2003). Willard & Spackman`s 

Occupational Therapy. (10ed. kap 16). Philadelphia: Lippincott, Williams & Wilkins. 

 

Bleuler, E. (1911). Dementia Praecox or in the Group of Schizophrenias. Engelsk 

översättning 1950; New York: International University Press. 

 

Blume, B., & Sigling, I-L. (2008). Psykiatrins ABC. Liber AB. 

 

*Briand, C., Belanger, R., Lesage, A. & Nicole, L. (2007). A New Adaptation of Integrated 

Psychological Treatment for Patients With Schizophrenia.  Psychiatric Times, 24 (10) 1-8. 

 

Burns, T., & Firn, M. (2005). Samhällsbaserad psykiatrisk vård. Studentlitteratur: Lund.  

 

Christiansen, C. H. (1999). Defining lives: Occupation as identity: An essay on competence, 

coherence and the creation of meaning, 1999 Eleanor Clark Slagle lecture. American Journal 

of Occupational Therapy, 53, 547-558. 

 

*Cook, S., & Howe, A. (2003). Engaging people with enduring psychotic conditions in 

primary mental health care and occupational therapy. British Journal of Occupational 

Therapy, 66 (6) 236-246. 

 

*Cook, S., Chambers, E. & Coleman, J. H. (2009). Occupational therapy for people with 

psychotic conditions in community settings: a pilot randomized controlled trial. Clinical 

Rehabilitation, 23, 40-52. 



 21 

 

Cullberg, J. (2003) Dynamisk psykiatri. Natur och Kultur. 

 

*Duncombe, L. (2004). Comparing learning of cooking in home and clinic for people with 

schizophrenia. American Journal of Occupational Therapy, 58 (3) 272-278. 

 

Evans, H. (2006). Vocational rehabilitation for people with a diagnosis of schizophrenia: 

What evidence should be considered by occupational therapists? Mental health occupational 

therapy, 11 (1) 11-17. 

 

Friberg, F. (2006). Dags för uppsats – vägledning för litteraturbaserade examensarbeten. 

Lund: Studentlitteratur.  

 

 

Graneheim, U.H. & Lundman, B. (2004). Qualitative content analysis in nursing research: 

concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse Education Today, 24 (2) 

105-112. 

 

Granskär, M., & Höglund-Nielsen, B. (2008). Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och 

sjukvård. Studentlitteratur. 

 

*Grimm, E.Z., Meus, J.S., Brown, C., Exley, S.M., Hartman, S., Hays, C. & Manner, T. 

(2008). Meal Preparation: Comparing Treatment Approaches to Increase Acquisition of Skills 

for Adults With Schizophrenic Disorders.  OTJR: Occupation, Participation & Health, 29(4) 

148-153. 

 

Hammel, J., Magasi, S., Heinemann, A., Whiteneck, G., Bogner, J., & Rodriguez, E. (2008). 

What does participation mean? An insider perspective from people with disabilities. 

Disability and Rehabilitation, 30 (19) 1445-1460.  

 

*Hadas-Lidor, N., Katz, N., Tyano, S., & Weizman, A. (2001). Effectiveness of dynamic 

cognitive intervention in rehabilitation of clients with schizophrenia. Clinical Rehabilitation. 

15: 349-359. 

 

*Heather, F. (2002). Pro-motion: A positive way forward for clients with severe and enduring 

mental health problems living in the community, part 1. British Journal of Occupational 

Therapy, 65(12) 551-558. 

 

*Heather, F. (2003). Pro-motion: A positive way forward for clients with severe and enduring 

mental health problems living in the community, part 2. British Journal of Occupational 

Therapy, 66(1) 25-30. 

 

Hvalsoe, B., & Josephsson, S. (2003). Characteristics of Meaningful Occupations from the 

Perspective of Mentally Ill People. Scandinavian Journal of Occupational Therapy. 10, 61-

71.  

 

*Ivarsson, A-B., Söderback, I., & Stein, F. (2000). Goal, intervention and outcome of 

occupational therapy in individuals with psychoses. Content analysis through a chart review. 

Occupational Therapy International, 7 (1) 21-41. 

 



 22 

Kennedy-Jones, M., Cooper, J., & Fossey, E. (2005). Developing a worker role: Stories of 

four people with mental illness. Australian Journal of Occupational Therapy, 52, 116-126. 

 

Kielhofner, G. (2002). A Model of human occupation: theory and application. Baltimore: 

Lippincott Williams & Wilkins. 

 

[Laliberte-Rudman, Yu, Scott., & Pajouhandeh] (2000). In Blesedell Crepeau, E., Cohn, E. & 

Boyt Schell, B. (2003). Willard & Spackman`s Occupational Therapy. (10ed. kap 16). 

Philadelphia: Lippincott, Williams & Wilkins. 

 

[Liberman] (1988). In Blesedell Crepeau, E., Cohn, E. & Boyt Schell, B. (2003). Willard & 

Spackman`s Occupational Therapy. (10ed. kap 16). Philadelphia: Lippincott, Williams & 

Wilkins. 

 

*Lee, H-L., Tan, H.K-L., Ma, H-I., Tsai, C-Y. & Liu, Y-K. (2006). Effectiveness of a work-

related stress management program in patients with chronic schizophrenia. The American 

journal of Occupational Therapy, 60, 435-441. 

 

Mueser, K.T., & McGurk, S.R. (2004). Schizophrenia. The Lancet, 363, 2063-2072. 

 

[Pierce] (2001). In Blesedell Crepeau, E., Cohn, E., & Boyt Schell, B. (2003). Willard & 

Spackman`s Occupational Therapy. (10ed. kap 16). Philadelphia: Lippincott, Williams & 

Wilkins.  

 

*Rouleau, S., Saint-Jean, M., Stip, E., & Fortier, P. (2009). The impact of a pre-vocational 

program on cognition, symptoms, and work re-integration in schizophrenia. Occupational 

Therapy in Mental Health, 25(1) 26-43.  

 

[Sarbin & Scheibe] (1983). In Blesedell Crepeau, E., Cohn, E., & Boyt Schell, B. (2003). 

Willard & Spackman`s Occupational Therapy. (10ed. kap 18, sid. 215). Philadelphia: 

Lippincott, Williams & Wilkins. 

 

*Schindler, V.P. (2004). Role Development: Treatment Guidelines. Occupational Therapy in 

Mental Health, 20(3/4) 25-45. 

 

*Schindler, V. P., & Baldwin, S.A.M. (2005). Role development: application to community-

based clients. The Israeli journal of occupational therapy, 14(1) E3-18. 

 

Socialstyrelsen, (2003). (2001). Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och 

hälsa. Tillgänglig på Internet: 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/10546/2003-4-1_200342.pdf 

Hämtad 2010-02-23]. 

 

Stockholms läns landsting. (2008). Regionalt vårdprogram. Schizofreni och andra 

psykossjukdomar. Medicinskt programarbete.  

 

Unruh, A. M. (2004). Reflections on: "So … what do you do?"Occupation and the 

construction of identity. Canadian Journal of Occupational Therapy, 71, 290-95. 

 



 23 

*Voit, S. (2000). Intervention options: Participation in work activities for people with 

schizophrenia. Work, 16 (2) 139-151. 

 

Wilcock, A. A. (1998). An occupational perspective of health. Thorofare, NJ: SLACK Inc. 

 

[Wilcock, A. A.] (2005). Relationship of occupations to health and well-being. In C. H. 

Christiansen, C. M. Baum, & J. Bass-Haugen (Eds.), Occupational therapy: Performance, 

participation, and well-being (3rd ed., pp. 135-157).  

 

Yilmaz, M., Josephsson, S., Danermark, B. & Ivarsson, A.B. (2008). Participation by doing: 

Social interaction in everyday activities among persons with schizophrenia. Scandinavian 

Journal of Occupational Therapy. 15, 162-172.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 24 

9. Bilaga 1: Översikt av analyserad litteratur 

 

Artikel Problem & 

Syfte 

Metod/Intervention Resultat Diskussion 

Titel: A New 

Adaptation of 

Integrated 

Psychological 

Treatment for 

Patients With 

Schizophrenia.   

 

Författare:  
Briand, C,  

Belanger, R, 

Lesage, A & 

Nicole, L. 

 

Tidskrift: 

Psychiatric 

Times 

 

Årtal: 2007 

Att beskriva  

Integrated  

Psychological 

Treatment 

Basprinciperna i IPT 

kombinerar 

principerna i 

neurokognitiv 

remediation, 

klassisk kognitiv 

terapi, social 

färdighetsutveckling 

och problem-lösning 

ansatser. Det består 

av sex moduler. 

Artikeln beskriver 

att integrated 

psykological 

treatment är en 

särskiljande och 

praktisk ansats i 

rehabilitering. 

IPT används 

över hela 

världen som en 

ansats för 

rehabilitering 

och att det inte 

finns några 

tvivel kvar 

kring 

effektiviteten i 

IPT.   

Artikel Problem & Syfte Metod/Intervention Resultat Diskussion 

Titel: 
occupational 

therapy for 

people with 

psychotic 

conditions in 

community 

settings: a pilot 

randomized 

controlled trial. 

 

Författare: 
Cook, S, 

Chambers, E och 

Coleman, J. H.  

 

Tidsskrift: 
Clinical 

Rehabilitation.  

 

Årtal: 2009. 

Syftet med 

studien var att 

utreda 

förutsättningarna 

för en 

randomiserad 

kontrollerad 

studie design som 

underlag för en 

framtida studie 

inom ett 

europeiskt hälso- 

och kulturellt 

sammanhang. 

Ett pragmatiskt, 

framtida, randomiserat 

kontrollerat test 

av samhällsbaserad 

arbetsterapi som ett  

komplement till vanlig 

vård för  

personer med  

psykotiska tillstånd. 

 

Deltagare: 44 vuxna 

med schizofreni eller 

andra psykotiska 

tillstånd, och 

funktionella 

svårigheter.  

Den gruppen 

som hade 

genomgått 

arbetsterapeutisk 

behandling hade 

efter 12 mån 

tydligare 

förbättringar i 

jämförelse med 

kontrollgruppen.  

 

Pilot studien 

föreslog att 

individualiserad 

arbetsterapi 

kanske bidragit 

till 

återhämtningen 

men mer fokus 

rekommenderas 

på folks 

kognitiva 

förmågor och 

sysselsättning. 

 

Artikel Problem & Syfte Metod/Intervention Resultat Diskussion 

Titel: Pro-

motion: A 

positive way 

forward for 

clients with 

Syftet med 

studien var att 

tillhandahålla ett 

sammanhang för 

att personerna 

En stödjande 

psykoterapeutisk 

modell med mycket 

personal och 

struktur användes. 

Resultatet visade 

på att gruppen 

hade olik 

effektivitet 

beroende på 

Det kan vara 

svårt att hålla i en 

sådan här grupp 

och det finns 

risker. Det gäller 
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severe and 

enduring mental 

health problems 

living in the 

community, part 

1.  
 
Författare: 
Heather, F.  

 

Tidskrift: 

British Journal of 

Occupational 

Therapy 

 

Årtal: 2002. 

lättare ska kunna 

klara av att 

utforska aspekter 

av känslor i en 

trygg miljö med 

stöd. 

Det användes även 

resultatinstrument.  

 

klient. Totala 

poäng för 

gruppen var att 

oron hade 

minskat. 

att välja lämpliga 

deltagare och 

planera 

grupperna 

lämpligt. 

Författaren kände 

deltagarna sedan 

tidigare.  

 

Artikel Problem & Syfte Metod/Intervention Resultat Diskussion 

Titel: Pro-

motion: A 

positive way 

forward for 

clients with 

severe and 

enduring 

mental 

health 

problems 

living in the 

community, 

part 2. 
Författare: 
Heather, F.  

 

Tidskrift: 

British 

Journal of 

Occupationa

l Therapy 

 

Årtal: 
2003. 

Fortsätta utforska 

områden som var 

relevanta för 

klienterna i en 

gruppkontext, 

tillåta gruppen att 

utvecklas och 

identifiera teman 

som gruppen 

skulle arbeta med 

och utveckla 

planer för varje 

gruppmöte enligt 

behov. 

En stödjande 

psykoterapeutisk 

modell med mycket 

personal och struktur 

användes. Deltagarna 

fick utvärdera genom 

ett kvalitativt 

frågeformulär. 

 

De flesta av 

deltagarna blev 

hjälpta inom de 

olika ämnena 

enligt 

frågeformuläret.  

Att leda en sådan här 

grupp är väldigt 

lämpligt för en 

arbetsterapeut. 

Artikel Problem & Syfte Metod/Intervention Resultat Diskussion 

Titel: Goal, 

intervention 

and 

outcome of 

occupational 

therapy in 

individuals 

with 

psychoses. 

Content 

analysis 

Att undersöka 

innehållet av 

behandlande mål, 

behandlande 

interventioner och 

resultat av 

behandling för 

individer med 

psykoser som är 

dokumenterade i 

patientjournaler 

En retrospektiv 

innehållsanalys. 

Arbetsterapeuterna 

arbetade 

klientcentrerat och 

använde sig själva 

terapeutiskt. 

Behandlingsresultate

n var relaterade till 

patienternas 

upplevelser och hur 

Svenska 

arbetsterapeuter 

dokumenterar 

patienternas 

behandling med 

främsta fokus på 

patientens 

funktionella 

begränsningar och 

en vid bredd av 

aktiviteter 

Det fanns mycket 

dokumenterat kring 

behandlingsmål. 

Ingen specifik 

teoretisk referensram 

upptäcktes kring 

interventionerna. Det 

finns några nackdelar 

med studien såsom 

sekundär källa 

eftersom journalerna 



 26 

through a 

chart 

review.  

 

Författare: 
Ivarsson, A-

B, 

Söderback, I 

&  Stein, F. 

 

Tidskrift: 

Occupationa

l Therapy 

International 

 

Årtal:  
2000 

hos svenska 

arbetsterapeuter. 

de klarade av att 

hantera sina 

aktiviteter i det 

dagliga livet. 

 

användes som 

terapeutiska 

tillgångar. 

Arbetsterapeutern

a arbetade 

klientcentrerat och 

använde sig själva 

terapeutiskt.  

inte var skrivna för 

studiens syfte samt 

om det är 

representativa 

deltagare i studien.  

Artikel Problem & Syfte Metod/Intervention Resultat Diskussion 

Titel: The 

impact of a 

pre-

vocational 

program on 

cognition, 

symptoms, 

and work re-

integration 

in 

schizophren

ia. 

 
Författare: 
Rouleau, S, 

Saint-Jean, 

M,  Stip, E 

& Fortier, P.  

 

Tidskrift: 

Occupationa

l Therapy in 

Mental 

Health 

 

Årtal: 
2009. 

Att erhålla 

objektiv data 

angående effekten 

av ett 

yrkesförberedande 

program genom 

olika 

interventioner för 

personer med 

schizofreni. 

Studiens syfte var 

även att 

kontrollera en 

tänkbar länk 

mellan hypotesen 

om förbättring av  

bl.a. minne under 

antagning och 

integrationen till 

ett arbete med 

inställningen 

ansvarsfrihet för 

personer med 

schizofreni.   

Studiens design: 

En kvantitativ för-  

och efter studie 

design med en icke-

motsvarande 

kontrollgrupp.  

 

Träning av 

yrkesförberedande 

färdigheter i grupp. 

De personerna 

som genomgick 

programmet hade 

integrerat mer i 

arbete än 

kontrollgruppen.  

Resultatet visar på de 

positiva effekterna 

som arbetsterapi 

interventioner har 

inom psykisk hälsa.  

Artikel Problem & Syfte Metod/Intervention Resultat Diskussion 

Titel: Role 

developmen

t: 

application 

to 

community-

based 

clients. 

Undersöka 

effektiviteten av 

en intervention, 

rollutveckling, om 

utvecklingen av 

uppgiften och 

interpersonella 

färdigheter och 

Åtgärder för 

utveckling av roller. 

 

Deltagare: En man 

och en kvinna. 

 

Mätinstrumentet 

efteråt visade att 

mannen hade 

förbättrat sina 

poäng men 

kvinnan hade 

försämrat sina 

poäng.  

Studien bekräftar att 

individer med svår 

psykisk sjukdom kan 

utvecklas inom de 

här områdena som är 

meningsfulla och att 

en klientcentrad 

ansats är till fördel 
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Författare: 
Schindler, 

V. P. & 

Susan A.M. 

Baldwin.  

 

Tidskrift: 

The Israeli 

journal of 

occupational 

therapy 

 

Årtal: 
2005. 

sociala roller för 

vuxna med 

diagnosen 

schizofreni som 

lever i samhället. 

för klienterna. Men 

vidare forskning 

behövs .    

Artikel Problem & Syfte Metod/Intervention Resultat Diskussion 

Titel: 
Intervention 

options: 

Participatio

n in work 

activities for 

people with 

schizophren

ia.  

 

Författare: 
Voit, S.  

 

Tidskrift:  

Work 

 

 

Årtal: 2000 

Att identifiera det 

bästa utförandet 

för att erhålla och 

bibehålla 

delaktighet i 

yrkesaktiviteter 

för personer med 

schizofreni. 

Varierade 

yrkesrehabiliterande 

interventionsmetoder

, program som hade 

en klientcentrerad 

ansats och 

möjliggjorde för 

klienten att spela en 

aktiv roll i sin 

rehabilitering.   

 

Litteraturöversikt 

över 16 studier. 

Det finns 

varierade 

yrkesrehabiliteran

de 

interventionsmeto

der som kan vara 

effektiva. De 

effektiva 

interventionerna 

var de program 

som hade en 

klientcentrerad 

ansats och 

möjliggjorde för 

klienten att spela 

en aktiv roll i sin 

rehabilitering.   

Det finns flera 

begränsningar med 

studien exempelvis 

att inte alla lästa 

artiklar handlade 

enbart om personer 

med schizofreni, 

vissa artiklar hade få 

deltagare och vissa 

var begränsade till 

olika geografiska 

områden. 

Artikel Problem & Syfte Metod/Intervention Resultat Diskussion 

Titel: Role 

Developm-

ent: 

Treatment 

Guidelines 

 

Författare: 

Schindler, 

V.P. 

 

Tidsskrift: 

Occupationa

l Therapy in 

Mental 

Health 

 

Årtal: 2004 

Att beskriva 

specifika riktlinjer 

för rollutveckling.  

  

Att skapa en 

överblick över 

riktlinjerna för 

rollutveckling 

baserat på Moseys, 

”Role Acquisition: 

An Acquisitional 

Frame of 

Reference”. 

Interventioner för 

personer med 

schizofreni inom 

områdena; skola, 

vänskap, 

aktivitetsfärdigheter, 

interpersonella 

färdigheter, 

gruppmedlemsskap 

och arbete. 

  

Artikel Problem & Syfte Metod/Intervention Resultat Diskussion 
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Titel: 

Comparing 

learning of 

cooking in 

home and 

clinic for 

people with 

schizophren

ia 

 

Författare:  

Duncombe, 

L. 

 

Tidsskrift: 

American 

Journal of 

Occupationa

l Therapy 

 

Årtal: 

2004 

Syftet med 

studien är att 

jämföra 

köksträning i 

hem- respektive 

klinisk miljö. 

Quasi-experimental 

design med för- och 

eftermätning 

 

En grupp fick 

köksundervisning i 

hemmamiljö och en 

fick det i klinisk 

miljö. 

Deltagarna i 

grupperna visade 

båda två på 

förbättringar efter 

köksundervisning

en.  

Inlärning av nya 

färdigheter i hemmet 

var inte bättre än 

inlärning i klinisk 

miljö utifrån 

resultatet. Vidare 

forskning 

rekommenderas.  

Artikel Problem & Syfte Metod/Intervention Resultat Diskussion 

Titel: Meal 

preparation: 

comparing 

treatment 

approaches 

to increase 

acquisition 

of skills for 

adults with 

schizophren

ic disorders 

Författare:  

Erica 

Zielinski 

Grimm, 

Jennifer 

Sturtevant 

Meus, 

Catana 

Brown, S. 

Megan 

Exley, 

Susan 

Hartman, 

Carole 

Hays, 

Terence 

Manner 

Tidsskrift: 

OTJR: 

Occupation, 

Participatio

Studien 

genomfördes för 

att jämföra 

effektiviteten av 

ett 

köksträningsprogr

am med ett annat. 

 

En pilotstudie med 

för- och eftertester. 

 

Köksträning i grupp 

utifrån olika 

riktlinjer beroende på 

vilken grupp 

deltagarna ingick i. 

 

Urvalet bestod av 

åtta deltagare. 

Resultatet visade 

på en signifikant 

förändring inom 

ett av de tre 

områdena som 

utvärderades. Alla 

deltagares 

självständighets-

nivå förbättrades.  

Vidare forskning 

behövs eftersom 

studien hade några 

svagheter 

exempelvis en liten 

deltagargrupp.  
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n and 

Health 

Årtal: 

2009 

Artikel Problem & Syfte Metod/Intervention Resultat Diskussion 

Titel: 

Effectivenes

s of a work-

related 

stress 

management 

program in 

patients 

with chronic 

schizophren

ia 

Författare:  

Lee, H-L., 

Tan, H. K-

L., Ma, H-I., 

Tsai, C-I & 

Liu, I-K. 

Tidsskrift: 

The 

American 

journal of 

Occupationa

l Therapy 

Årtal: 

2006 

Att undersöka 

effekten av ett 

yrkessrelaterat 

stresshanterings-

program för 

personer med 

schizofreni. 

Studiens design: 

Singel-blind 

randomised 

crossover. 

 

 

Ett yrkessrelaterat 

stresshanteringsprogr

am som pågick under 

tolv veckor. Gruppen 

träffades en timma 

per vecka. 

 

Urvalet bestod av 29 

deltagare. 

 

Resultatet visade 

på minskad stress 

efter att 

deltagarna hade 

genomfört 

programmet. 

Ett yrkesrelaterat 

stresshanteringsprogr

am hade stor positiv 

effekt på personernas 

upplevda 

yrkesrelaterade 

stress. Resultatet 

stödjer den här typen 

av program.  

Artikel Problem & Syfte Metod/Intervention Resultat Diskussion 

Titel: 

Engaging 

people with 

enduring 

psychotic 

conditions 

in primary 

mental 

health care 

and 

occupational 

therapy. 

Författare:  

Cook, S. & 

Howe, A. 

Tidsskrift: 

British 

Journal of 

Occupationa

l Therapy 

Årtal: 

2003 

Syftet med 

studien är att 

undersöka 

effektiviteten av 

en ny 

servicemodell. 

Studiens design var 

ett kvasi-experiment 

med för- och 

eftertester. 

 

Interventionen var en 

ny servicemodell 

vars syfte var att 

motverka att 

personer med 

schizofreni och andra 

psykotiska tillstånd 

tappade kontakten 

med arbetsterapeuter 

och andra 

professioner samt 

undersöka 

kostnadseffektivitet. 

 

Undersökningsgrupp

-en bestod av 28 

deltagare och 

behandlingen pågick 

under ett år. 

Efter 

interventionerna 

visade resultatet 

att deltagarna 

hade förbättrat 

sociala förmågor, 

kliniska symtom 

samt förbättringar 

utifrån ett 

hälsoinstrument. 

Detta är ett 

genomförbart 

alternativ för att 

förbättra personers 

engagemang och 

funktionella 

förmågor.  
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Artikel Problem & Syfte Metod/Intervention Resultat Diskussion 

Titel: 

Effectivenes

s of 

dynamic 

cognitive 

intervention 

in 

rehabilitatio

n of clients 

with 

schizophren

ia 

Författare:  

Hadar-

Lidor, N., 

Katz, N., 

Tano, S. & 

Weizman, 

A. 

Tidsskrift: 

Clinical 

Rehabilitati

on 

Årtal: 

2001 

Syftet med 

studien var att 

undersöka 

effektiviteten av 

dynamisk kognitiv 

behandling för 

personer med 

schizofreni. 

Studien genomfördes 

med för- och 

eftertester där olika 

instrument användes. 

Interventionerna  

bestod av behandling 

under två-tre veckor. 

 

Urval bestod av 58 

deltagare genomgick 

behandlingen. Dessa 

delades in i två 

grupper, en 

kontrollgrupp och en 

undersökningsgrupp 

Resultatet visade 

på signifikanta 

skillnader mellan 

grupperna i nästan 

alla kognitiva 

testerna. 

Utifrån resultatet är 

det betydelsefullt att 

inkludera kognitiva 

långtidsinterventione

r i rehabilitering för 

personer med 

schizofreni. 
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10. Bilaga 2: Sammanställning av litteratursökning i 

elektroniska databaser 
 

Databas Sökordskombinationer Antal träffar Lästa artiklar Valda artiklar 

AMED Occupational therap*, 

schizophrenia, 

intervention. 

21 3 2  

AMED Occupational therapy, 

schizophrenia (TI) 

59 5 0 

AMED Occupational therap*, 

mental health, 

schizophrenia, 

intervention. 

11 2 2 

PsykINFO occupational therapy 

intervention, 

schizophrenia. 

25 1 0 

PsykINFO Occupational therapy, 

phychosis,  

intervention 

34 1 1 

PsykINFO occupational 

therap*(AB), 

schizophrenia (TI), 

intervention. 

11 1 0 

 

Databas Sökordskombinationer Antal träffar Lästa artiklar Valda artiklar 

PsykINFO Occupational therapy 

intervention, 

schizophrenia, mental 

health 

19 0 0 

PsykINFO Occupational therapy, 

schizophrenia, 

implementation.  

108 0 0 

CINAHL Occupational therapy, 

schizophrenia, 

treatment.  

36 1 0 

CINAHL Occupational therap*, 

mental health, 

intervention. 

11 1 1 

 

Databas Sökordskombinationer Antal träffar Lästa artiklar Valda artiklar 

Academic Search 

Elite 

occupational therap*, 

schizophrenia, 

intervention 

9 0 0 

Academic Search 

Elite 

occupational therap*, 

schizophrenia, 

treatment, mental 

health. 

6 1 1 

Medline occupational therap*, 

schizophrenia, 

intervention 

22 1 0 

http://tyda.se/search/phychosis
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Medline occupational therap*, 

schizophrenia, 

rehabilitation. 

159 2 0 

PubMed occupational therapy, 

schizophrenia, 

rehabilitation. 

275 5 2 

PubMed occupational therapy, 

schizophrenia, 

intervention 

20 3 2 

 


