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Sammanfattning 
Bakgrund: Sverige blir allt mer segregerat och socialt utsatta områden präglas av utanförskap. 
Arbetsterapeuter möter patienter som bor i socialt utsatta områden och får nya erfarenheter varje 
dag. Vad kan de förmedla utifrån dessa erfarenheter? Syftet med studien var att beskriva 
arbetsterapeuters erfarenheter av att arbeta med patienter i socialt utsatta områden. Metoden var 
en kvalitativ intervjustudie som utfördes med hjälp av en semistrukturerad intervjuguide. Underlaget 
analyserades utifrån kvalitativ innehållsanalys. Resultatet visade att arbetsterapeuterna hade 
erfarenhet av att arbeta med många olika patienter och att bemötandet och skapandet av den 
terapeutiska relationen hade en viktig del i arbetet. Arbetsterapeuterna ansåg att det var viktigt att 
de respekterade  patienternas kultur. Språkliga begränsningar hos patienterna utgjorde inte bara 
svårigheter i arbetsterapin utan försvårade även för patienterna att delta i sociala aktiviteter som 
exempelvis dagvård. Arbetsterapeuterna hade erfarenhet av att ekonomiska faktorer, den fysiska 
miljön och psykiska besvär begränsade patienters aktivitetsmöjligheter. Konklusionen i den här 
studien visade att en god terapeutisk relation och respekt för kulturella seder och bruk är en viktig 
del för att arbetsterapeutiska insatser ska bli så bra som möjligt. Att ha svårt att tala och förstå 
svenska visade sig innebära svårigheter i både insatserna och deltagande i sociala aktiviteter. I den 
här studien har det uppmärksammats att det finns ett behov av gruppverksamhet för icke 
svensktalande personer.  
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1. Inledning 
I dagens Sverige har ett nytt socialt landskap vuxit fram. Ett landskap präglat av utestängning från 
arbetsmarknaden, bostadssegregation, bidragsberoende och maktlöshet. Framförallt är det i 
bostadsområden där de socioekonomiska villkoren skiljer sig från resten av samhället. I de här 
områdena har det skapats en identitet som grundar sig på en stark känsla av att vara utstött och att 
inte tillhöra gemenskapen (Sanandaji, 2014). Trots att svenskarna får en allt bättre hälsa blir 
hälsotillståndet mellan olika grupper i Sverige allt mer ojämlikt (Sveriges Arbetsterapeuter, 2012). 
En jämlik vård är en lagstadgad rättighet inom svensk hälso-och sjukvård som är särskilt betydelsefull 
för de marginaliserade grupperna i samhället. Arbetsterapi som har en humanistisk utgångspunkt 
antar ett klientcentrerat förhållningssätt i alla klientmöten på såväl individ-, grupp- och samhällsnivå. 
Arbetsterapeuter strävar efter att alla människor oavsett vilka grupperingar de tillhör, ska uppleva 
hälsa och delaktighet i vardags- och samhällslivet (Sveriges Arbetsterapeuter, 2012).  
 

2. Bakgrund 

2.1 Miljöns betydelse för aktivitetsutförande 

I Canadian Model Of Occupational Performance (CMOP) beskrivs “miljön som en sammansättning av 
fysiska, sociala, kulturella och institutionella element där människan utför sin aktivitet” (Cole & 
Tufano, 2008, s. 27, uppsatsförfattarnas övers.). Exempel på fysiska miljöer är hem, arbetsplatser, 
rum och andra naturliga miljöer som utemiljöer. Sociala miljöer innefattar familj, arbetskamrater och 
samhällsorganisationer. De kulturella miljöerna överlappar de sociala och det innefattar, religiösa, 
etniska och politiska faktorer, som har inverkan på möjligheterna eller utgör hinder för att kunna 
delta i aktiviteter. Institutionella miljöer inkluderar de politiska och sociala system som ger 
möjligheter, föreskriver regler och begränsningar till att kunna utföra aktivitet. Dessutom finns andra 
aspekter av miljön såsom personella (ålder, kön, socioekonomiska- och utbildningsstatus), spirituella 
(livsvärderingar), temporala (tidsaspekten) och virtuella (den digitala miljön) (Cole & Tufano, 2008).  
 
Kielhofner (2012) beskriver aktivitetsutförande på individnivån, där människan interagerar med den 
omgivande miljön. Förhållandet mellan människa och miljö är nära och ömsesidigt, så nära 
sammankopplat med människan att det nästan kan betraktas som en del av organismen. I miljön 
finns en rad möjligheter och resurser som möjliggör för människor att välja och utföra aktiviteter 
(Kielhofner, 2012). Varje dag behöver människan uppfylla sina grundläggande behov, exempelvis att 
äta, utföra personliga dagliga aktiviteter, fritid och sömn för att kunna upprätthålla en god 
livskvalité. Det dagliga livet kretsar kring olika miljöer för att kunna uppfylla de behoven 
(Christiansen & Townsend, 2010). Miljön kan erbjuda resurser som kan underlätta 
aktivitetsutförandet. Dessa resurser kan vara verktyg, instruktioner och andras vägledning såsom 
familj och vänner som kan ge moraliskt stöd och uppmuntran (Kielhofner, 2012).  Dock finns det 
faktorer i miljön som begränsar eller som inte fullt ut kan tillgodose människors behov. Vilket kan 
göra det svårare att utföra aktiviteter, det i sin tur kan medföra negativa konsekvenser för hälsan 
såväl som välbefinnandet (Christiansen & Townsend, 2010). Det kan vara komponenter i den fysiska 
miljön som kan vara begränsande, exempelvis murar, staket, trottoarer och trappor. Även andra 
människors förväntningar, lagar och regler och sociala normer kan påverka människors handlingar 
och aktivitetsmönster (Kielhofner, 2012). De miljömässiga kraven och begränsningarna påverkar 
uppkomsten av vanor och roller. Dessa kan även begränsa drivkraft och handling på ett negativt sätt. 
Miljöns inverkan på de dagliga aktiviteterna beror även på individens kognitiva och fysiska förmåga 
(Kielhofner, 2012). Beroende på individens egna värderingar, intressen, roller, vanor, 
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utförandekapacitet och uppfattning om sin egen förmåga, kommer de miljömässiga möjligheterna 
eller begränsningarna att uppmärksammas (Kielhofner, 2012). Miljöer som utmanar en individs 
kapacitet brukar väcka engagemang och uppmärksamhet för att kunna maximera utförandet. När 
miljön kräver utföranden som ligger långt ifrån individens kapacitet kan det leda till ointresse och 
hopplöshet, som i sin tur kan resultera i negativa beteenden (Kielhofner, 2012). Enligt Kielhofner 
(2012) definieras kultur som “övertygelse, tro och uppfattningar, värderingar och normer samt vanor 
och beteenden som delas av en grupp eller av ett samhälle och som nedärvs från generation till 
generation, antingen genom formell eller informell fostran” (s. 94, uppsatsförfattarnas övers.). Våra 
mänskliga aktiviteter formas också av våra kulturella normer och värderingar (Christiansen & 
Townsend, 2010). 
 
Occupational apartheid är en term som ofta används när människors behov av meningsfulla och 
hälsofrämjande aktiviteter inte blir uppfyllda eller systematiskt nekas (Kronenberg, Algado, & 
Pollard, 2005) . Termen grundar sig på antagandet att det finns människor som har andra 
ekonomiska- och sociala värderingar och ställningar än andra människor i samhället (Kronenberg 
m.fl., 2005). Oftast är det ett resultat av fattigdom, funktionshinder eller andra ojämlikheter 
(Kronenberg m.fl., 2005). Ett samhälles politiska och socioekonomiska villkor har en indirekt men 
omfattande inverkan på människors aktivitet. Dess konsekvenser kan vara tillgången till resurser, 
tillträde till samhällsorgan, friheten att göra egna val och möjligheten till arbete (Kielhofner, 2012). 
 

2.2 Social utsatthet och socialt utanförskap 

I Sverige har benämningen social utsatthet debatterats i termer av ”utanförskap” (Karlsson, Kuusela, 
& Rantakeisu, 2013). Innebörden av socialt utanförskap kan förenklat beskrivas som ett utvidgat 
fattigdomsbegrepp där man tar hänsyn till bristande resurser inom en rad livsområden (Pålsson, 
2012). Vanliga indikatorer för socialt utanförskap förutom ekonomisk utsatthet, är långvarig 
arbetslöshet, försämrad hälsa, låg utbildningsnivå och risk för att utsättas för våld och hamna i 
kriminalitet (UNICEF, 2016). Socialt utanförskap som fenomen handlar också om den egna subjektiva 
upplevelsen av att vara inkluderad eller exkluderad från samhället (Pålsson, 2012). Förutom de 
vedertagna definitionerna av socialt utanförskap, innefattar den även sociala och politiska aspekter 
(Karlsson m.fl., 2013). Orsakerna till utanförskap är flera men det kan förstås som en 
sammansättning av olika livshistorier, förändrade migrationsvanor, övergången från industrialism till 
postindustrialism och lågkonjunkturer (Karlsson m.fl., 2013). Utanförskap kan vara övergående eller 
helt beständig, speciellt vid ung ålder. När barn växer upp med föräldrar som lever i ett utanförskap, 
löper de en större risk att hamna i samma situation som deras föräldrar (Karlsson m.fl., 2013).  
Sedan 1990-talet har sociala skillnader mellan befolkningsgrupper i Sverige ökat. Inkomstklyftorna 
har ökat och andelen relativt fattiga har vuxit särskilt bland invandrare och unga vuxna, en faktor 
som medverkat till den alltjämt växande boendesegregationen (Karlsson m.fl., 2013). Det senaste 
decenniet har tonvikten legat på bostadssegrationen, där vissa bostadsområden framförallt befolkas 
av invandrare. Den ökade flyktingströmmen till Sverige har trots problemen som segregation för 
med sig, gjort att människor fortsatt att bosätta sig i dessa bostadsområden (Lidskog & Deniz, 2009). 
Att människor fortsätter att bosätta sig i dessa områden handlar oftast om krafter som står bortom 
individers och gruppers kontroll. Priser på hus och villor i attraktiva ytterområden gör att de som har 
svaga resurser blir hänvisade till områden med hyreslägenheter (Lidskog & Deniz, 2009). Det finns 
ingen klar definition av socialt utsatta områden (Command, 2017). Det handlar om områden som 
under många år dragits med problem, i form av brottslighet och upplevelse av otrygghet (Hollari, 
2015). I Polismyndighetens rapport (2017) beskrivs socialt utsatta områden som “geografiskt 
avgränsade områden som karaktäriseras av låg socioekonomisk status, brottslighet, våldsbejakande 
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religiös extremism, parallella samhällsstrukturer” och en övervägande del av de utsatta områdena är 
ett resultat av ”miljonprogrammen”. Miljonprogramsområden var bostadsområden som byggdes 
under åren 1965–1974. Syftet med att bygga dessa områden var att bygga bort bostadsbristen med 
moderna bostäder till rimliga priser (Stockholmstad, 2017).  Bostäderna byggdes för både 
arbetarklass och medelklass. Miljonprogramsområdena har en särskild stadsutformning där service 
av olika slag som affärer, bibliotek, förskola och samhällsservice fanns centralt beläget i området. 
Alla hustyper byggdes enhetligt och standardiserat. Det var vanligt med “trafikseparering” där 
bilvägar leddes bort från bostadsområdena och istället byggdes gångvägar och gångtunnlar för att de 
boende ska kunna förflytta sig ifrån området (Stockholmstad, 2017). Som konsekvens kan de här 
områdena uppfattas som slutna. Efterhand flyttade de som hade resurser från dessa områden och 
kvar var människor med svaga ekonomiska resurser, oftast med invandrarbakgrund eller med sociala 
problem (Polismyndigheten/Noa, 2017). Den mediala bilden av de utsatta områdena är ofta negativ. 
Medias rapportering om dessa utsatta områden leder till både negativa och förenklade 
föreställningar kring de här områdena, de här föreställningarna befäster bilden av den ”farliga 
förorten”. De som bor och arbetar i dessa områden har ibland svårt att känna igen sig i mediernas 
negativa beskrivningar. Ibland uppfattar de det som att alla dras över en kam. De positiva sidorna av 
att bo i så kallade utsatta områden med de resurser som finns hos många familjer, individer eller i 
deras miljö lyfts sällan fram. Det kan handla om tillgången till kulturell mångfald samt olika förmågor 
och kunskaper som utvecklas i mötet mellan olika kulturer, om flerspråkighet och tolerans mot 
andra (Karlsson m.fl., 2013). 
 

2.3 Arbetsterapi – mål och insatser 

Arbetsterapins filosofiska grundantaganden utgår ifrån en humanistisk syn på människan där varje 
människa beskrivs som unik och har en vilja att engagera sig i meningsfulla aktiviteter (Fisher & 
Nyman, 2011). Målet med arbetsterapi är att stödja personens förmåga till aktivitet och delaktighet 
på ett sätt som främjar möjligheten att leva ett så gott liv som möjligt. Det sker ur ett klientcentrerat 
behov där hänsyn tas till personens situation och behov i förhållande till möjligheter och hinder i den 
omgivande miljön (Förbundet Sveriges arbetsterapeuter, 2005). Arbetsterapi praktiseras i ett brett 
spektrum av olika arbetsområden, hälsovården, primärvården, vuxenhabilitering, skolor, 
äldrevården för att nämna några exempel (Christiansen & Townsend, 2010).  
 
Arbetsterapeuters arbete handlar om att hjälpa enskilda personer eller grupper att utföra aktiviteter 
som är meningsfulla och hälsofrämjande för dem (Förbundet Sveriges arbetsterapeuter, 2005). 
Arbetsterapeuters åtgärder kan ske på individ-, grupp- eller samhällsnivå. Åtgärderna ska utformas 
tillsammans med personen eller i samråd med berörda grupper samt att det är relaterat till den miljö 
som åtgärderna ska utföras i (Förbundet Sveriges arbetsterapeuter, 2005). Vid insatser på individnivå 
utreder och bedömer arbetsterapeuten, personens behov och förutsättningar för aktivitet och 
deltagande i relation till personens livsvillkor. Inom arbetsterapin är det viktigt att etablera en 
terapeutisk relation. En terapeutisk relation grundar sig på tillit och ömsesidig respekt mellan den 
professionelle och patienten. Redan vid det första mötet mellan arbetsterapeut och patient börjar 
den terapeutiska relationen att formas.  I en sådan relation bidrar arbetsterapeuten med sina 
sakkunskaper angående strategier för åtgärder och kunskap för att nå bästa resultat (Fisher, A.G. & 
Nyman, A., 2011). I samverkan med personen genomförs åtgärderna som sedan utvärderas. 
Insatserna kan vara genom prevention, hälsofrämjande insatser, träning samt anpassning av både 
boende och offentliga miljöer. Arbetsterapeuter arbetar även med olika hjälpmedel som stöd för att 
ge personer förutsättningar att vara aktiva och delaktiga i vardags- och samhällslivet. På grupp- och 
samhällsnivå arbetar arbetsterapeuten med exempelvis, konsultation/handledning, utbildning, 
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samhällsplanering och andra åtgärder för ökad tillgänglighet och delaktighet. När arbetsterapeuten 
arbetar på gruppnivå, kan åtgärderna exempelvis handla om att motivera grupper till 
ändamålsenliga och meningsfulla aktiviteter (Kielhofner, 2009). På samhällsnivå kan 
arbetsterapeuten exempelvis bidra genom främjandet av sociala och ekonomiska förändringar för 
att öka den individuella, samhälleliga och den politiska medvetenheten, vad gäller resurser och 
möjligheterna till rättvis vård (Cole & Tufano, 2008). På så sätt bidrar arbetsterapeutens insatser till 

att förebygga ohälsa och främja hälsa och välbefinnande (Sveriges Arbetsterapeuter, 2016). 
 

2.4 Kommunikation och terapeutisk relation 

Kommunikationens grunder är att förmedla inre tankeprocesser mellan människor (Kielhofner, 
2009). En god kommunikation mellan vårdgivare och vårdtagare skapar förutsättningar för en god 
och säker vård. En del empiriska studier ger stöd för det påståendet. Det som framkommer i de 
studierna, var vikten av enkel och lättförståelig information till klienten, samt att känslomässigt stöd 
och uppmuntran var viktiga delar för att behandlingen ska ge ett positivt utfall (Repstad, 2016). Dock 
kan det finnas barriärer som kan skapa kommunikationssvårigheter. Några av dem kopplas till vart i 
det sociala skiktet patienten befinner sig. Det är framförallt utsatta grupper som har sämre 
kunskaper om hälsa och sjukdomar, litar mindre på sina egna bedömningar och hyser mindre 
förtroende för och känner större främlingskap inför hälso- och sjukvårdssystemet. Språkliga- och 
kulturella problem kan hindra god kommunikation, till exempel när invandrare har problem med att 
förstå eller göra sig förstådda (Repstad, 2016). 

 

2.5 Problemområde 

Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska sjukvården sträva efter att erbjuda en god hälsa och vård på lika 
villkor för alla svenska medborgare och prioritera dem som har störst behov (Socialstyrelsen, 2011). 
En analys av Socialstyrelsens utvärderingar av hälso- och sjukvården i Sverige har visat på relativt 
stora regionala och sociala skillnader i både hälsa och vård (Socialstyrelsen, 2011).  
I litteraturgenomgången har tre områden identifierats; miljöns påverkan på människors aktivitet, 
kommunikation och arbetsterapeuters insatser. I tre artiklar (Akhavan & Karlsen, 2013; Bass-Haugen, 
2009; Madsen, Marie Kanstrup, & Josephsson, 2016) belyses behovet av ytterligare forskning om 
hälsoskillnader och arbetsterapi eftersom många studier som gjorts grundar sig på antagandet att 
det finns hälsoskillnader mellan olika grupper och områden i samhälle, men att kopplingen behöver 
undersökas inom ramen av arbetsterapeutisk forskning (Madsen m.fl., 2016). Studier pekar på att 
den socioekonomiska faktorn bidrar till ojämlikheter i hälsa. Personer som bor i socialt utsatta 
områden löper bland annat en högre risk att dö i tidig ålder (Akhavan & Karlsen, 2013; Bass-Haugen, 
2009; Madsen m.fl., 2016). En av artiklarna beskriver vårdgivares upplevelser av möten med 
patienter från olika kulturer. Ett problem som beskrivs är att kommunikationsproblem tog tid från 
det aktuella vårdtillfället (Akhavan & Karlsen, 2013). Det behövs även mer kunskap om hur 
miljömässiga och personliga faktorer kan fungera som hinder eller tillgång för aktivitetsutförande 
relaterat till socioekonomiska faktorer. I Sverige har en underklass etablerat sig och det finns en 
målsättning både politiskt och ideologiskt om att alla medborgare i samhället ska vara delaktiga och 
aktiva. Det saknas idag beskrivningar av arbetsterapeuters erfarenheter av att arbeta i socialt utsatta 
områden. Därför vill uppsatsförfattarna fördjupa sig i detta ämne för att få en större kunskap och 
förståelse inom dessa områden. Detta kan bana väg för nya möjligheter för arbetsterapeutisk praxis 
samt att det är en viktig kunskap att förmedla vidare till andra arbetsterapeuter och studenter som 
arbetar eller kommer att arbeta i socialt utsatta områden. 
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3. Syfte 
Syftet är att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av att arbeta med patienter i socialt utsatta 
områden.  
 

4. Metod 

4.1 Design 

Studien har en kvalitativ ansats, datainsamling sker genom öppna semistrukturerade intervjuer. 
Meningen med den kvalitativa ansatsen är att fånga in erfarenheter och låta intervjupersoner 
beskriva sina erfarenheter fritt (Yin, 2016). En kvalitativ ansats lägger inte en stor vikt på att göra 
generaliseringar hos en viss population eller fenomen. Det främsta målet är att ge en 
kontextualiserad förståelse av mänskliga erfarenheter och upplevelser (Polit & Beck, 2017).  
 

4.2 Urval 

Kriterierna var att arbetsterapeuterna ska arbeta i socialt utsatta områden. Ett ändamålsenligt urval 
gjordes för att hitta arbetsterapeuter med erfarenheter av att arbeta i socialt utsatta områden (Polit 
& Beck 2017). Syftet med detta urvalsförfarande var att välja arbetsterapeuter som kunde dela med 
sig av egna erfarenheter och kunskaper som skulle kunna besvara studiens syfte (Yin, 2016).  
 
Först gjordes en genomgång över vilka områden som klassas som socialt utsatta utifrån 
polismyndighetens definition (Polismyndigheten/Noa, 2017). Sedan gjordes en sökning på en 
kommunal hemsida för att hitta vilka arbetsterapeuter som var verksamma i socialt utsatta 
områden. De arbetsterapeuterna som var intressanta kontaktades per e-post och telefon. Ett 
informationsbrev sändes via e-post till tjugofem arbetsterapeuter, i vilket det fanns information om 
studiens syfte, uppsatsförfattarnas kontaktuppgifter och information om samtycke. Till en början var 
det fem arbetsterapeuter som svarade på informationsbrevet och visade intresse av att delta i 
studien. Ytterligare två deltagare visade intresse till att medverka och kontaktades per telefon. Detta 
för att få tillräcklig mängd information till studien. Sex arbetsterapeuter avböjde att medverka i 
studien. Fyra av dem avböjde på grund av att de inte hade tillräcklig erfarenhet av arbete i socialt 
utsatta områden och två arbetsterapeuter var föräldralediga. Resterande arton arbetsterapeuter 
kontaktades inte vidare på grund av att datamättnad hade nåtts. 
  
Sju arbetsterapeuter, sex kvinnor och en man deltog i studien. Arbetsterapeuterna arbetade i en 
kommun i mellansverige. Sex arbetsterapeuter arbetar i kommunal verksamhet inom hemvården 
och en arbetsterapeut arbetar inom dagvården. Medelvärdet för antal yrkesverksamma år i ett 
socialt utsatt område var fyra år. 
 

4.3 Datainsamling 

Datainsamlingen utfördes med hjälp av en semistrukturerad intervjuguide (bilaga). Intervjufrågorna 
utformades utifrån tre ämnen; aktivitet och miljö, kommunikation och arbetsterapins mål och 
insatser. Intervjuguiden möjliggör att man får de svar och information som behövs för att kunna 
besvara studiens syfte samt att den semistrukturerade utformningen ger deltagarna friheten att 
kunna uttrycka sig (Polit & Beck, 2017). Intervjuerna genomfördes på arbetsterapeuternas 
respektive arbetsplats med ett undantag då en intervju genomfördes i en annan lokal. 
Intervjusamtalen var ungefär en timme och för inspelningen av samtalen användes två diktafoner. 
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Båda uppsatsförfattarna deltog vid intervjuerna, en hade uppgiften att vara intervjuare under alla 
intervjutillfällena och den andra var observatör som antecknade under samtalen samt ställde 
följdfrågor. En provintervju gjordes för att testa utrustningen och för att pröva om intervjufrågorna 
kunde ge den information som var syftet med studien samt att öva på intervjuteknik (Polit & Beck, 
2017). Svaren från den intervjun kom även att ingå i resultatet. 

4.4 Dataanalys 

För analys av insamlad data användes kvalitativ innehållsanalys. Analysmetoden fokuserar på att 
identifiera centrala teman och mönster som finns i berättelserna (Polit & Beck, 2017). Kvalitativ 
innehållsanalys är applicerbar på olika slags texter och tolkandet kan ske på olika nivåer vilket gör att 
den är användbar inom olika forskningsområden såsom vårdvetenskap.  

Analysprocessen började med att vi delade upp transkriberingsarbetet mellan oss. De inspelade 
materialen lyssnades av och transkriberades ned ord för ord på dator. Därefter delades de färdiga 
transkriberingarna till varandra och vi arbetade tillsammans med analyserna. I denna fas av 
innehållsanalysen identifierades meningsbärande enheter, som därefter kondenserades och 
tilldelades en kod (tabell I). Sedan jämfördes koderna med det meningsbärande innehållet och med 
texten som helhet för att se att innehållet stämmer överens. Därefter diskuterade vi vilka av de 
kodade meningsbärande enheter som hade liknande innehåll. De kom sedan att grupperas och det 
resulterade i nitton ämnen. Nästa steg jämfördes ämnenas innehåll med varandra och de ämnena 
med liknande innehåll grupperades och sammanfördes till fem kategorier (tabell I). Analysen gjordes 
utifrån Lundman och Hällgren Graneheims (2012) exempel på kvalitativ innehållsanalys. De menar 
att kategorier och teman kan beskriva skillnader och likheter i materialet men att det samtidigt är 
viktigt att komma ihåg kontexten i analysarbetet eftersom innehållet måste förstås utifrån sitt 
sammanhang (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012).  

  Tabell I. Exempel innehållsanalys 

Meningsbärande enhet Kondensering Kod Ämne Kategori 

”...i andra kulturer kan 
det ibland vara 
skämmigt...så att man 
gömmer de som är 
sjuka”. 

Vissa kulturer 
ser sjukdomar 
som skamfulla. 

Skam Stigma Utmaningar i arbetet 

4.5 Etiska aspekter 

Ett informationsbrev sändes till arbetsterapeuterna där de tillfrågades om medverkan till studien. 

De informerades om studien syfte och innehåll. I brevet gavs information om att deltagande i 

studien var frivilligt och att intervjupersonerna kunde avbryta sin medverkan när som helst under 

studiens gång i enlighet med de forskningsetiska principerna (CODEX, 2016). Innan intervjuerna 

påbörjades fick intervjupersonerna skriva på en samtyckesblankett för att understryka att de deltar 

i studien frivilligt. Information gavs även om att alla uppgifter som samlades in under intervjuerna 

var konfidentiella. Det insamlade materialet hanterades på ett sätt som försvårar identifiering av 
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intervjupersonerna. Slutligen gavs information om att det insamlade materialet sedan kommer att 

förstöras efter studiens slut (CODEX, 2016). 

 

5. Resultat 
Resultat från analysen presenteras i fem olika kategorier: Faktorer av betydelse för de boende i 
socialt utsatta områden, utmaningar i arbetet, bygga relationer, arbetssätt och arbetsmetoder samt 
utvecklingsområden. Kategorierna beskriver arbetsterapeuternas erfarenheter av att arbeta i socialt 
utsatta områden. 
 

5.1 Faktorer av betydelse för de boende i socialt utsatta områden 

I denna kategori beskriver arbetsterapeuterna hur de erfar att olika faktorer är av betydelse för de 
boende. Faktorerna är: ekonomi, bostäder, omgivningen och trygghet/otrygghet. Arbetsterapeuter 
upplever att de boendes ekonomiska förutsättningar har en påverkan på deras välbefinnande och 
att det kan vara en bidragande faktor till att de har mindre möjligheter att delta i aktiviteter.                        
  

“...det är det att man inte har pengar. Och självklart påverkar det om man har en stor familj 
att ta hand om så det blir svårt att försörja sig och det påverkar förstås aktiviteten.” 
  

Patienternas ekonomiska situation begränsar även deras möjligheter att få tillgång till vissa 
hjälpmedel då en del hjälpmedel är avgiftsbelagda. Arbetsterapeuterna nämnde att några patienter 
som sov på en madrass på golvet på grund av dålig ekonomi hade ansökt om att få en vårdsäng. 
Arbetsterapeuterna berättar att patienter ofta inte känner till att det finns kriterier för att vara 
berättigad en vårdsäng. Vidare har en arbetsterapeut beskrivit att en del patienter har avböjt 
dagvård på grund av kostnaden.  
 
Arbetsterapeuternas upplevelser av omgivningen/miljön varierar beroende på i vilket område de 
arbetar i. I en del bostadsområden läggs affärer och aktivitetslokaler ned i de centrala delarna, vilket 
gör att de ses som tråkiga och enformiga av de boende. Däremot i andra socialt utsatta områden 
finns många aktivitetsmöjligheter och möjligheter till social samvaro. 
  

“...här finns ett väldigt levande centrum, med olika butiker, kaféer och bibliotek...som 
erbjuder samlingsplatser”. 
 

Enligt arbetsterapeuterna anser de att bostäderna i socialt utsatta områden är generellt bra men 
många av dem är i behov av renovering. 
  

“...husen är ju inte helt optimala om man bara ser till bostaden, 9 av 10 så är det ju badkar, 
10 cm trösklar med mera… vilket är problematiskt för många som har rullstol.” 
  

Den otryggheten som är kännetecknande för ett socialt utsatt område verkar inte påverka de 
boende i någon större utsträckning enligt många arbetsterapeuter. 
  

”...Många är nog ganska trygga och trivs ganska bra...visst händer det saker...men de flesta 
känner sig inte hotade”. 
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Några arbetsterapeuter har dock berättat att patienter ibland drar sig för att gå ut på kvällarna på 
grund av att de känner sig otrygga men känslan av otrygghet varierar från person till person. 
En arbetsterapeut berättar att det finns volontärer som verkar i området och som erbjuder olika 
aktiviteter. Även religiösa institutioner som kyrka och moské ses som viktiga trygghets- och 
samlingspunkter för många av de boende. Trots den negativa bilden av socialt utsatta områden 
nämner några arbetsterapeuter att det finns en sammanhållande kraft i de här områdena som de 
inte sett någon annanstans. 
  

“...och det finns ju ett kontaktnät mellan invandrargrupper...det är helt otroligt ibland hur de 
kan ställa upp för varandra”. 

 

5.2 Utmaningar i arbetet 

Denna kategorin innehåller ämnen som psykiska trauman, kulturskillnader, könsroller, patientens 
bakgrund och stigma som av olika anledningar kan ses som utmanande aspekter för 
arbetsterapeuterna i deras arbete. Intervjupersonerna uppger att de möter många olika patienter i 
olika åldrar men att en stor andel av dem har invandrarbakgrund. Några arbetsterapeuter nämner 
att de möter patienter med psykiska trauman som exempelvis posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) 
och fysiska skador efter skottskador eller minor. En arbetsterapeut beskriver att relationen mellan 
barn och föräldrar kan bli lidande då barnen vill integrera sig i det svenska samhället blir föräldrarna 
ensamma och isolerade eftersom de inte är väl integrerade i samhället och kanske har bristfälliga 
språkkunskaper. Det här syns extra tydligt i familjer som kommer från kulturer där familjen har en 
central roll.  

”…de utländska har relationer som blir bortblåsta på grund av att de har barn som vill 
anpassa sig till det svenska samhället och då blir föräldrarna väldigt ensamma och de 
kommer inte ut och de kan inte språket och det påverkar dem, barnen har inte tid att komma 
hem…” 

 

 Arbetsterapeuterna berättar även att de möter patienter som bor hos anhöriga eller är inneboende 
hos någon och det gör att deras insatser exempelvis bostadsanpassningar hindras. 

“Ett nygift par tog hand om en vän i deras lägenhet...vilket gör att det blir svårt när man gör 
anpassningar i bostaden.” 

  
Något som arbetsterapeuterna nämner och som enligt dem sticker ut jämfört med när de arbetar i 
andra områden är att patienter ibland jämför sig med andra. De tror sig kunna få ett hjälpmedel 
eftersom att de har sett någon annan få det. 

”…för de har ju ofta väldigt god relation med grannen och så det blir mycket jämförelser… 
(Patient) varför får jag inte ha det när den personen får det och jag är sjukare än den här 
personen”. 

 

Intervjupersonerna nämner att språkliga begränsningar kan skapa hinder för att bygga en god 
terapeutisk relation. Språkliga hinder gör det även svårt för arbetsterapeuterna att göra rättvisa 
kognitiva bedömningar. 
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“...när det är kognitiva besvär inblandade då är det lite svårbedömt ...Det är svårt att göra en 
säker bedömning dels på grund av språkproblematik.” 

 
Arbetsterapeuterna anser att det kan vara problematiskt när en anhörig agerar tolk, då blir det svårt 
att urskilja vad som är patientens åsikter och vad som är den anhöriges egen vilja.  
 

“...grunden är ju att ha en tolk...jag avråder från att ha anhöriga som tolk...vad anhöriga 
tycker skiljer sig från vad patienten tycker”. 
 

De flesta arbetsterapeuter nämner att sjukdom eller åldrande i vissa kulturer ses som ett tecken på 
att man ska ta det lugnare och man förväntar sig om att bli omhändertagen. Enligt 
arbetsterapeuterna går detta emot deras rehabiliterande synsätt. 

“...vissa kulturer att man inte ser rehabilitering och träning när man har blivit sjuk...då är det 
omhändertagandet som gäller…”. 

 

Arbetsterapeuterna berättar att i en del kulturer där det finns en tydlig uppdelning mellan män och 
kvinnors roller, kan svårigheter uppstå när arbetsterapeuten till exempel ska göra en ADL-
bedömning (aktiviteter i det dagliga livet). 

”jag tänker på…männen så har de kanske aldrig hållit i en skurmopp någon gång i hela sitt 
liv. Då att jag ska komma in då och bedöma det…Det är ju liksom, det är väldigt svårt för att 
personen kanske aldrig kommer göra det i alla fall”. 

 

För en del patienter är det känsligt när en kvinnlig arbetsterapeut rör vid en manlig patient berättar 
några arbetsterapeuter. Arbetsterapeuterna får då vara kreativa för att kunna kringgå den 
problematiken. En annan kulturell skillnad som ett par arbetsterapeuter nämner är att det i vissa 
kulturer finns ett stigma med att vara sjuk samt att synen på hjälpmedelsanvändning kan vara 
förenad med skam. Det kan i vissa fall göra att sjuka personer håller sig hemma mycket och att det 
dröjer väldigt länge innan de tar kontakt med arbetsterapeuten. En arbetsterapeut nämner å andra 
sidan att vissa patienter gör sig sjukare än vad de är för att bli trodda av vårdpersonal. 

 

5.3 Bygga relationen 

I den här kategorin belyses aspekter som arbetsterapeuterna anser är viktiga för en god terapeutisk 
relation. I dessa ingår bemötandet, patientfokus, att respektera andras kulturer samt språk och 
kommunikation. Många arbetsterapeuter anser att bemötandet är en viktig del för den terapeutiska 
relationen. Några av arbetsterapeuterna betonar vikten av att vara aktivt lyssnande, inkännande och 
att vara bekräftande som viktiga ingredienser för att odla den terapeutiska relationen. En 
arbetsterapeut beskriver utmaningen med att möta patienter som känner sig otrygga på grund av 
tidigare upplevelser. Arbetsterapeuten beskriver det som om att patienterna har “garden uppe hela 
tiden”. För att sakta kunna få deras tillit och förtroende, var det viktigt att visa att man var lugn och 
lyhörd. Eftersom de här personerna har varit med om svåra traumatiska upplevelser. 
 

 “...det är viktigt om en människa är uppe med garden, är det viktigt att man är lugn...att de 
får lugna ner sig.…det här är bara en rädsla som man måste komma över”.  
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I stort sett alla arbetsterapeuterna anser att det är viktigt att visa att de har tid för sina patienter, 
och att de känner sig sedda och bekräftade. Enligt arbetsterapeuterna är det även viktigt att få med 
patienterna i behandlingsprocessen så att de känner sig delaktiga. Samtliga arbetsterapeuter som 
möter patienter från andra kulturer nämner att det är viktigt för dem att respektera och att vara 
medveten om patienternas seder och bruk. 
  

 “… Det kan vara kvinnor och män beter sig på olika sätt... vissa män vill ju inte hälsa på en 
kvinna...då måste man respektera…att man förstår…det är väldigt viktigt”. 

 
Arbetsterapeuterna anser att det bland annat är viktigt att ge kortfattad information med raka 
frågor för att undvika missförstånd vid språksvårigheter. En arbetsterapeut beskriver att det är 
viktigt att samtala med patienten som vanligt och att tolken bara sitter bredvid för att framföra det 
man säger. Arbetsterapeuterna nämner att de använder sig av kroppsspråk och gester för att 
underlätta kommunikationen.  
 

“...de som inte förstår svenska så bra då försöker jag liksom förtydliga mitt språk med 
gester...väldigt tydligt och liksom enkla ord”. 

 
En annan aspekt för att skapa den terapeutiska relationen som arbetsterapeuterna nämner är att se 
till patienternas egna vilja och intresseområden. 

 

5.4 Arbetsterapeutens arbetssätt och arbetsmetoder 

I denna kategori beskrivs arbetsterapeuternas erfarenheter av deras arbetssätt och arbetsmetoder 
och här ingår ämnen som; arbetsuppgifter, förmedling av information, anhöriga som en resurs och 
arbetsterapeuternas erfarenheter av att arbeta i ett socialt utsatt område. Många uppger att de 
utför vanligt förekommande arbetsterapeutiska insatser som ADL-bedömningar, 
bostadsanpassningar och hjälpmedelsutprovningar. De flesta av arbetsterapeuterna berättar att 
deras fokus främst är på individnivå. En av arbetsterapeuterna som arbetar i en dagvårdsverksamhet 
använder dock åtgärder som främst har fokus på gruppnivå. Det kan handla om planering av olika 
gruppaktiviteter. De flesta av arbetsterapeuterna nämner att det i deras arbete inte finns utrymme 
för att arbeta på gruppnivå.  Arbetsterapeuten som arbetar på dagvården vill däremot arbeta mera 
individanpassat med sina patienter. 

“...där man kan locka fram till mer hälsosamma aktiviteter genom att ta grupper som pratar 
samma språk.... Men det går lite utanför mitt område just som det ser ut idag men man kan 
ju se att gruppaktiviteter kan vara en alternativ väg, så är det ju”. 

Många arbetsterapeuter nämnde vikten av att förmedla information. I det ingår till exempel att 
informera om dagvård, att förklara vilka kriterier som gäller och varför man bedömt som man gjort. 
Arbetsterapeuterna nämnde att det för patienter som inte kan det svenska språket är extra viktigt 
att förklara regelverket. Arbetsterapeuterna har erfarenheter av att anhöriga kan ses som en stor 
resurs och tillgång för patienterna. De kan bland annat hjälpa till att översätta, hjälpa vid träning och 
motivera patienten att använda olika typer av hjälpmedel. 

“...bra att jobba med anhöriga, att de kan motivera patienten kanske mer till träning”. 
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De flesta arbetsterapeuterna berättade att de trivs bra med att arbeta i socialt utsatta områden, att 
de lär sig mycket om olika kulturer och människor men några arbetsterapeuter menar att många 
ärenden är ganska komplexa. Ett par arbetsterapeuter säger att de förstår att en del andra 
arbetsterapeuter drar sig för att arbeta i ett socialt utsatt område men att de vill förmedla en annan 
bild om att det är givande och stimulerande att arbeta i socialt utsatta områden. 

“...roligt att vara i de här områdena. En del tror jag kanske drar sig för det för att det är 
mycket problem...Man kan ge mycket och får mycket tillbaka så man ska inte dra sig för att 
jobba i utsatta områden utan tvärtom”… 

 

5.5 Utvecklingsområden 

I den här kategorin beskrivs arbetsterapeuternas förslag och idéer om utvecklingsområden inom 
arbetsterapi för personer boende i socialt utsatta områden. Arbetsterapeuterna har 
uppmärksammat att dagvården inte passar patienter som inte kan svenska då många av dem har 
nekat eller slutat på dagvården. En arbetsterapeut nämner att behovet av en språkinriktad dagvård 
måste synliggöras genom fler ansökningar från personer som inte kan svenska. Först då kan behovet 
presenteras till kommunpolitiker. Många av de intervjuade har framfört idén om att införa en 
språkinriktad dagvård eftersom de ser ett stort behov av det. 

 “...jag har känt ibland att man skulle starta en dagvård till personer som kommer från andra 
länder...finns ett jättebehov…”. 

 

En arbetsterapeut framförde en idé om att arbeta förebyggande genom insatser för nyanlända 
flyktingar för att kunna motverka inaktivitet i ett tidigt skede. 

“Sen tror jag att vi kan bli bättre genom att exempelvis jobba, asylvården har exempelvis 
sjuksköterskor men jag tror inte att de har arbetsterapeuter. För det är på ett sätt första 
steget in...det är inte alla som hittar till oss men asylvården passerar de flesta så det tror jag 
är ett område där vi kan bli mycket bättre så att vi kan fånga upp den här gruppen så att de 
inte hinner bli så dåliga innan vi kommer in i bilden”. 

 

6. Diskussion 

6.1 Resultatdiskussion 

Arbetsterapeuternas erfarenheter i denna studie visar att personer som bor i socialt utsatta 
områden kan ha sämre ekonomiska förutsättningar vilket kan påverka deras psykiska mående och 
möjligheter att delta i vissa aktiviteter. Detta är i enlighet med Madsen m. fl., (2015) och Bass-
Haugen (2009) som skriver att låg socioekonomisk status och att bo i ett socialt utsatt område 
påverkar personers möjligheter och/eller vilja att utföra aktiviteter. Personer med multi-etnisk 
bakgrund och personer med låg socioekonomisk status rapporteras ha ett sämre mentalt 
välbefinnande vilket i sin tur ledde till minskat deltagande i olika aktiviteter samt mer stillasittande 
(Bass-Haugen, 2009).  
 
I intervjuerna framkom det att skapandet av en terapeutisk relation är en viktig del av arbetsterapin. 
I detta ingår bland annat att arbetsterapeuten har ett bra bemötande till sina patienter, är en god 
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lyssnare samt bekräftar patienten. Många arbetsterapeuter berättar om kulturella skillnader som de 
stöter på i deras arbete. Det är intressant att relatera skillnader i kulturella synsätt till hur 
arbetsterapeuten kan knyta an till patienter. I resultatdelen nämndes bland annat hur det är viktigt 
med respekt för patientens kultur och hur man utgående från det kan bygga en terapeutisk relation 
genom att exempelvis respektera kulturella normer i patienternas hem. Chiang & Carlson (2003) 
understryker också vikten av att respektera och försöka förstå patientens kulturella synsätt för att 
kunna hjälpa patienten på bästa möjliga sätt. En artikel av Akhavan och Karlsen (2013) visar att 
patienter anser att vårdpersonal behöver ha en stor medvetenhet om andra kulturer för att kunna 
ge en god vård. Detta är av stor betydelse då både vårdpersonal och patienter anser att kulturella 
missförstånd är ett problem (Akhavan & Karlsen, 2013). 
 
De flesta av arbetsterapeuterna som intervjuades arbetade inom hemvården och de uppgav att 
deras patientinriktade insatser nästan uteslutande var på individnivå. Många av dem menade att det 
inte fanns utrymme för dem i deras arbete att arbeta på gruppnivå. När frågan gavs om de såg ett 
behov av gruppinriktade insatser till sina patienter var det dock många som gjorde det och som hade 
egna idéer om gruppinsatser. Enligt oss ser vi en vinst med att arbetsterapeuter inom hemvården 
börjar arbeta mer på gruppnivå. De är ute och träffar många olika patienter och kan se vilka behov 
som finns bland dem. I Eklund, Gunnarsson, & Leufstadius (2010) nämns fördelar med att 
arbetsterapeuter arbetar på gruppnivå. Eklund m.fl., (2010) menar att socialt samspel är en 
grundläggande del av livet och att arbetsterapeuter kan skapa socialt samspel mellan personer som 
av olika anledningar har svårt att delta aktivt i det vardagliga livet.  
 
De intervjuade arbetsterapeuterna berättar att deras patienter skiljer sig åt, jämfört med de 
patienter från kollegor som inte arbetar i socialt utsatta områden. De anser bland annat att de har 
en hög andel patienter med utländsk bakgrund samt många patienter som inte kan eller har svårt att 
tala svenska. Vissa patienter mår psykiskt dåligt bland annat på grund av tidigare traumatiska 
upplevelser. Arbetsterapeuterna berättar även att språkliga hinder var vanligt förekommande i deras 
arbete. Även Akhavan och Karlsen (2013) beskriver att kommunikationsförbistringar ses som ett 
hinder i mötet mellan vårdgivare och patienter. Språket kan även vara begränsande för patienterna 
på så sätt att de har svårare att skapa nya bekantskaper. De kan känna sig ensamma då deras barn 
får arbete och inte längre har tid att hälsa på och hjälpa sina föräldrar i samma utsträckning som de 
gjort tidigare. Det här var något som arbetsterapeuterna kunde se som en av förklaringarna till att 
vissa patienter mår psykiskt dåligt. 
 
Genomgående i alla intervjuer framkom ett behov av någon slags språkinriktad dagvårdsverksamhet 
för personer som har ett annat modersmål än svenska. Detta eftersom många personer som inte kan 
svenska har behov av att komma ut och få tillgång till social samvaro. Språkliga begränsningar gör att 
de här patienterna inte kan få tillgång till den sociala sammanhållningen som den vanliga dagvården 
försöker skapa mellan deltagarna. Chiang och Carlson (2003) menar att äldre personer med 
invandrarbakgrund som inte känner sig delaktiga i samhället och inte vill ta del av arbetsterapeutiska 
interventioner kanske mår dåligt på grund av ensamhet. Enligt vår uppfattning är det intressant att 
förslaget om att starta en språkinriktad dagverksamhet kom från alla de intervjuade 
arbetsterapeuterna trots att de är verksamma i olika socialt utsatta områden. Det visar på att ett 
stort behov finns och att det här är ett utvecklingsområde inom arbetsterapin.  
 
En arbetsterapeut hade en idé om att arbetsterapeuter skulle behöva komma in i ett tidigare skede 
för att kunna arbeta förebyggande. Arbetsterapeuten ser ett behov av att anställa arbetsterapeuter 
inom asylvården för att så tidigt som möjligt kunna hjälpa de här patienterna och erbjuda dem den 
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hjälp som de annars kanske inte hittar till. Även Akhavan och Karlsen (2013) ser en problematik kring 
att utlandsfödda inte alltid söker den vård som de behöver. 
 
Studiens resultat lyfter fram att kompetens, erfarenhet om olika kulturer och respekt för andras 
kultur hade en nyckelroll för byggandet av den terapeutiska relationen. Även lärdomen om att vissa 
patienter känner sig ensamma men att arbetsterapeuterna inom hemvården inte har utrymme eller 
möjlighet att sammanföra personer på gruppnivå. Resultatet visade vidare att bristfälliga 
språkkunskaper hos patienterna försvårar möjligheterna att engagera sig i sociala aktiviteter 
ytterligare. En oväntad upptäckt i resultatet var att arbetsterapeuter hade svårigheter med att göra 
korrekta utredningar vid kognitiva nedsättningar på grund av de språkliga barriärerna.  
 
I den här studien kan man dra en del generella slutsatser utifrån arbetsterapeuternas beskrivningar. 
Oavsett vilket bostadsområde de arbetar i, med olika etniska grupper som bor där, kan de flesta 
arbetsterapeuter erfara att deras patienter delar samma problematik, eftersom faktorer som 
ekonomi och språksvårigheter är framträdande. Dessa faktorer är inte unika i ett socialt utsatt 
område i en viss kommun, och därför kan de möjligtvis generaliseras till andra socialt utsatta 
områden i Sverige. Genom att belysa och förmedla arbetsterapeuters erfarenheter i socialt utsatta 
områden, kan den här studien bidra till ökad medvetenhet om arbetsterapeuternas arbetssätt. 
Andra arbetsterapeuter kan ta del och dra nytta av arbetsterapeuternas erfarenheter och kunskaper 
som framkommer i studien. Det kan bidra till att de utvecklas i sin yrkesroll och får beredskap inför 
de utmaningar de möter. 
 

6.2 Metoddiskussion 

En kvalitativ metod är att föredra i den här typen av studie där syftet med studien var att beskriva 
arbetsterapeuters erfarenheter av att arbeta i ett socialt utsatt område. Enligt (Kvale, Brinkmann, & 
Torhell, 2009) är den kvalitativa forskningsintervjun ett sätt att förstå fenomen från 
intervjupersonernas synvinkel samt utveckla mening ur deras erfarenhet. 
  
Ett ändamålsenligt urval av deltagarna anser vi vara adekvat för studiens syfte. Det fanns en 
variation i antal yrkesverksamma år mellan arbetsterapeuterna, vilket kan inverka på 
svarsrikedomen. Det framgick efter genomgången av transkriberingarna, att de som hade längre 
erfarenhet kunde ge rikare information. Datamättnad var nådd efter den femte intervjun, då inget 
nytt framkom (Polit & Beck, 2017). Men för att försäkra om att ingen ny information skulle tillkomma 
utfördes ytterligare två intervjuer. 
 
En intervjuguide användes under intervjuerna för att hjälpa intervjuaren att få struktur och täcka de 
områden man vill ha svar på (Yin, 2016). Frågorna var lågt strukturerade för att låta intervjupersonen 
fritt beskriva sina erfarenheter. Intervjuguiden var till hjälp för att säkerställa att den information 
som behövs kommer fram samt att det hjälper till att föra samtalet framåt. En provintervju 
genomfördes för att testa intervjuguiden. Det som framkom ur provintervjun var att upplägget och 
strukturen på frågorna behövde korrigeras för att få en logisk struktur samt för att fokusera frågorna 
på de socialt utsatta områdena (Polit & Beck, 2017). 
  
En svaghet som upptäcktes efter genomlyssning av materialet var att en del spontana följdfrågor var 
ledande. Vissa följdfrågor var inte lika utforskande som det var tänkt. Risken är då att man förlorar 
väsentlig information på vägen. Ett sätt att minska risken för ledande följdfrågor är genom att aktivt 
lyssna och ta reda på vad den andra menar och sedan formulera en lämplig följdfråga. Då är det 
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viktigt att vara medveten om varför man vill ställa just det följdfrågan och veta vad man vill få ut för 
svar. En annan svaghet var att huvudfrågorna var för långa och för generella. Enligt Kvale m. fl., 
(2009) bör frågorna vara korta, precisa och lättförståeliga. Frågorna ska stimulera till en positiv 
interaktion och hålla samtalet flytande. Efterhand reflekterade vi över hur de misstagen kan ha 
påverkat intervjuerna och kommer fram till svårigheten med att kunna frågorna utantill samt att en 
del frågor upplevdes som upprepningar kom att påverka flytet i de intervjuerna. 

Som analysmetod användes kvalitativ innehållsanalys, detta anser vi vara en lämplig analysmetod 
eftersom kvalitativ innehållsanalys kan genomföras på olika abstraktions- och tolkningsnivåer. I 
analysprocessen valde vi att följa Lundman och Hällgren Graneheims rekommendationer för att ha 
en struktur i analyserna (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). För att öka trovärdigheten 
samarbetade uppsatsförfattarna med att analysera innehållet. Enligt Polit & Beck (2017) kan ett 
samarbete öka trovärdigheten genom att det reducerar risken för partiskhet och feltolkningar av 
innehållet. För att påvisa resultatets giltighet har vi valt att citera arbetsterapeuternas egna ord för 
att ge en så autentisk beskrivning som möjligt.  

 

6.3 Konklusion 

Den här studien visar att en viktig del av att arbeta som arbetsterapeut är att skapa en god 
terapeutisk relation och det gäller inte minst för arbetsterapeuter som arbetar i socialt utsatta 
område där en stor andel av patienterna har invandrarbakgrund och andra kulturella vanor än de 
“typiskt svenska”. Att respektera kulturella seder och bruk framkom som en viktig del för att 
arbetsterapin ska fungera så bra som möjligt. Olika syn på sjukdom och åldrande samt otrygghet och 
begränsningar i den fysiska miljön visade sig vara exempel på svårigheter som arbetsterapeuter 
stötte på i sitt arbete. Det skulle kunna vara positivt om arbetsterapeuter inom hemvården började 
arbeta med insatser på gruppnivå då det i den här studien framkom att arbetsterapeuterna såg 
behov av det samt hade egna idéer om insatser på gruppnivå. Språkliga begränsningar hos patienter 
visade sig vara problematiska inte bara under arbetsterapin utan även i fråga om att ta del av 
information och delta i sociala aktiviteter. Ur denna problematik har arbetsterapeuternas idéer om 
språkinriktad dagvård vuxit fram. Eftersom dagvården som den ser ut idag inte passar patienter som 
inte kan svenska anser vi att det är en bra idé för att även personer som inte kan svenska ska få 
tillgång till social samvaro. Arbetsterapeuter har kunskaper om aktivitet och miljö, som är viktiga för 
det fysiska, emotionella och sociala välbefinnandet och arbetsterapeuter har förståelsen över hur 
miljömässiga faktorer kan vara hindrande för aktivitetsutförandet. Här kan arbetsterapi bidra till 
värdefull kunskap och service exempelvis vid samhällsplanering (Bass-Haugen, 2009). Vi anser att 
studiens syfte har besvarats. Resultatet anger arbetsterapeuters erfarenheter av att arbeta med 
patienter i socialt utsatta områden. 
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6.4 Förslag på vidare forskning 

I den här studien beskrivs arbetsterapeuters erfarenheter av att arbeta med patienter i socialt 
utsatta områden. Vi anser att det vore intressant med en studie som fångar upp patienternas 
erfarenheter av att bo i ett socialt utsatt område med fokus på hur området påverkar de boendes 
aktivitetsmöjligheter för att få reda på patienternas synvinkel. Det är av relevans för arbetsterapin 
att belysa behov och aktivitetssvårigheter som finns i socialt utsatta områden för att kunna ge 
patienterna bästa möjliga vård och för att möjliggöra en vård och arbetsterapi som är samma för alla 
medborgare oavsett vilket bostadsområde de bor i. Arbetsterapeuter i den här studien berättar även 
att det är svårt att göra säkra kognitiva bedömningar av patienter som inte talar svenska. Ett annat 
förslag på vidare forskning är att undersöka hur kognitiva bedömningsinstrument kan 
anpassas/utvecklas till personer som inte talar svenska för att den patientgruppen ska kunna få 
rättvisa bedömningar och den hjälp som de behöver och har rätt till.  Ett annat område där 
ytterligare forskning behövs är hur en språkinriktad dagvård kan utvecklas för äldre som inte kan 
prata svenska.  
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Bilaga - Intervjuguide 
 

Inledande frågor 
● Namn 
● Hur länge har du arbetat som arbetsterapeut? 
● Har du erfarenheter från att ha arbetat på någon annan arbetsplats? Vilket bostadsområde 

var det? 
● Hur länge har du arbetat på den här arbetsplatsen? Varför sökte du den tjänsten? (Beskriv 

kort). 
  
Arbetsterapeutens mål och insatser 

● Kan du berätta lite kort om vilka arbetsuppgifter som är vanliga i ditt arbete? 
● Berätta om klientgruppen du möter på din arbetsplats? (ex. ålder, etnisk bakgrund, kön) 
● Kan du beskriva de aktivitetsbegränsningar som är mest vanliga hos personerna du möter i 

ditt arbete som bor i socialt utsatta områden? (Exempel följdfrågor; vad är det som orsakar 
dessa nedsättningar/svårt att utföra dagliga aktiviteter-, svårt att delta i fysiska/sociala 
aktiviteter) 

● Kan du ge exempel på några åtgärder som du använder dig av för att hjälpa patienter att 
utföra aktiviteter? (T.ex. lösningar/strategier/kompenserande insatser) 

● Kan du berätta om en situation tillsammans med en patient där du har hittat egna 
alternativa lösningar/strategier? Där de vanliga lösningarna inte har kunnat användas pga. 
kultur, vanor med mera. 

● Är dina insatser vanligtvis på individ- eller gruppnivå? (Exempel följdfrågor; Hur kommer det 
sig att ni arbetar mest på individnivå/gruppnivå? Kan du se att det finns ett behov av att 
arbeta mer på gruppnivå?) 

● Hur gör du för att skapa tillit/förtroende mellan dig och din patient? 
● Kan du beskriva dina erfarenheter av dina patienters inställning till dig som arbetsterapeut? 

(Exempel följdfrågor; är det lätt eller svårt att skapa en god terapeutisk relation (generellt) 
till patienter boende i socialt utsatta områden? 

  
Aktivitet, aktivitetsmönster och miljö 

● Hur ser du på den fysiska miljön för dina patienter som är boende i det här området? 
● Hur är tillgången/möjligheten att delta i olika aktiviteter inom och utanför hemmet 

exempelvis simhall och andra aktivitetslokaler i området? (Exempel följdfrågor; Vet du om 
utbudet av aktiviteter i området är intressant för de boende? 

● Har du märk av vilka typer av fritidsaktiviteter som dina patienter engagerar sig i? 
● Har du några erfarenheter av att socioekonomiska faktorer har påverkan på hälsa och 

aktivitetsengagemang hos personer som bor i ditt område? (Exempel följdfrågor; kan du 
beskriva/utveckla hur det yttrar sig, på vilket sätt?) 

● Har du några tankar kring hur resurser inom kommunen bör användas för att ge bästa 
resultat för patienter boende i socialt utsatta områden? 

● Har du i ditt arbete någon gång givit förslag på aktiviteter till syfte att få din patient mer 

aktiva och motiverad? (Exempel följdfrågor; Hur förhåller sig dina patienter i så fall till dem?)



 

(forts.) Bilaga 

 

Kommunikation och terapeutisk relation 

● Beskriv dina erfarenheter av arbete med anhöriga; när de involveras och hur? 

● Har du några erfarenheter från någon situation där du och din patient har haft olika syn på 

hur behandling eller åtgärder skulle genomföras? (Exempel följdfrågor; Kan du identifiera 

behov av andra arbetssätt än de som finns i dagsläget? För att tillgodose patientens vilja, 

önskningar?) 

● Har du erfarenheter från situationer där kommunikationssvårigheter uppstått? (Exempel 

följdfrågor; Vad kan svårigheten bestå i? Hur har du kunnat hanterat svårigheterna? 

 

Avslutande frågor 

●  Vad tycker du är mest utmanande med att jobba som arbetsterapeut i ett socialt utsatt 

område? 

● Vad tycker du är mest stimulerande med ditt jobb här? 

● Vad skulle du vilja förmedla till andra arbetsterapeuter/kommande arbetsterapeuter som 

arbetar/kommer att arbeta i socialt utsatta områden, utifrån de erfarenheter som du har? 

● Har du något att tillägga?  

 

 

 




