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Sammanfattning: 

Depression är ett vanligt förekommande psykiskt tillstånd som påverkar aktivitetsförmågan 

negativt genom minskad initiativförmåga, glädje och deltagande i aktivitet. Det saknas dock 

underlag för hur arbetsterapeuten går tillväga i arbetet med klienter som har depression. 

Syftet med studien är att beskriva arbetsterapeutens tillvägagångssätt vid bedömning och 

implementering av intervention vid depression. Metoden som användes hade en kvalitativ 

ansats där intervjuer gjordes med yrkesverksamma arbetsterapeuter. Fyra kvinnor och två män 

deltog i studien i åldrarna 24–48 år. Kvalitativ innehållsanalys användes för att analysera 

insamlade data. Resultatet blev två stycken teman med fyra stycken huvudkategorier. De två 

övergripande teman var Arbetsterapeutens tillvägagångssätt vid bedömning och skapande av 

relation samt Arbetsterapeutens tillvägagångssätt vid implementering av intervention från 

start till slut. Slutsatsen av studien visar på att fokus vid arbetsterapeutiska insatser ligger på 

den terapeutiska relationen som syftar till att skapa tillit och för att främja samarbete och 

delaktighet med klienten. Den terapeutiska relationen skapas genom flexibilitet och 

nyfikenhet hos arbetsterapeuten. Att alltid se den specifika individen och vilka upplevelser 

denne har och vilken problematik som uppstår för varje individuell person visade sig central 

för att skapa de bästa förutsättningarna för att uppnå de satta målen. Att ständigt ha en 

löpande utvärdering av den implementerade interventionen visade sig viktigt för att kunna se 

att interventionen är rätt för personen och för att arbetet ska gå framåt.   
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1. Bakgrund 

Depression är ett tillstånd som är välkänt världen över. Cirka en tredjedel av Sveriges 

befolkning har någon gång drabbats av depression vilket är en stor del av den svenska 

populationen (1). Socialstyrelsen (1) menar att det krävs god kompetens hos hälso- och 

sjukvårdspersonal vid vården av en deprimerad patient för att tillgodose de behov som 

personen har. Arbetsterapeutens tillvägagångssätt vid bedömning och implementering av 

interventioner vid depression undersöks i denna studie då detta är viktigt för de 

professionellas expertis vad gäller kunskap och erfarenhet vid insatser (2).  

 

1.1 Depression 

Depression är ett psykiskt tillstånd där personen upplever nedstämdhet. Nedstämdheten kan 

variera i olika långa perioder och i djup. Vid nedstämdhet förlorar personen glädje, 

initiativförmåga och deltagande i aktiviteter (3). Depression kan även ha en negativ effekt på 

aktiviteter i dagliga livet (ADL) (4). 

 

I Sverige används ett diagnossystem med specifika kriterier kallat ICD-10 (International 

statistical classification of diseases and related health problems) för att kunna diagnostisera 

depression (1). Kriterierna för depression enligt ICD-10 beskrivs “som ett tillstånd som varat 

mer än två veckor och där nedstämdhet, nedsatt energi, förlust av intresse eller nöje av att 

göra aktiviteter som tidigare gett tillfredsställelse är viktiga symtom”. 

Andra symtom som skam och skuldkänslor, tveksamhet, sömnproblem, suicidtankar och 

förändring i aptiten kan förekomma (1). Eftersom återfallsrisken är stor efterfrågas mer 

kunskap inom vården för all vårdpersonal samt en aktiv uppföljning för att se till klientens 

behov och hälsa (1). 

 

1.2 Nivåer av depression 

Depression delas in i tre nivåer; lindrig depression, måttlig depression och svår depression (1). 

Vid lindrig depression har personen få och kortvariga symtom som vanligtvis inte ger större 

förändringar i det vardagliga livet. Personen klarar oftast av skolan och arbete som vanligt. 

Lindrig depression kan dock förvärras och kan uppmana personen att själv söka hjälp för sitt 

tillstånd (1). Har en person måttlig depression är symtomen fler och långvariga. De vardagliga 

aktiviteterna blir negativt påverkade och leder ofta till att livskvaliteten försämras i större 

utsträckning. Får personen inte hjälp kan depressionen fördjupas och förvärras (1). 

Vid svår depression är livskvaliteten och funktionsförmågan kraftigt nedsatt. Personen har då 

svårt att klara av sina vardagliga aktiviteter och det kan leda till psykotiska symtom.  

 

Skattningsformuläret Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale (MADRS) används för 

att kunna avgöra vilken grad av depression en person har (1). MADRS använder sig av nio 

stycken frågor som personen ska besvara med hjälp av färdigformulerade påståenden. Ju fler 

poäng en person får desto svårare nivå av depression anses personen lida av. Under de senaste 

åren har olika självskattningssystem vuxit fram för att kartlägga depression. På så sätt har 

MADRS fått ett självskattningssystem MADRS self-rating scale (MADRS-S) som har god 

korrelation mot andra självskattningssystem (5). 

 

1.3 Arbetsterapi 

Arbetsterapeutens arbete innebär att möjliggöra aktivitet och delaktighet för att få personer att 

leva ett så bra liv som möjligt. Viktigt inom arbetsterapi är att ta hänsyn till personens egna 

upplevelser, behov och utgångspunkt (6). I “Etisk Kod för arbetsterapeuter” lyfts 10 olika 

uppgifter fram som utmärker en arbetsterapeuts arbete (6). Aktivitet är en central del av 

arbetsterapeutens arbete och aktivitet beskrivs enligt ICF som “En persons utförande av en 
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uppgift eller handling”. Arbetet kan utföras både i grupp, på individ- och samhällsnivå och 

ska grundas i vetenskap och beprövad erfarenhet. Kielhofner (7) nämner att en arbetsterapeut 

skall ge stöd till förändring genom att ge råd, uppmuntran, återkoppling och fysiskt stöd till 

sin klient. Vikt läggs även vid skapandet av relationen mellan arbetsterapeut och klient för att 

skapa goda förutsättningar till samarbete mellan båda parter. Arbetsterapeuten ska vara 

klientcentrerad i sitt tillvägagångssätt i arbete med klienter där vikt ska läggas på individens 

perspektiv och önskemål vid utformandet av behandling (7). För att möjliggöra aktivitet så 

ska arbetsterapeuten ta hänsyn till klientens viljekraft, vanebildning, utförandekapacitet och 

miljön som aktiviteterna utförs i (7) 

 

1.4 Arbetsterapeutiska processen 

Enligt Creek (8) har den arbetsterapeutiska processen vid depression elva generella steg 

gällande utredning och interventions implementering. De steg som används inom 

arbetsterapin är: Kontaktorsak, datainsamling, första bedömning, problemformulering, 

målsättning, interventionsplanering, implementering av intervention, löpande bedömning av 

interventionen, resultatmätning, avsluta intervention, utvärdering (8). Samtliga steg används 

inte alltid vid intervention för varje klient då det är arbetsterapeuten med sin erfarenhet som 

avgör vilka steg som ska användas och i vilken ordning (8).  

 

Vid genomförandet av en arbetsterapeutisk insats är den terapeutiska relationen mellan 

arbetsterapeuten och klienten viktig. Genom denna terapeutiska relation skapas ett samarbete 

med klienten som gör denne delaktig genom hela processen (8). Samarbetet betyder att 

arbetsterapeuten och klienten tillsammans möter upp och nedgångar under arbetets gång. 

Arbetsterapeuten har i uppdrag att tillgängliggöra interventionerna som implementerats och få 

klienten att vara så delaktig som möjligt (8). Med en god terapeutisk relation är det lättare för 

klienten själv att komma med förslag till förändring i arbetet (8, 9).  

 

Det är viktigt att arbetsterapeuten ser varje individ som unik (8). Därför görs en individuell 

bedömning av varje person för att få en djupare förståelse av den specifika individen. (9). Alla 

uppfattar saker på sitt egna vis och får olika problem med sina vardagliga aktiviteter. Genom 

att göra en individuell bedömning av personen och dess aktivitetsmönster är det lättare för 

arbetsterapeuten tillsammans med klienten vidta åtgärder passande för klienten (9).   

 

1.5 Interventioner vid depression 

De interventioner som används förekommer i olika former. Hitch et al. (10) kartlägger tre 

olika typer av interventioner i form av individuella interventioner, gruppinterventioner och 

hälsofrämjande interventioner. Underkategorier finns hos de olika interventionerna för att mer 

detaljerat beskriva vad som görs. Gruppinterventioner kan till exempel bestå av 

mindfullnessterapi, målning, matlagning etc. Individuella interventioner förekommer till 

exempel i form av kognitiv beteendeterapi (KBT), psykisk utbildning för att förstå och klara 

av att leva med sitt tillstånd. Hälsofrämjande interventioner innehåller fysisk träning och 

information om tjänster där man kan få stöd och behandling av depressionen (10).  

KBT är en intervention som används ofta och har i en studie av Lynch (11) visat på positiva 

resultat i användning vid depression. Även fysisk träning har visat sig vara effektiv för 

personer med depression och motverkar även risken att det psykiska tillståndet blir sämre (8, 

12). I samband med de nämnda interventionerna belyser socialstyrelsen (1) att personer med 

depression ofta tar antidepressiv medicin i form av selektiv serotoninåterupptagshämmare 

(SSRI) för maximal effekt. Detta undersöks i två studier (13, 14) där personerna som deltar i 

studien tar antidepressiv medicin tillsammans med arbetsterapeutiska interventioner. Målet 



3 
 

med interventionerna är att få personen att hitta tillbaka till en god livskvalité. Detta innefattar 

att till exempel komma tillbaka till jobb/skola och återfå social funktion (1). 

 

Då depression växer i samhället ställs det mer krav på arbetsterapeutens kompetens inom 

området för att möta klienternas behov. I dagsläget finns det forskning om interventioner där 

interventioner kartläggs och prövas (8, 10, 11, 12, 15, 16, 17). Efter en litteraturgenomgång 

upplever författarna av denna studie att det saknas forskning kring arbetsterapeuternas 

tillvägagångssätt vid bedömning och implementering av interventioner vid depression. Detta 

belyses också av Swarbrick & Noyes (18) där de nämner att det krävs mer forskning inom 

området kring arbetsterapeuternas tillvägagångssätt vid depression då det saknas underlag på 

hur interventionerna går till ur ett arbetsterapeutiskt perspektiv. 

 

2. Syfte 

Syftet är att beskriva arbetsterapeutens tillvägagångssätt vid bedömning och implementering 

av intervention vid depression. 

 

3. Metod 

Denna studie har utgått ifrån en kvalitativ forskningsdesign. Forskning inom ett kvalitativt 

perspektiv utgår ifrån en subjektiv bild på den omgivande verkligheten och hur den 

tolkas/uppfattas av andra människor (19). I denna studie har data samlats in genom intervju 

där författarna använt sig själva som instrument för datainsamling. Intervjuformen som 

användes för datainsamlingen var en semistrukturerad intervju (20). Författarna utformade 

frågor och följdfrågor som sedan ställdes under intervjun. Vid otillräckligt svar från 

intervjupersonen användes följdfrågor för att komplettera svaret. Samma frågor ställs i 

samtliga intervjuer och endast de frågor som finns med i frågeformuläret ställs. Deltagarna i 

studien rekryterades genom ett bekvämlighetsurval urval (20). 

  

Ställningstagande till forskningsetiska principer har gjorts där de fyra huvudkraven har följts. 

De huvudkraven är; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (21). Varje person som deltog i studien fick på förhand information om 

studiens syfte, att deltagande var frivilligt samt att de kunde avbryta medverkan när de ville 

utan specifik förklaring. Ett samtyckesavtal arbetades fram där alla fick skriva under (se 

bilaga 1). Alla data som har samlats in har antecknats, lagrats och avrapporterats på så sätt att 

deltagarna inte ska bli identifierade. Allt insamlat material togs bort direkt efter användning 

och har inte använts till något annat än studiens syfte. 

 

En risk-vinstbedömning (20) gjordes för att väga nyttan mot de eventuella riskerna med 

deltagandet i studien. Då resultatet innehåller subjektiva erfarenheter från arbetsterapeuter 

anses en vinst vara att kunna överföra detta till andra arbetsterapeuter för att underlätta deras 

arbete och öka kunskapen om hur andra arbetsterapeuter går tillväga. Frågorna som ställs kan 

leda till reflektioner kring sitt egna tillvägagångssätt. Intervjuguiden som användes innehöll 

inga känsliga eller personliga frågor. En risk som finns är att arbetsterapeuterna känner sig 

obekväma med att prata om hur de går tillväga med sina klienter. Efter bedömningen ansågs 

vinsterna överväga riskerna. 

  

3.1 Urval 

För att rekrytera deltagare användes ett bekvämlighetsurval (20). Det betyder att deltagare 

söktes via olika forum där de sedan fick kontakta författarna via mail vid intresse (20). 

Tillvägagångssättet vid urvalet användes då det behövdes ett enkelt samt effektivt sätt att 

rekrytera deltagare.  
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Inklusionskriterier för studien var att arbetsterapeuterna skulle arbeta aktivt med personer som 

har depression eller haft tidigare erfarenheter av klientgruppen. 

Verksamhetschefer för olika psykiatriavdelningar i Sverige kontaktades för att vidarebefordra 

ett sammansatt informationsblad till aktiva arbetsterapeuter på respektive avdelning. 

Informationsbladet innehöll författarnas namn, beskrivning av arbetet, syfte och 

kontaktuppgifter. Detta informationsblad lades även ut på relevanta Facebooksidor för att 

bredda sökningen av deltagare. Då detta ej gav någon utdelning kontaktade författarna själva 

olika sjukhus för att få kontaktinformation till yrkesverksamma arbetsterapeuter inom 

psykiatrin, denna gång med bättre resultat. Vid intresse kontaktades någon av författarna till 

denna studie. Till slut var det åtta stycken som visade intresse att delta i studien där det sedan 

blev två bortfall då personerna fick förhinder. Efter visat intresse fick personerna ta del av ett 

informationsbrev med en mer djupgående information kring studien och deltagandet. I de fall 

personerna fortfarande var intresserade av att delta i studien efter att ha tagit del av 

informationsbrevet kontaktades de igen för att bestämma tid och intervjuform. De aktuella 

intervjuformerna var telefon, Skype eller mötesintervju. 

. 

Antal deltagare i studien var sex stycken och i åldern mellan 24–48 år.  Två män och fyra 

kvinnor deltog. Urvalet var utspritt över olika län i Sverige. Arbetsterapeuterna arbetade alla 

inom psykiatrin och erfarenhet inom området varierade mellan 1,5–20 år. 

  

3.2 Datainsamling 

Datainsamlingen skedde via semistrukturerade intervjuer (20) med ett frågeformulär som 

fungerade som stöd för författarna under intervjuerna (se bilaga 1). Frågeformulärets frågor 

var utformade för att svara på syftet till studien. Intervjuerna genomfördes antingen via 

telefon, Skype eller möte utifrån deltagarnas önskemål. Vid mötesintervju så fick deltagaren 

önska intervjuplats. Intervjuerna varade mellan 20 till 40 minuter. Författarna informerade 

deltagarna om studiens syfte och tillvägagångssätt samt svarade på eventuella frågor 

deltagarna hade innan själva intervjun började. Under intervjun ställdes frågor från det 

framtagna frågeformuläret där eventuella följdfrågor ställdes vid behov. Alla intervjuer 

spelades in via dator samt mobil och transkriberades sedan av författarna. Vid samtliga 

intervjuer deltog båda författarna aktivt och ställde varannan fråga. 

  

3.3 Analys 

Inledningen till att analysera intervjuerna var att författarna transkriberade intervjuerna. Kvale 

nämner (22) att det inte finns någon generell form av transkriberingen men att vissa 

standardval måste göras, detta beroende på syftet med transkriberingen. Författarna ansåg att 

transkriberingen skulle ske ordagrant och allting blev dokumenterat såväl pauser som 

upprepade “mm”. 

  

Analyserna av intervjutexterna genomfördes utifrån kvalitativ innehållsanalys av Graneheim 

& Lundman där en induktiv ansats användes (23). För att få en helhetskänsla av intervjutexten 

läses den igenom flera gånger. De meningar som var centrala för syftet togs fram och fick 

bilda egna enheter. 

Meningsenheterna kondenserades sedan utan att förlora det relevanta innehållet. Denna 

process delades upp mellan författarna där varje part tog tre stycken intervjuer var. 

Enheterna kodades sedan för att få en kort sammanfattning av meningarnas innehåll. Ett 

exempel på en meningskondensering kan ses nedan i tabell 1.  

Efter att alla meningskondenserade enheter hade analyserats av författarna delades de upp 

utifrån likheter och skillnader. Underkategorierna skapade sedan huvudkategorier för att 

samla de gemensamma underkategorierna tillsammans. Sista steget var att skapa teman 
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passande för att presentera intervjuerna. Temana är tänkta att sammanbinda innehållet av alla 

huvudkategorier och helheten av texten (23). Hela denna process gjorde författarna 

tillsammans för att säkerställa att all text som användes var relevant för syftet av studien och 

att kategorierna symboliserade resultatet. 

 

Tabell 1. Exempel på hur data analyserades 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet  

Kod Underkategori Huvudkategori 

...nej jag tycker absolut 

att man måste ha en 

bedömning 

individuellt för att hitta 

nivån där man kan 

lägga målen för det är 

oftast där jag tycker 

problemen finns… 

 

Man måste ha en 

individuell 

bedömning för att 

hitta nivån att 

lägga målen på 

 

Viktigt med 

individuell 

bedömning 

 

Individuell 

bedömning 

 

Bedömning 

 

  

4. Resultat 

Efter att data analyserats av författarna identifierades två stycken teman som ansågs relevanta 

för att sammanbinda alla kategorier och svara på syftet av studien. Dessa två teman namngavs 

till Arbetsterapeutens tillvägagångssätt vid bedömning och skapande av relation och 

Arbetsterapeutens tillvägagångssätt vid implementering av intervention från start till slut och 

presenteras tillsammans med huvud- och underkategorier i en bilaga (se bilaga 3). 

4.1 Tema: Bedömning och skapande av relation 

Med detta tema beskrivs arbetsterapeutens tillvägagångssätt vid bedömning och skapande av 

relation. Vid analysen av data kunde sju stycken underkategorier identifieras som sedan 

skapade två huvudkategorier: Bedömning och Terapeutisk relation. Resultatet visar att 

bedömningen och skapandet av den terapeutiska relationen till varje individuell människa är 

centralt för hur det framtida arbetet med klienten kommer att fungera. 

  

 

4.1.1 Bedömning 

Den första bedömningen av en klient kan ske på olika sätt beroende på hur patienten får 

kontakt med arbetsterapeuten. En del arbetsterapeuter ingår i team inom psykiatrin vilket gör 

att många klienter redan finns inne i deras system och journaler. Detta innebär att 

arbetsterapeuterna genomför den första bedömningen genom att läsa klientens journal innan 

mötet och skapar där en uppfattning om personen. 

  

 

Det kan ju vara så att en person redan finns här, att den har blivit internremitterad till 

mig, då kan det vara så att jag läser på lite om personen vad som redan finns i 

journalerna och på så sätt jag kan bilda mig en uppfattning om personen. 
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I vissa fall gör arbetsterapeuter sin första bedömning via samtal på telefon vilket är ett smidigt 

sätt att få kontakt men de flesta arbetsterapeuterna anser att detta tillvägagångssätt försvårar 

bedömningen om känslor och hur personen egentligen mår. 

De flesta arbetsterapeuter gör bedömningen när de träffar klienten för ett första möte. Några 

har redan innan fått en bild av klienten på förhand genom t.ex. journal men att en ny 

bedömning görs vid det första besöket. Arbetsterapeuterna nämner även att den första 

bedömningen redan görs i väntrummet när arbetsterapeuten skakar hand med personen. 

  

Jag tycker ju det är bäst att träffas för att göra en bedömning, telefonen är ju svårare, 

det är ju så mycket signaler och känslor som inte sänds via telefon. 

  

 

Vid det första mötet beskriver arbetsterapeuterna att de tar en ledande eller tillbakalutande 

roll. Den ledande rollen används när klienten är tillbakadragen och inte tar så mycket plats, i 

det fallet tar arbetsterapeuten över samtalet och ställer frågor för att kunna skapa en 

uppfattning av klienten. Tar klienten mycket plats och pratar på utan uppmaning tar 

arbetsterapeuten en mer tillbakadragen roll och låter klienten berätta och skapar på så vis en 

uppfattning om klienten. 

  

 

Jag utgår från klienten. Behöver jag vara aktiv så är jag det och om jag behöver ta ett 

steg tillbaka gör jag det. 

  

[...] känna av situationen och ta en roll utefter det. Behöver jag vara väldigt aktiv så 

är jag det, annars kan jag vara tillbakalutande. 

  

 

När arbetsterapeuterna gör en aktivitetsbedömning av klienten är ADL-taxonomin för 

psykiatriska funktionsnedsättningar ett vanligt förekommande bedömningsinstrument. Andra 

bedömningsinstrument som nämndes men som är mindre vanligt är Min mening och 

Canadian Occupational Performance Measure (COPM). 

  

 

Vid första bedömningen så använder jag ADL-taxonomin: psykiatriska versionen med 

kompletterande frågor för att ta reda på mer hur deras livssituation ser ut” 

  

 

En del arbetsterapeuter använder sig inte av något specifikt bedömningsinstrument men något 

gemensamt för de flesta arbetsterapeuter är att de lägger fokus på att kartlägga klientens 

vardag för att sedan kunna gå vidare med arbetet. Vid de tillfällena så använder 

arbetsterapeuterna sig ibland av redskap som whiteboardtavla för att hjälpa till att kartlägga. 

Detta gör det enklare för klienten själv att se över sin egna vardag och hur den skulle kunna 

förändras. 

  

 

Vid första bedömningen så skapas en kontakt och det kartläggs vad personerna gör 

om dagarna och vad klienten vill ändra på. Jag anser att det är bättre att skapa 
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kontakt vid första besöket än att använda bedömningsinstrument för att det ska kännas 

bra för klienten. 

  

 

De klienter som arbetsterapeuterna träffar har alla samma diagnos men samtliga 

arbetsterapeuter betonar vikten av att det måste ske en individuell bedömning av varje klient. 

Trots att klienterna har samma diagnos varierar symptomen och upplevelsen från person till 

person och olika aktivitetsproblem upplevs. Därför är det viktigt att alltid göra en ny 

bedömning och kartläggning av vardagen för varje ny person som arbetsterapeuten träffar.  

Diagnosen kan dock användas för att få en förförståelse om de olika aktivitetsproblem en 

person kan ha. 

  

Man får en förförståelse av personens tänkbara problematik med hjälp av diagnosen. 

Men det är den individuella problematiken och individen som gör skillnaden av hur 

behandlingen ska gå till. Därför är det viktigt med en individuell bedömning av alla, 

även om de skulle vara enäggstvillingar. 

 

4.1.2 Terapeutisk relation 

Samtliga arbetsterapeuter anser att man under skapandet av den terapeutiska relationen ska 

utgå från personen som sitter framför en och se till just den specifika individen. För att kunna 

skapa en terapeutisk relation anser arbetsterapeuterna att det behövs flexibilitet eftersom 

människor är så olika.  

Deltagarna nämner att skillnader i ålder, kön, etnicitet och religion has i åtanke när de träffar 

en ny klient men att de inte försöker tänka på det för mycket utan fokus ligger på individen 

och dennas svårigheter. 

  

 

[...] förhåller jag mig efter personen som sitter framför men att kulturella och 

religiösa skillnader kan påverka hur jag hälsar eller tar i hand utefter klientens syn. 

Språkproblem kan även vara ett problem men tolk kan hjälpa en då.       

                 

 

Vid arbete med en klient skapas det en terapeutisk relation mellan arbetsterapeut och klient. 

Relationen handlar om tillit till varandra och är enligt samtliga arbetsterapeuter den viktigaste 

aspekten för att skapa de bästa förutsättningarna för att nå de uppsatta målen och för att 

främja välmående hos klienten. Det nämns att vid arbete med klienter som just har en psykisk 

funktionsnedsättning så är det extra viktigt att skapa en god relation. Klienterna ska känna sig 

trygga med sin arbetsterapeut och öppet kunna prata om det som besvärar dom, till exempel 

om någonting viktigt händer. 

 

 

[...] det är 80–90% av arbetet. Utan den terapeutiska relationen hade arbetet 

inte fungerat. Man måste, speciellt med personer med psykiska diagnoser skapa 

tillit. Att se till personens behov för att få den att känna sig trygg. 

  

För att skapa en bra terapeutisk relation med klienten anser de flesta att man ska vara nyfiken 

och ställa frågor till klienten. Det är också viktigt att låta klienten prata om det som denne 
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känner sig bekväm med. Därför började inte alltid deltagarna med att prata om de problem 

som klienten har utan försökte känna efter lite när det var passande. Genom en flexibilitet från 

person till person så gynnades skapandet av den terapeutiska relationen. 

En fråga som även ställdes var om klienten visste varför just han/hon är där, då alla inte vet 

det från början,  

 

 

Jag skapar den terapeutiska relationen genom att ständigt vara nyfiken, ha en 

öppenhet och visa mitt intresse. Jag förhåller mig till personen och pratar inte om 

olämpliga saker som man vet man ej borde. Visa att man är intresserad av att ta fram 

patientens svårigheter mer än att backa för dem. 

  

 

En deltagare nämnde att arbetsterapeuten skapar den terapeutiska relationen genom att ställa 

frågor och aktivt leta efter gemensamma intressen för att skapa samtalsämnen. 

  

 

[...] skapas genom att jag försöker gripa halmstrån för att hitta gemensamma saker att 

diskutera kring, vilket kan vara musik eller dylikt. Det är viktigt att hitta dem små 

grejerna och att utveckla en relation och endast inte prata om interventionen. 

                    

 

4.2 Tema: Arbetsterapeutens tillvägagångssätt vid implementering av intervention från 

start till slut 

Med detta tema beskrivs arbetsterapeutens tillvägagångssätt vid implementering av 

intervention från start till utvärdering. Det finns en variation i tillvägagångssättet hos 

arbetsterapeuten detta förtydligas under kommande kategorier: Användning av intervention, 

utvärdering och avslutad kontakt. 

 

4.2.1 Användning av intervention 

De interventioner som är mest förekommande bland arbetsterapeuterna är olika typer av 

scheman för att skapa struktur, rutiner och aktivitet hos klienterna i vardagen. Olika typer av 

scheman som nämndes var till exempel papperscheman och memoplanner. Andra 

interventioner som används är fysisk aktivitet. Även vardagliga aktiviteter som matlagning, 

städning och personlig hygien mer specifikt då någon av dessa delar kanske upplevs 

problematiska. 

 

 

Främst är det att förändra i vardagen för dom på något sätt, att bilda rutiner 

och vidmakthålla rutinerna och då använder vi scheman för det mesta. 

  

 

Vid val av intervention framkom det att arbetsterapeuterna oftast tillsammans med klienterna 

kommer fram till vilken intervention som ska användas. 

Några få beskrev att de ofta tog en aktiv och ledande roll men att de under hela processen är 

klientcentrerade och lyssnar på vad klienten säger och känner. Vikt läggs på delaktighet hos 

klienterna då det annars blir svårt att få det att fungera med utvald intervention. 

Arbetsterapeuterna utgår ofta från den gjorda bedömningen när de föreslår vilken typ av 

intervention som de tror skulle passa i den specifika klientens fall.  
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Jag utgår ifrån en kartläggning först och ser vilka områden som verkar vara 

angelägna att jobba med. Sen i samråd med patienten, för det tycker jag mig 

ha fångat upp under de åren jag jobbat att det sällan blir något ordentligt 

gjort om jag ungefär bestämmer vad det är patienten behöver jobba med, utan 

det ska vara i samråd och det klienten själv vill jobba med, annars så blir det 

ingenting. Klienten måste själv vara motiverad. 

  

Genomförandet av en intervention såg likartat ut arbetsterapeuterna emellan, men något som 

framkom var att det kontinuerligt sker nya bedömningar och utvärderingar under förloppets 

gång. Uppföljningar och utvärderingar görs genom en nära kontakt med klienten där träffar 

kan ske ofta eller mer sällan då klienten kan behöva mer tid mellan träffarna för att jobba med 

utvald intervention. Under dessa träffar så diskuteras oftast användning av utvald intervention, 

vad som gått bra och dåligt och om några förändringar ska vidtas.   

        

Gör någonting av det vi kommit överens om och så träffas vi och utvärderar, 

fungerar det? Ska vi göra något annat? Så träffas vi igen så gör vi samma sak. 

Är det något som funkar så håller vi ju i det i ett tag tills det kanske är 

implementerat eller tills personen känner att det fungerar. 

  

 

Vid genomförande av en intervention kan klienten stöta på både med och motgångar. Enligt 

respondenterna var det väldigt viktigt vid motgångar att prata med klienten och gå igenom 

vad som inte fungerar samt finna nya alternativ. Vikt lades också på att berätta för klienterna 

att de inte har misslyckats med uppgiften utan det var fel plan från början eller att 

förväntningarna kanske var för höga.  

En arbetsterapeut nämnde även att denna kanske hade gått på för hårt från första början. 

 

 

Patienten kommer till mig och säger ”jag har misslyckats”. Då säger jag att 

det inte är ett misslyckande utan jag kanske har gått in för hårt på dig, att jag 

har tänkt att du klarar det här fast du kanske ska ha det i mindre delar. 

        

 

Vid medgång krävs det mindre från arbetsterapeuten och istället ges mer positiv feedback för 

att styrka klienten i sitt arbete. Klienterna tar vid medgångar mycket ansvar själv och det 

krävs mindre från arbetsterapeuten. De kan också uppmanas att lägga in även högre krav för 

att gynna utvecklingen och arbetet mot klientens mål. 

  

 

Medgångar är ju väldigt enkelt. Nej men då är det många som tar mycket 

ansvar i sin behandling och då krävs det ju mindre arbete från mig, och det är 

ju när patienten också tar ansvar som jag märker att det blir skillnad. 
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4.2.2 Utvärdering och avslutad kontakt 

Gällande avslutande utvärdering svarade majoriteten av respondenterna att de använde sig av 

samtal för att utvärdera interventionen och bekräfta om målen har nåtts eller inte. Få nämnde 

att de använde COPM, Min Mening eller annat utvärderingsformulär. I samtalen går parterna 

igenom och kartlägger vilka förändringar som har skett och vikt läggs även vid att patienten 

ska känna sig trygg med att kontakten avslutas. Att göra återblickar på förändringarna är 

viktigt då det nämns att klienterna inte alltid har så enkelt att själv överblicka sina 

förbättringar. 

  

 

Antingen genom samtal, för det sker ju hela tiden, uppföljningar. Ibland så 

använder jag skattningar också. Det beror lite på vad du gjorde från början. 

Men det är generellt genom samtal med patienten. 

  

 

På grund av återfallsrisken erbjuder de flesta av respondenterna möjligheten för vidare 

kontakt för att stämma av med klienterna. Ett ord som var återkommande var “utglesning” där 

arbetsterapeuten syftade på att klienten fortsätter träffas med större mellanrum mellan varje 

träff. Vid de tillfällena där vidare kontakt inte erbjöds aktivt berättade arbetsterapeuten att 

klienten gärna fick höra av sig om det skulle uppstå några problem. 

Vid arbete i team finns klienterna ofta kvar hos annan vårdpersonal på avdelningen efter 

avslutade kontakt med arbetsterapeut och om klienten skulle bli sämre igen efter en viss tid så 

finns det ofta möjlighet att repetera igen med arbetsterapeuten.  

  

 

Jag erbjuder alltid att man får utglesning, så det kan vara mellan en månad till 

sex månader beroende på kontakt med patienten för att checka av. 

  

Vi jobbar ju i team här på mottagningen, så att det händer ju att efter något 

halvår eller så vidare, att den här personen blir sämre igen och då brukar vi 

prata om personen ska komma till mig igen så vi kan repetera. 

 

 

5. Diskussion 

5.1 Resultatdiskussion 

Det saknas forskning kring arbetsterapeuternas tillvägagångssätt vid depression. För att fylla 

denna kunskapslucka behövs forskning om arbetsterapeuternas egna erfarenheter och 

upplevelser av hur de går tillväga. Resultatet fokuserar på att presentera detta. Creeks punkter 

(8) angående hur arbetsterapeuten arbetar som togs upp under rubriken Arbetsterapeutiska 

processen genomsyrade intervjuguiden. I svaren från arbetsterapeuterna var det mycket fokus 

på hur de ser och använder sig själva som redskap under bedömning och interventionen, 

genom att berätta hur de förhåller sig till klienten och hur de själv agerar vid olika situationer. 

  

Creek (8) menar att klientcentrering, där man ser till individen istället för diagnosen och den 

terapeutiska relationen är centralt för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för 

klienten. Detta framkommer i resultatet av denna studie att klientcentrering och terapeutisk 

relation var centralt för arbetet med personer med depression. Samtliga deltagare berättade 

likartat och djupgående hur stor vikt som lades på klientcentreringen och den terapeutiska 
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relationen under arbetet. Resultatet visar hur de olika arbetsterapeuterna gör för att skapa en 

terapeutisk relation till klienter med depression.  

Taylor (24) nämner att arbetsterapeuten är ansvarig för att hitta olika vägar för att skapa en 

terapeutisk relation samt känna av klientens karaktärsdrag. Detta bekräftas av 

arbetsterapeuterna i studien då de beskriver att de anpassar sig beroende på vem som sitter 

framför dem. 

 

De interventioner som var mest förekommande för klienter med depression var interventioner 

som fokuserade på struktur och stöd i vardagen. Även Creek (8) ser detta som en användbar 

intervention, då hon beskriver då hon beskriver att en hälsosam individ har en strukturerad 

vardag fylld med olika aktiviteter. Det var även något som intresserade författarna, hur de 

gick tillväga för att kartlägga vardagen, då detta inte beskrivs (8). En intervention som inte 

användes ofta var fysisk träning. Detta förvånade författarna eftersom forskning (8, 12) visat 

att det är en användbar och framgångsrik intervention. 

KBT är en intervention som knappt nämndes av arbetsterapeuterna vilket var förvånande då 

det påvistas vara effektivt mot depression (10, 11). Det kan förklaras med att 

arbetsterapeuterna inte är utbildade inom KBT så de använder alternativa interventioner. 

  

Arbetsterapeuter arbetar för att ge människor möjligheten att leva ett så bra liv som möjligt 

genom delaktighet och aktiviteter (6). Ett vanligt symtom för personer med depression är 

minskad initiativförmåga och motivation (3). I studien framkommer det att vid val av 

intervention vill arbetsterapeuten att klienten ska vara med och samtala kring tänkta 

interventioner för att skapa delaktighet och för att motivera klienten. Ju mer involverade 

klienterna är desto mer motiverade blir de. Detta är även någon som understryks av 

Kielhofner (7) som nämen att arbetsterapeuter ska jobba klientcentrerat och involvera klienten 

i behandlingen.  

  

Creek (8) lyfter punkten om löpande bedömning och vikten av att ständigt utvärdera 

interventionen som implementerats för att se om interventionen känns rätt för klienten eller 

om justeringar behöver göras. Samtliga deltagare i denna studie kom in på att det ständigt sker 

löpande bedömningar där de fokuserar på att få klienten delaktig i formandet av 

interventionen. Något viktigt att tänka på som framkom i resultatet var att som arbetsterapeut 

aldrig skuldbelägga klienten för de motgångar som kan framkomma när man ständigt 

utvärderar arbetet och hur interventionerna fungerar för klienterna. Arbetsterapeuterna 

försöker att lägga över skulden på att man tillsammans gått för snabbt fram eller andra 

anledningar där klienten inte tar allt ansvar för vad som inte fungerat. Det var något som inte 

framkom i tidigare nämnd litteratur (4, 5, 8, 10–18). 

 

Något som framkom i studien var att arbetsterapeuterna gjorde utvärderingarna på olika sätt. 

Det varierade resultatet av utvärdering visade sig bero på var arbetsterapeuterna arbetade och 

ifall de arbetade i team tillsammans med andra yrkeskategorier där alla hade kontakt med 

samma klient eller om de var klientens enda kontakt. Creek (8) nämner att det är viktigt att 

utvärdera interventionen och arbetet tillsammans med klienten för att kunna se vad som 

fungerar och om det finns något som behöver ändras i det arbetsterapeutiska 

tillvägagångssättet.  

  

Enligt socialstyrelsen (1) är återfallsrisken för personer med depression stor och man behöver 

därför regelbunden uppföljning. Arbetsterapeuternas uppföljning av klienterna skedde olika 

där en del använde sig av utglesning med patienten, en del öppnade för att patienten fick lov 

att kontakta dem vid behov medan andra inte gjorde någon uppföljning. Beroende på var 
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arbetsterapeuterna arbetade och ifall de tillhörde ett team eller inte blev resultatet olika, detta 

var något som inte framkommit tidigare. 

Trots olika åldrar och kön på arbetsterapeuterna visades ingen tydlig skillnad i svaren. Den 

skillnad som kunde ses i resultatet var i huvudsak beroende av var arbetsterapeuten arbetade, 

om de arbetade i team eller inte. Samtliga arbetsterapeuter var eniga om att den terapeutiska 

relationen och den individuella bedömningen är central för att ett arbete tillsammans med en 

klient ska bli så effektiv som möjligt. Förslag på vidare forskning inom området skulle vara 

att beskriva hur klienter med depression upplever de arbetsterapeutiska insatserna.  

 

 

5.2 Metoddiskussion 

Till denna studie valdes en kvalitativ design. Detta gjordes för att författarna ville inhämta 

arbetsterapeuternas subjektiva bild av deras tillvägagångssätt vid bedömning och 

implementering vid depression (20). 

 

Ett bekvämlighetsurval användes för att rekrytera deltagare till studien, ett tillvägagångssätt 

som ansågs lämpligt för att få ett urval som skulle svara mot syftet av studien (20). Till en 

början kontaktades olika verksamhetschefer via mail där de ombads att vidarebefordra ett 

informationsblad till arbetsterapeuter på deras avdelning. Det tillvägagångssättet medförde 

svårigheter då författarna inte fick någon respons på utskicken. Det blev bättre respons när 

arbetsterapeuternas personliga kontaktuppgifter blev tillgängliga och med facit i hand skulle 

de kontaktats tidigare för att kunna inhämta ytterligare information som skulle vara relevant 

för arbetet. Då tiden som yrkesverksam och åldern mellan deltagarna hade en stor variation så 

uppfattar författarna att det skapades en god bild på hur arbetsterapeuter jobbar inom 

psykiatrin och hur de går tillväga. Eftersom uppdelningen mellan könen var två män och fyra 

kvinnor, kan det möjligtvis haft en inverkan på svaren av frågorna och därmed resultatet. 

Dock så identifierade inte författarna någon större skillnad i svaren beroende på kön. 

 

Intervjufrågorna som skapades var influerade av Creek (8) och formulerades med relevans för 

studiens syfte. Skapandet av intervjufrågor var en svår process där det diskuterades mycket 

om vilka frågor som skulle vara med i intervjuguiden. I denna del skulle möjligtvis mer tid 

lagts på att mer noggrant överväga vilka frågor som var passande och hur de bäst kunnat 

formuleras. En del frågor skulle kunnat brytas ner för att bli mer tydliga. Deltagarna var dock 

i överlag nöjda med frågorna och ordningen på dem, då kommentarer som ”Vad bra, det 

skulle jag precis komma in på” framkom. Polit & Beck (20) lyfter att det är fördelaktigt med 

en logisk struktur på frågorna då det annars kan ske att deltagarna delger information som 

skulle framkommit i en fråga längre fram. 

Deltagarna i studien fick inte på förhand veta vilka frågor som skulle ställas, detta för att 

förhoppningsvis få ett sådant genuint svar som möjligt. I efterhand skulle det troligtvis varit 

nödvändigt att ge ut frågorna på förhand då arbetsterapeuterna ibland svävade iväg ifrån syftet 

med frågan och ibland verkade lite osäkra på hur de skulle svara. I vissa fall besvarades inte 

frågan alls. Där kan skuld även läggas på författarna då deras brist på erfarenhet att intervjua 

gjorde att det var svårt att hålla fokus på frågan som ställdes och vad som egentligen 

besvarades av respondenterna. 

 

Intervjuerna utfördes både via mötesintervju och över telefon. En viss skillnad upplevdes där 

det var betydligt mer effektivt med mötesintervju då det inspelade materialet var lättare att 

tolka än det som spelades in över telefon. Vid mötesintervju kunde även författarna fånga in 
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kroppsspråk och andra signaler som inte går att uppmärksamma via telefon. Mestadelen av 

intervjuerna skedde på deltagarens arbetsplats efter eget önskemål. Polit & Beck (20) belyser 

att det är viktigt att intervjuplatsen bestäms efter intervjupersonens önskemål och gärna på en 

plats där man inte blir störd. 

För att samla in data användes dator och mobil av båda författarna. Detta uppmuntras av Polit 

& Beck (20) där de rekommenderar inspelat material över anteckningar. Det ansågs tillslut 

som ett lyckat val då det var enkelt att komma åt filerna för att transkribera och ljudet var av 

god kvalité.  

 

Transkriberingen delades upp mellan de två författarna för att effektivisera arbetet. Detta 

ansågs nödvändigt då majoriteten av intervjuerna blev sent lagda och tiden för transkribering 

och analys av textmaterialet var begränsad. 

När texten hade skrivits ner ordagrant meningskondenserades den i enlighet med Graneheim 

& Lundman (23). Det uppstod svårigheter hur meningarna skulle kondenseras och vad i 

texten som var relevant. Det kan ha resulterat i att relevant information inte togs med i 

meningskondenseringen. Efter processen var utförd lästes alla meningskondenserade enheter 

av båda för att skapa en gemensam bild av meningarnas innebörd. När meningarna skulle 

kodas in i under- och huvudkategorier hade författarna det svårt med att finna bra, 

gemensamma kategorier. Flera olika kategorier föreslogs innan det tillslut blev de som 

användes. 

 

Trovärdigheten av forskning kan bedömas utifrån fyra olika begrepp: giltighet, tillförlitlighet, 

delaktighet och överförbarhet (23). I tillägg till dessa begrepp så har även förförståelsen till 

ämnesområdet en avgörande roll för vilken prägel som sätts på analysen. Graneheim & 

Lundman (23) skriver att författare har olika uppfattningar om huruvida förförståelsen har en 

positiv eller negativ påverkan hos forskare. Författarna till denna studie har sett den egna 

förförståelsen som en positiv aspekt där den använts som ett redskap för att öppna upp 

möjligheten att finna ny kunskap och få en djupare förståelse. 

För att säkerställa giltigheten utfördes analysen av data noga av båda författarna där allt 

transkriberades ordagrant där upprepade ”mm” skrevs med. Vid meningskondensering, val av 

underkategorier, huvudkategorier och teman var författarna noga med att diskutera mellan 

varandra för att analysen skulle symbolisera vad som hade sagts under intervjuerna. Båda 

författarna har noggrant läst alla meningskondenserade enheter och kommit fram till en 

gemensam tolkning av innebörden vilket styrker tillförlitligheten. 

Urvalet, kön, ålder och antal år som aktiv kan även det styrka giltigheten då det fanns god 

variation.  

 

För att styrka delaktigheten så har författarna under intervjuerna varit neutrala och sedan tagit 

distans från materialet för att det ska vara intervjupersonens röst som redovisas i resultatet. 

Alla delar i metoden har beskrivits detaljerat för att överförbarhet ska bli möjligt. Sett till de 

deltagare som har deltagit i studien så anser författarna att variationen ger goda förutsättningar 

till överförbarhet.   

 

 

 6. Slutsats 

Syftet med denna studie var att beskriva arbetsterapeutens tillvägagångssätt vid bedömning 

och implementering av interventioner vid depression. Det som belyses av de yrkesverksamma 

arbetsterapeuterna är att de lägger stor vikt vid att skapa en god terapeutisk relation med 

klienten. Med den terapeutiska relationen skapas tillit och det blir en viktig förutsättning för 

det framtida arbetet med klienten och för att nå de uppsatta målen. Att se den unika individen 
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är även något som omnämns som viktigt hos samtliga arbetsterapeuter där fokus inte ligger på 

det psykiska tillståndet utan på den upplevda problematiken hos den enskilda personen. 

Något som även var betydelsefullt för deltagarna var att klienterna skulle vara delaktiga under 

hela arbetet. Det gjordes genom ett klientcentrerat synsätt från arbetsterapeuterna där de 

lyssnade in vad klienterna sa och kände. 

 

Förhoppningsvis kan detta arbete användas som ett underlag för arbetsterapeuter i klinisk 

verksamhet för att identifiera vilka tillvägagångssätt som används i dagsläget på psykiatrin 

samt vad som är mest effektivt. Det som rekommenderas är att lägga fokus på den 

terapeutiska relationen mellan arbetsterapeut och klient då detta ansågs som det mest 

betydelsefulla verktyget för ett framgångsrikt arbete.  
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Bilaga 1. Samtycke till deltagande i forskningsstudie 

 

Nedan ger du ditt samtycke till att delta i en studie för att ta reda på arbetsterapeuters roll vid 

implementering av interventioner vid depression. Ge ditt samtycke genom att skriva på med 

 

 din signatur längst ner på sidan. 

 

Medgivande 

 

• Jag har tagit del av informationen kring studien och är medveten om hur den 

kommer att gå till och den tid den tar i anspråk.  

• Jag har fått tillfälle att få mina frågor angående studien besvarade innan den 

påbörjas och vet vem jag ska vända mig till med frågor.  

• Jag deltar i denna studie helt frivilligt och har blivit informerad om varför jag 

har blivit tillfrågad och vad syftet med deltagandet är.  

• Jag är medveten om att jag när som helst under studiens gång kan avbryta mitt 

deltagande utan att behöva förklara varför.  

• Jag ger detta medgivande förutsatt att inga andra än de forskare som är knutna 

till studien kommer att ta del av det insamlade materialet.  

 

 

 

 

Ort:...................... Datum ….../…... 2018 

 

 

 

 

 

 

 

Namnteckning:                                                          Namnförtydligande: 

 

…………………………………….                                 ……………………………………. 
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Bilaga 2: Syftet med studien är att beskriva arbetsterapeuters tillvägagångssätt av att bedöma 

och implementera interventioner till klienter med depression. 

 

Intervjun beräknas ta omkring 20-30min. Hela intervjun kommer att spelas in på band. 

Intervjuerna kommer att behandlas konfidentiellt vilket betyder att intervjuerna kommer att 

avidentifieras och behandlas i enlighet med bestämmelser i Sekretesslagen. Din medverkan är 

frivillig och kan när som helst avbrytas. Är där något du inte förstår eller inte hör så är det 

bara att avbryta och fråga så får vi förklara eller tar om det.  

 

Frågor Möjliga följdfrågor 

Demografiska fakta: 

Namn? 

Ålder? 

Vart arbetar du och vilken patientgrupp 

har du? 

Hur länge har du varit yrkesverksam? 

 

 

1. Är där några interventioner du 

använder ofta till personer med 

depression? 

- Utveckla gärna mer specifikt hur 

denna/dessa används. 

2. Hur gör du som arbetsterapeut din 

första bedömning av klienten? 

- Använder du något instrument vid första 

bedömningen? 

 

3. Hur går du tillväga för att väja 

intervention? 

- Låter du klienten vara delaktig i valet av 

intervention? 

- Hur förhåller du dig till etnicitet/ålder 

och könsmässiga skillnader? 

4. Hur ser förloppet av implementering ut 

av en intervention från start till slut? 

- Under en intervention kan man möta 

både med och motgångar, hur samarbetar 

du med klienten under dessa? 

5. Hur viktig är den terapeutiska 

relationen i arbetet med klienter med 

depression? 

- Hur skapar du en terapeutisk relation till 

klienten? 

- Hur påverkar etnicitet/ålder/kön hur du 

förhåller dig gentemot klienten? 

6. Är det viktigt att göra en individuell 

bedömning av klienten trots samma 

psykiska tillstånd? 

- (Ja, ej utvecklat svar) Varför är det 

viktigt att göra en individuell bedömning 

av klienten? 
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7. Vid avslutad kontakt med en klient, hur 

sker utvärderingen av den använda 

interventionen? 

- Enligt socialstyrelsen är återfallsrisken 

hög, sker det någon vidare kontakt med 

klienten efter utvärderingen? 
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Bilaga 3: 

 

Underkategori Huvudkategori Tema 

Första bedömning 

 

Bedömningsinstrument 

 

Kartlägga vardagen 

 

Individuell bedömning 

Bedömning   

  

  

 

Arbetsterapeutens tillvägagångssätt 

vid bedömning och skapande av 

relation 

Vikten av terapeutisk 

relation 

 

Skapandet av den 

terapeutiska relationen 

 

Individualitet 

Terapeutisk relation 

Förekommande 

interventioner 

 

Val av intervention 

 

Förloppet av 

implementering 

 

Med och motgångar 

Användning av 

intervention 

  

  

 

 

Arbetsterapeutens tillvägagångssätt 

vid implementering av intervention 

från start till slut 

Avslutande utvärdering 

 

Vidare kontakt 

Utvärdering och 

avslutad kontakt 

  

 


