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Sammanfattning: 
Många patienter är osäkra på vad arbetsterapi innebär och vet därför inte vad de ska förvänta sig av 
behandlingen. Förväntningarna på arbetsterapin påverkar också hur själva behandlingen upplevs. 
Syftet med denna uppsats var att beskriva patienters förväntningar på arbetsterapi, upplevelser av den 
arbetsterapi de fick samt den upplevda nyttan av arbetsterapi. Metoden som valdes var en kvalitativ 
semistrukturerad intervjustudie eftersom den ger möjlighet att få förståelse för deltagarens upplevelser 
kring ett visst område. Fem intervjuer genomfördes. Deltagarna var mellan 65-86 år, båda könen var 
representerade och de hade någon form av stroke eller ortopedisk åkomma. Samtliga deltagare bodde 
ensamma i lägenhet. De arbetsterapeutiska åtgärder de deltagit i var bostadsanpassning, ADL-träning, 
hjälpmedelsförskrivning samt balansträning. Deltagarna hade fått arbetsterapi mellan 3-10 gånger. 
Intervjuerna analyserades utifrån Malteruds modifiering av Giorgis fenomenologiska analys. 
Analysprocessen ledde fram till olika kategorier. Under området förväntningar på arbetsterapi 
framkom kategorierna Osäkerhet om vad arbetsterapi kunde ge och Hopp om förbättring. Under 
området upplevelser av arbetsterapi framkom Delaktighet, Alienation och God relation till 
arbetsterapeuten. Under området upplevd nytta av arbetsterapi framkom kategorierna Självständighet, 
Meningslöshet och Trygghet. Slutsatser som kunde dras från resultatet var att några deltagare inte 
visste riktigt vad de kunde förvänta sig inför arbetsterapi medan andra väntade sig att bli mer 
självständiga inom ADL eller att få handarbeta. Deltagarna upplevde relationen med arbetsterapeuten 
var avgörande för hur de upplevde arbetsterapin. Att ha fått en förklaring på vad arbetsterapi innebär 
och hur den kan hjälpa deltagaren upplevdes vara viktigt för att kunna vara delaktig i arbetsterapin och 
se mening i behandlingen. Deltagarna tyckte att de blivit mer självständiga efter arbetsterapin och 
kände sig tryggare men några saknade en förklaring om vad arbetsterapi är. 
 
 
Sökord: arbetsterapi, förväntningar, upplevelser, nytta (occupational therapy, expectations, 
experiences, benefits) 
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1. Inledning 
Under vår verksamhetsförlagda utbildning (VFU) märkte vi att många patienter var osäkra på vad 
arbetsterapi innebar. De visste inte vad arbetsterapeuten hade för roll i hälso- och sjukvården eller 
vilken funktion arbetsterapeuten skulle ha i deras vård vilket gjorde att de inte kunde ha några 
förväntningar på behandlingen. I många fall visste de inte vad som skulle ske eller vad arbetsterapin 
skulle leda till. Detta gjorde att patienterna var osäkra på vad de kunde begära av sin arbetsterapeut 
och de hade svårt att vara delaktiga i beslutsfattandet. Att arbetsterapeuten förklarade arbetsterapins 
grundtankar och arbetssätt var ovanligt. Våra upplevelse av att många patienter inte vet vad 
arbetsterapeuter har för arbetstuppgifter stöds i litteraturen. Royeen et al (2001) drog slutsatsen att 
arbetsterapeuter ofta blandas ihop med andra professioner inom hälso- och sjukvården och att de 
patienter som klart kan särskilja arbetsterapi från övrig vårdpersonal är de som upplevt sig haft 
meningsfulla aktiviteter i sin arbetsterapi (d.v.s. aktiviteter som har någon typ av innebörd för 
patienten). Utifrån detta kommer denna studie att belysa vad patienter har för förväntningar på 
arbetsterapi och hur deltagande i arbetsterapi upplevdes. 
 

2. Bakgrund  

2.1 Beskrivning av arbetsterapi 
Arbetsterapi utvecklades 1917 av några personer som drevs av en stark tro på att aktivitet har ett stort 
terapeutiskt värde (Blesedell et al 2003). Arbetsterapins grundare tillhörde olika yrkesgrupper 
(psykiatriker, arkitekt, socionom, bild- och slöjdlärare) vilket medför att arbetsterapi vilar på en bred 
och komplex kunskapsgrund. Grundfilosofin byggde på att meningsfulla aktiviteter var helande för 
patienter både psykiskt och fysiskt och att det fanns ett samband mellan sjukdom och en obalans 
mellan vila, arbete och fritid. Under 1920-30 talet började arbetsterapin utvecklas i Sverige och 
patienterna sysselsattes med aktiviteter som hantverk, finsnickeri och hushållsarbete (Lindström 
1990). Att patienten hade ett intresse för aktiviteten samt att aktiviteten var roande, meningsfull, 
omväxlande och stimulerande ansågs vara viktigt.  
 
Arbetsterapi omfattar teoretisk vetenskap och praktiskt tillämpning av denna teori för att hjälpa 
patienter att kunna utföra aktiviteter i dagligt liv (ADL) som är viktiga och meningsfulla för dem 
(Blesedell et al 2003). Begreppet ADL innefattar alla aktiviteter som patienten vill eller måste göra 
regelbundet för att vara självständig i sitt dagliga liv (Hulter-Åsberg 1990). Aktivitet används både 
som medel och mål för att främja patienters hälsa och välmående (Blesedell et al 2003). 
Arbetsterapeuten arbetar för att tillvarata patientens egna resurser och ska i samråd med patienten 
ansvara för att göra bedömningar, sätta mål och genomföra förebyggande, rehabiliterande, 
habiliterande och kompensatoriska arbetsterapeutiska åtgärder (Socialstyrelsen 2001). 
Arbetsterapeuten bör ha en helhetssyn på patientens livssituation, behov och önskemål där hänsyn tas 
till både psykiska, fysiska samt kontextuella aspekter. Socialstyrelsen ställer vissa krav på 
arbetsterapeuten bl.a. att de arbetsterapeutiska interventioner som genomförs ska utgå från patientens 
behov och önskemål samt bör vila på en vetenskaplig grund (Socialstyrelsen 2001).  
 
Dagens arbetsterapi grundar sig på meningsfull aktivitet utifrån patientcentrerat förhållningssätt 
(Palmadottir 2003). Olika teoretiska modeller har utvecklats för att vägleda den arbetsterapeutiska 
interventionen (Blesedell et al 2003). Två av dagens teoretiska modeller som tillämpar patientcentrerat 
perspektiv är Canadian Model of Occupational Performance (CMOP) och Model of Human 
Occupation (MOHO). 
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2.2 Modeller inom arbetsterapi 
CMOP och MOHO är två patientcentrerade arbetsterapeutiska modeller som tar till vara på patientens 
individualitet och fokuserar på att patienten är unik. Patienten ses som expert på sin egen vardag och 
klarar självständigt av att bestämma över sitt liv och därmed också över sin arbetsterapeutiska 
behandling (Townsend 2002). För att kunna ha ett patientcentrerat fokus måste arbetsterapeuten enligt 
MOHO förstå, respektera och stödja patientens värderingar, roller, vanor, utförandekapacitet och 
miljön som han/hon lever i. Patientens tidigare erfarenheter och tankar om vad som är motiverande 
och betydande i livet ska vara det centrala i hans/hennes behandling. Har arbetsterapeuten inte 
kunskap om detta är det svårt att hitta aktiviteter som är meningsfulla för patienten, vilket är en 
grundsten i det arbetsterapeutiska synsättet (Kielhofner 2008). Även CMOP fokuserar på aktiviteter 
som ger individen livskvalitet och mening. Arbetsterapeuten vägleder patienten genom behandlingen 
och åtgärderna sätts in utan att arbetsterapeuten på något sätt dömer patienten. Tillsammans arbetar 
man fram den bästa lösningen. Genom att arbeta efter CMOP eller MOHO får arbetsterapeuten 
möjlighet att förstå patientens inställning till arbetsterapi och dennes förhoppning inför att delta.  
Modellerna lägger stor vikt vid relationen mellan terapeut och patient, denna relation ses som en 
avgörande faktor för om arbetsterapin lyckas eller misslyckas (Kielhofner 2008; Townsend 2002). 
Även Holm (2001) tar upp denna relation och beskriver hur förväntningar påverkar mötet mellan de 
två parterna. 
 

2.3 Förväntningar på mötet mellan vårdgivare och pa tient 
Enligt Holm (2001) har inte vårdgivarens förmåga att hjälpa patienten enbart att göra med hur kunnig 
hon är inom sitt fackområde. Förmågan att bygga upp en positiv relation med patienten är också av 
stor vikt. För att kunna göra detta måste vårdgivaren ha kunskap om de förväntningar som finns i 
varje möte mellan professionell vårdgivare och patient. De förväntningar som uppstår i detta möte 
byggs på personens tidigare erfarenheter av liknande situationer (Holm 2001). 
 
Holm (2001) har gjort en sammanställning över de förväntningar och önskningar som kan uppstå när 
en person behöver söka hjälp hos en vårdgivare. Många av dessa är självmotsägande t.ex. en 
medveten önskan om att få hjälp med sina problem och en negativ förväntan om att inte kunna bli 
hjälpt. De negativa förväntningar är ofta en realistisk bedömning av sjukvårdens begränsningar, det är 
inte alltid patienten kan få hjälp med allt. Många gånger har patienten en rationell önskan om att ge 
vårdgivaren så mycket information som möjligt om sina problem men en irrationell önskan om att få 
berätta allt kan även finnas, att helt och hållet lämna över sina bekymmer och oro. Patienten kan också 
irrationellt och omedvetet tycka att han/hon inte behöver ge någon information, vårdgivaren vet allt 
ändå. Vårdgivaren förväntas ha kunskap om allt och förväntas kunna förklara allt för patienten. Att ge 
information om sig själv kan dock kännas otryggt och patienten kan vara rädd för att det han/hon 
berättar om sina problem kommer att leda till att vårdgivaren ger information som patienten inte vill 
höra t.ex. att problemen inte kan lösas helt och hållet. Patienten kan även vara rädd för att bli 
missförstådd eller avvisas. Patientens förväntningar och önskningar kan följaktligen vara både 
rationella och irrationella, omedvetna och medvetna. Det bildar ett komplicerat mönster av 
förväntningar och om mönstret hindrar eller underlättar samspelet mellan vårdgivare och patient beror 
på vårdgivarens förmåga att hantera både de medvetna och omedvetna förväntningarna (Holm 2001).  
 
I en kvalitativ intervjustudie av Palmadottir (2003) beskrivs vilka förväntningar patienter har på 
arbetsterapi. Studien syftade till att undersöka patienters perspektiv på arbetsterapi i rehabilitering och 
vilka komponenter som påverkade deras upplevelse av arbetsterapi. Tjugo patienter, både män och 
kvinnor i åldrar mellan 21-70, deltog i studien. Deltagarnas hälsoproblem var varierande och de flesta 
hade deltagit i arbetsterapi i tre-fyra månader. Studien visade att patienterna inte visste vad de kunde 
förvänta sig av arbetsterapi och visste därför inte vad de hade rätt till. De var nöjda med arbetsterapin 
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men enligt Palmadottir så betydde inte det att de arbetsterapeutiska interventionerna var riktade mot 
de problem som patienterna tyckte var besvärligast. 
 

2.4 Upplevelser av arbetsterapi 
En annan studie av Palmadottir (2006) där tjugo deltagare ingick visar att relationen mellan 
arbetsterapeut och patient har en viktig del i hur patienten upplever behandlingen och bidrar till om 
interventionen blir lyckad. Studien visade att de flesta av deltagarna upplevde sin relation med 
arbetsterapeuten som positiv men några deltagare beskrev också negativa upplevelser. De faktorer 
som påverkade relationen positivt var omtanke, samspel, vänskap och vägledning. Många av 
deltagarna upplevde att relationen med arbetsterapeuten var annorlunda jämfört med relationen till 
andra professioner inom hälso- och sjukvården. Den främsta skillnaden var samspelet, 
arbetsterapeuten informerade hela tiden deltagarna och höll en kontinuerlig kontakt vilket ledde till att 
de fick förtroende för arbetsterapeuten och en nära relation utvecklades. Ett fungerande samspel 
beskrevs som den viktigaste faktorn till att relationen fungerade, då detta fick deltagarna att känna sig 
delaktiga i behandlingen. Deltagarna upplevde relationen till arbetsterapeuten som naturlig och 
avslappnad. Flera av deltagarna upplevde att arbetsterapeuten hela tiden fanns tillgänglig vilket gav en 
känsla av trygghet. Att arbetsterapeuten var omtänksam och visade intresse för deltagarens situation 
var nödvändigt för att relationen skulle upplevas som positiv. Några deltagare upplevde att 
arbetsterapeuten hade en ledarroll i behandlingen och kom med förslag på hur interventionen kunde 
genomföras. Arbetsterapeuten tog antingen denna roll automatiskt eller så gav deltagaren 
arbetsterapeuten denna roll genom att vara passiv. Deltagarna uppfattade arbetsterapeutens ledarroll 
som positiv så länge hänsyn togs till deltagarnas önskemål, de upplevde då att de var delaktiga i 
behandlingen. Några av deltagarna upplevde att arbetsterapeuten var som en rådgivare och vägledare. 
Den faktor som påverkade relationen negativt var framförallt avvisande. Arbetsterapeuten upplevdes 
inte ha visat någon omtanke och lyssnade inte på deltagarna. Deltagarna upplevde inte heller att 
arbetsterapeuten tog hänsyn till deras känslor och önskemål. Dessa deltagare kunde inte se att 
arbetsterapin var meningsfull. Hur arbetsterapin upplevs beror dock inte enbart på arbetsterapeutens 
förmåga att involvera patienten i interventionen (Maitra & Erway 2006). Patienten påverkar själv 
genom att engagera sig i planeringen av interventionen och delta aktivt i diskussioner med 
arbetsterapeuten samt framhålla vilka aktiviteter som är meningsfulla för honom/henne.  
 

2.5 Upplevd nytta av arbetsterapi 
Palmadottirs (2003) studie visar att ökad ADL-förmåga, bygga en ny framtid, balans i tillvaron och 
meningsfullhet upplevdes vara de största vinsterna som arbetsterapi gav. Dessa upplevelser 
påverkades av hur meningsfull patienten tyckte att behandlingen var och hur relationen mellan 
arbetsterapeut och patient såg ut. Enligt Maitra & Erway (2006) tillämpar arbetsterapeuter idag ett 
patientcentrerat förhållningssätt. Anledningar till detta är att patienterna blir mer tillfredställda med 
sin behandling. De har lättare att till sig arbetsterapeutens rekommendationer och följa 
behandlingsprogrammet, deras funktioner förbättras mer samt att de har nytta av sin rehabilitering 
längre tid efter avslutad behandling. Ett patientcentrerat förhållningssätt borde vara kärnan i den 
arbetsterapeutiska interventionen då detta leder till att patienten har större nytta av att delta i 
arbetsterapi. 
 
I en studie (McAvoy 1992) intervjuades 89 patienter om de hade träffat en arbetsterapeut, om de 
visste hur de skulle kontakta sin lokala arbetsterapeut samt vilken nytta arbetsterapin hade gjort. 
Resultatet visade att patienternas kännedom huruvida de träffat en arbetsterapeut var bristande, en 
tredjedel av patienterna (32 %) uppgav att de aldrig hade träffat en arbetsterapeut, trots besök och att 
hjälpmedelsutprovningar/utskrivningar hade gjorts tillsammans med patienten ett flertal gånger. 
Studien kom även fram till att om patienten anser sig haft nytta av arbetsterapin kan bero på hur väl 
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arbetsterapeutens handlingar stämmer överens med vad patienten vill och förväntar sig att hon ska 
göra. 
 

3. Problemområde 
I litteraturen framgår det att patienter har en bristande kunskap om vad arbetsterapi är och därför inte 
vet vad de kan förvänta sig. Det framgår även att patientens förväntningar påverkar relationen med 
vårdgivaren (Holm 2001) och att arbetsterapeutens okunskap om vad patienter förväntar sig kan göra 
att han/hon riktar in sig på ”fel problem” (Palmadottir 2003). Dagens patientcentrerade arbetsterapi 
utgår från att patienten har stor delaktighet i sin egen behandling och att behandlingen ska inriktas på 
det som patienten vill och tycker är viktigt. Vet patienten inte vad han/hon kan vänta sig av 
arbetsterapin eller begära av sin arbetsterapeut är det svårt att vara delaktig och ta egna beslut i sin 
behandling. Patienternas förväntningar på arbetsterapi och hur behandlingen upplevs hänger ihop till 
viss del (Holm 2001). Vi vill därför undersöka vad patienter hade för förväntningar på arbetsterapi, 
hur de upplevde den arbetsterapin samt vilken nytta de upplevde att arbetsterapin haft. En ökad 
kunskap om detta ger arbetsterapeuten större möjlighet att anpassa behandlingen efter varje enskild 
patient. 
 

4. Syfte 
Syftet med denna uppsats var att beskriva patienters förväntningar på arbetsterapi, upplevelser av den 
arbetsterapi de fick samt den upplevda nyttan av arbetsterapi. 
 

5. Metod 
Då studiens syfte var att beskriva patienters förväntningar och upplevelser av arbetsterapi valdes en 
kvalitativ intervjustudie eftersom denna metod ger möjlighet att belysa deltagarnas upplevelser kring 
ett visst område (Kvale 1997). Intervjuerna var semistrukturerade vilket innebär att de utgick från en 
intervjuguide som innehåller olika frågeområden och förslag på följdfrågor. 
 

5.1 Urval 
Före detta patienter rekryterades från en klinik där många äldre patienter vårdas. En skriftlig förfrågan 
om tillstånd att genomföra studien skickades per post till avdelningschefen (se bilaga 1). De 
inklusionskriterier som sattes upp var att deltagarna skulle: 

 
• vara över 65 år 
• kunna svara adekvat samt berättande på frågor 
• vara boende i Örebro stad 
• ha deltagit i någon form av arbetsterapeutisk intervention, t.ex. hjälpmedelsutprovning, 

arbetsterapeutisk träning eller bostadsanpassning vid minst tre tillfällen  
• ha påbörjat den arbetsterapeutiska interventionen tidigast sex månader innan 

intervjutillfället 
• ha avslutat den arbetsterapeutiska interventionen 
 

Dessa kriterier valdes då patienter över 65 år är den största patientgruppen för arbetsterapeuter och det 
var därför av värde att lägga fokus på deras förväntningar och upplevelser av arbetsterapi. Det krävdes 
att deltagaren skulle kunna svara adekvat och berättande på frågor för att genomföra en 
semistrukturerad intervju. Deltagarna i studien skulle ha deltagit i den arbetsterapeutiska 
interventionen vid minst tre tillfällen samt ha avslutat interventionen för att ha en tydlig upplevelse av 
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vad arbetsterapi innefattar.   
 
Åtta arbetsterapeuter på kliniken arbetade med patienter som utifrån inklusionskriterierna var möjliga 
att delta i studien. Avdelningschefen informerade dessa arbetsterapeuter om studien, därpå tillfrågade 
sju av arbetsterapeuterna var sin patient, den senast avslutade, om kontaktuppgifter fick lämnas ut. 
Den åttonde arbetsterapeuten tillfrågade ingen patient p.g.a. hög arbetsbelastning. Samtliga deltagare 
utom en var den senast avslutade. Den patient som var senast avslutad gav inte sin tillåtelse att 
kontaktuppgifter fick lämnas ut och inte heller den näst senast avslutade. Då tillfrågades den tredje 
senast avslutade patienten som godkände att kontaktuppgifter fick lämnas ut. Efter de tillfrågade 
patienternas medgivande om utlämning av kontaktuppgifter skickades ett informationsbrev hem till 
patienterna per post (se bilaga 2). Inom tre arbetsdagar efter att patienterna mottagit 
informationsbreven kontaktades de per telefon för att få tillfälle att ställa frågor samt bekräfta eller 
avböja deltagande i studien. Två patienter avböjde medverkande i studien. De som valde att medverka 
i studien var mellan 65-86 år och hade någon form av stroke eller ortopedisk problematik. Detta 
medförde att deltagarna hade aktivitetsbegränsningar. Båda könen var representerade och samtliga 
deltagare bodde ensamma i lägenhet. Den arbetsterapi de deltagit i bestod av bostadsanpassning, 
aktivitetsträning, hjälpmedelsförskrivning samt balansträning. Deltagarna hade deltagit i arbetsterapi 
3-10 gånger och ingen hade haft någon kontakt med en arbetsterapeut tidigare. 
 

5.2 Datainsamling 
Deltagarna fick själva välja den plats som intervjuerna genomfördes på eftersom miljön påverkar 
interaktionen mellan intervjuare och deltagare (Lantz 1993). Miljön kan främja eller hindra 
kommunikationen varför det var viktigt att intervjuerna genomfördes på en lugn plats där deltagaren 
kände sig trygg. Vi utgick från att deltagarna själva visste vilken miljö som passade dem bäst. Fyra av 
deltagarna valde att genomföra intervjuerna i sina hem. En deltagare intervjuades per telefon. Denna 
deltagare önskade att medverka i studien men hade ingen möjlighet att ta emot oss i sitt hem eller ta 
sig till en lämplig lokal där intervjun kunde utföras. 
 
Före intervjun informerades deltagaren om att tiden för intervjun beräknades till cirka en timme. Den 
avsatta tiden gjorde att en god kontakt och en trygg atmosfär skapades, detta var viktigt för att 
intervjun skulle bli så informationsrik som möjligt (Lantz 1993). Patienten informerades även om att 
vi inte hade något med kliniken att göra och deltagaren upplystes om att det inte fanns några svar som 
var rätt eller fel, utan att vi var ute efter deras egna upplevelser. Deltagaren fick chans att ställa frågor 
innan intervjun började. Intervjuerna var mellan 16 minuter till 35 minuter. 
 
Vi deltog båda vid intervjuerna och enligt Trost (2005) är det ett bra stöd att vara två intervjuare men 
man riskerar då att deltagaren kan känna sig i underläge. En av oss hade därför huvudansvaret för att 
ställa frågorna i samtliga intervjuer, medan den andre skötte tekniken och ibland ställde följdfrågor 
som huvudintervjuaren missade. Detta upplägg förklarades för deltagaren innan intervjun startades. Vi 
valde att ha samma huvudintervjuare varje gång. 
 
För att säkerställa att de områden som intervjuerna syftade till att belysa skulle behandlas 
genomfördes semistrukturerade intervjuer. Detta innebar att intervjun utgick från en guide (se bilaga 
3) som innehöll olika områden vilka deltagaren uppmuntrades att tala fritt om. Denna intervjuguide 
utvecklades efter att ha studerat olika litteraturkällor om intervjumetodik (Hilmarsson 2003; Lantz 
1993; Kvale 1997; Trost 2005; Ryen 2004).  De tre områden som utgjorde studiens syfte låg till grund 
för intervjuguiden. Dessa områden var: patienters förväntningar inför arbetsterapi, upplevelser av den 
arbetsterapi de fick samt den upplevda nyttan av arbetsterapi. Den inledande frågan kring varje 
område kompletterades med förslag på följdfrågor. Följdfrågorna ställdes om deltagaren inte berättade 
utförligt om området, detta gjordes för att få så informationsrika svar som möjligt samt ge oss 
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möjligheter att kontrollera eventuella missförstånd (Hilmarsson 2003). Intervjuerna inleddes med 
allmänna frågor om deltagarens tidigare erfarenheter av arbetsterapi. Intervjuerna spelades in med 
diktafon, detta för att kunna öka koncentrationen på själva intervjun istället för att anteckna vad som 
sades. Samtliga deltagare godkände att intervjuerna spelades in. Lantz (1993) beskriver att inspelade 
intervjuer underlättar databearbetningen. Genom spela in intervjuerna fick vi tydliga transkriberingar 
av intervjuerna (Ryen 2004).  
 

5.3 Dataanalys  

5.3.1 Transkribering 
De fem inspelade intervjuerna delades upp mellan oss. Innan transkriberingarna genomfördes 
fastställdes ramar för tillvägagångssättet, detta gjordes för att skapa ett gemensamt arbetssätt. 
Materialet transkriberades så att det tydligt framgick vem som sagt vad och även tystnadsuppehåll, 
avbrott och uttryck som inte bestod av ord (t.ex. skratt och suckar) registrerades. Överensstämmelsen 
säkerställdes genom att det utskrivna materialet ett flertal gånger jämfördes med de inspelade 
intervjuerna. Enligt Polit & Beck (2008) måste man försäkra sig om att det transkriberade materialet 
stämmer överens med de inspelade intervjuerna.  
 
Samtliga intervjuer lyssnades igenom, transkriberades, genomlästes kritiskt och diskuterades innan 
nästa intervju genomfördes. Detta gjordes för att se vad den aktuella intervjun hade gett och vad vi 
hade gjort bra och vad som kunde förbättras inför nästa intervju. Under denna granskningsprocess av 
första intervjun upptäcktes att området ”förväntningar inför arbetsterapi” behövde belysas grundligare. 
Detta gjordes under följande intervjuer genom att följdfrågor ställdes i större omfattning än under 
första intervjun.  
 

5.3.2 Analys av material 
Dataanalysen har utgått från Malteruds (1998) modifiering av Giorgis fenomenologiska analys som 
genomförs i fyra olika faser: skapa ett helhetsintryck, identifiera meningsbärande enheter, abstrahera 
innehållet i de enskilda meningsbärande enheterna och sammanfatta innebörden i detta innehåll. Med 
meningsbärande enhet menas meningar eller fraser som innehåller information som är relevant för 
syftet. 
 
Det transkriberade materialet lästes grundligt igenom ett flertal gånger för att skapa ett helhetsintryck. 
Därefter identifierades meningsbärande enheter och dessa sorterades in under något av de tre områden 
som intervjuguiden omfattade. För att kunna särskilja de meningsbärande enheterna markerades de 
med olika färger som var kopplade till området som de belyste. Detta gjorde vi tillsammans för att få 
en gemensam grund. Efter att de meningsbärande enheterna identifierats och sorterats in under 
respektive område abstraherades innehållet i varje enskild meningsbärande enhet. Detta innebar att de 
meningsbärande enheternas innehåll identifierades och innebörden tolkades. Sedan eftersöktes 
skillnader, likheter och mönster i de abstraherade meningsbärande enheternas innehåll. Utifrån detta 
utvecklades olika preliminära kategorier som innehöll meningsbärande enheter med samma 
innebörder. Det här steget gjordes först individuellt för att sedan gemensamt jämföra vilka kategorier 
som utvecklats och vilka meningsbärande enheter som sorterats in under vilken kategori. Efter 
diskussioner bestämdes gemensamma kategorier. När alla meningsbärande enheter sorterats in i 
kategorier gjordes en sista granskning över kategorierna för att säkerställa att de inte överlappade 
varandra. Efter detta kunde kategorierna fastställas. Slutligen beskrevs innehållet i varje kategori 
vilket presenteras i resultatet.  
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5.4 Etiska aspekter 
De som genomför en studie har det yttersta ansvaret för att den håller god kvalité och är moraliskt 
acceptabel (Vetenskapsrådet, 2008). En etisk reflektion över studiens genomförande var därför av stor 
vikt. Under hela arbetet har de etiska aspekterna varit i fokus och har diskuterats mycket. Tillstånd att 
kontakta patienterna inhämtades från klinikens avdelningschef (se bilaga 1). Ett informationsbrev (se 
bilaga 2) där studiens syfte och tillvägagångssätt framgick skickades till samtliga deltagare. Brevet 
informerade även om att deltagandet var frivilligt och att deltagarna när som helst hade rätt att 
avbryta. Denna information gavs även muntligt per telefon och vid själva intervjutillfället. De 
människor som en studie involverar ska informeras om studien och fritt kunna välja om de vill 
medverka eller inte (Vetenskapsrådet, 2008).  
 
Den etiska koden för arbetsterapeuter (FSA 2005) beskriver att deltagaren har rätt till integritet. Under 
intervjuerna ställdes endast frågor som berörde studiens syfte och deltagarna valde själva om de ville 
svara. Deltagarna har avidentifierats och inga namn eller personuppgifter finns med i resultatet. Det 
inspelade materialet har behandlats konfidentiellt. Det inspelningarna materialet lyssnades enbart 
igenom av oss och kassetterna kommer att förstöras efter att uppsatsen blivit godkänd. Citaten i 
resultatet har gjorts om till skriftspråk, utan att förvränga innehållet. Detta för att dels försvåra 
identifieringen av deltagarna och dels för att ordagranna citat kan uppfattas som osammanhängande 
och förvirrande för läsaren (Trost 2005; Kvale 1997). Eftersom intervjuerna handlade om deltagarnas 
upplevelser av arbetsterapi ansåg vi det vara viktigt att skydda identiteten av de arbetsterapeuter som 
deltagarna träffat. Det var önskvärt att alla arbetsterapeuter som hade möjlighet skulle välja ut en 
patient eftersom det annars kunde finnas en risk att arbetsterapeuten skulle bli utpekad. Ingen 
information som skulle kunna avslöja arbetsterapeuternas identitet inkluderades i resultatet och det är 
svårt för arbetsterapeuterna att räkna ut vilka patienter som sagt vad. På så sätt skyddas 
arbetsterapeuternas integritet.  
 

6. Resultat  
Resultatet presenteras i de tre områden som syftet består av. Citat som avser att belysa kategorin och 
styrka tillförlitligheten presenteras. Förväntningar på arbetsterapi innehåller två kategorier: Osäkerhet 
om vad arbetsterapi kunde ge och Hopp om förbättring. Upplevelser av arbetsterapi innehåller tre 
kategorier: Delaktighet, Alienation och God relation med arbetsterapeut. Även upplevd nytta av 
arbetsterapi innehåller tre kategorier: Självständighet, Meningslöshet och Trygghet. 
 

6.1 Förväntningar på arbetsterapi 

6.1.1 Osäkerhet om vad arbetsterapi kunde ge 
Flera av deltagarna i denna kategori hade aldrig hört talas om yrket arbetsterapeut innan de fick 
kontakt med arbetsterapeuterna på kliniken eller så hade de bara vaga uppfattningar om vad 
arbetsterapeuter gör. De visste överhuvudtaget inte någonting om vad arbetsterapeuten hade för roll i 
hälso- och sjukvården och de var därför osäkra på varför de skulle träffa en arbetsterapeut, de visste 
inte hur arbetsterapeuten skulle kunna hjälpa dem eller vad de skulle göra i behandlingen. 

 
Jag visste inte vad ni [arbetsterapeuter] är ålagda att göra. 

 
Några deltagare hade dock hört talas om yrket innan, men de var ändå inte helt säkra på vilken hjälp 
arbetsterapeuten skulle kunna ge dem. En uppfattning som deltagarna hade var att handarbete såsom 
stickning, vävning och pyssel såsom tygtryck och målning var en stor del av arbetsterapeutens 
yrkesuppgifter. De blev då förvånade när de fick höra att de skulle träffa en arbetsterapeut eftersom de 
inte förstod hur detta skulle kunna hjälpa dem att bli bättre. Efter att de påbörjat sin arbetsterapi trodde 
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de att det kanske fanns flera olika sorters arbetsterapeuter som arbetade inom olika områden t.ex. 
några som arbetade med hjälpmedel och träning medan andra arbetade med att sysselsätta patienter 
som låg inne på sjukhus. 
 
Deltagarna beskrev att de kände sig mindre osäkra på vad arbetsterapin skulle innebära för dem efter 
att de hade träffat arbetsterapeuten och diskuterat sina problem med henne. Att arbetsterapeuten 
förklarade sina yrkesuppgifter i samband med första mötet upplevdes som en viktig del i att minska 
osäkerheten. 
 

Jag visste inte något om hur arbetsterapin skulle fungera, inte förrän jag fick kontakt med dem. 
 

6.1.2 Hopp om förbättring 
Att arbetsterapeuten tränar människor för att de ska bli bättre och komma igång var en vanlig 
kännedom bland de deltagare som hört talas om yrket innan. Hur denna träning skulle ske var oklart 
men att arbetsterapeuter tränar människor som har någon typ av sjukdom eller något problem var 
däremot tydligt. Deltagarna i denna kategori beskrev att de hade förväntningar om att arbetsterapin 
skulle ge dem tillfälle att få träna t.ex. sin gångförmåga och balans. Deltagarna uttryckte att de efter 
t.ex. en höftoperation blivit väldigt inaktiva och att denna passivitet gjorde att deras höftleder blev 
ännu stelare. Detta gjorde att de fick ännu svårare att förflytta sig. De hoppades på att arbetsterapeuten 
kunde hjälpa dem att få igång kroppen så att de kunde röra sig lättare.  

 
Jag hoppades väl att de skulle se till att jag kunde gå ordentligt [skratt]. 

 
Hos flera deltagare väcktes förväntningar i samband med det första mötet med arbetsterapeuten 
eftersom arbetsterapeuten då förklarade vad hon kunde hjälpa dem med. Efter denna förklaring blev 
deltagarna förvånade över att arbetsterapeuten hade en sådan bred kompetens och kunde hjälpa till 
inom så många olika områden. Detta bidrog till att deltagarna såg vilka möjligheter arbetsterapi kunde 
ge. De förväntningar som väcktes var att själv kunna klara av så stor del av sin ADL som möjligt bl.a. 
förflyttningar, påklädning och duschning och därmed bli mer självständig.  
 

Till och börja med hade jag inga förhoppningar… men när hon [arbetsterapeuten] började med mig så fick jag 
ju förhoppningar om att jag skulle kunna ta på mig strumpor… och bli så självständig som möjligt. 

 
Att få hjälp hemma med anpassningar var också en av de förväntningar som deltagarna hade. Hur 
dessa anpassningar skulle utföras och hur de skulle underlätta var dock oklart för deltagarna.  
  

6.2 Upplevelser av arbetsterapi 

6.2.1 Delaktighet 
Deltagarna i denna kategori upplevde att arbetsterapeuten hade diskuterat behandlingen med dem och 
sedan ha tagit hänsyn till deras önskemål i planeringen av behandlingen. När arbetsterapeuten sedan 
föreslog vilka färdigheter på funktions- och aktivitetsnivå de skulle inrikta sig på och hur detta skulle 
ske upplevdes det vara anpassat efter deltagarens förmågor och önskemål. Att behandlingen var 
anpassad efter deltagarnas behov och färdigheter upplevdes som viktigt, deltagarna tyckte att detta var 
mycket positivt och det fick dem att känna att de kunde påverka sin behandling. Denna upplevda 
delaktighet förknippades också med att behandlingen riktades på de problem som deltagarna tyckte 
var mest väsentliga. 
 

Det jag hade bekymmer med, det hjälpte de mig med. Det har jag varit delaktig i, det tycker jag. 
 



 13 

Flera deltagare upplevde att de hade fått en förklaring av vad arbetsterapi innebär då de träffade 
arbetsterapeuten vilket underlättade för deltagarna att vara delaktiga i behandlingen eftersom de då 
förstod vad arbetsterapin gick ut på. Att veta vad arbetsterapeuten kunde erbjuda för service beskrevs 
som mycket viktigt för att kunna påverka sin behandling. Då förstod deltagarna bättre vad de kunde 
begära av sin arbetsterapeut och vad de kunde vänta sig för resultat av behandlingen. 
 

6.2.2 Alienation 
Deltagarna som beskrev alienation upplevde att de inte hade fått vara med och ta beslut i sin 
behandling. De upplevde inte heller att de på något vis hade varit med och påverkat behandlingen. Att 
arbetsterapeuten diskuterat mål med behandlingen var mycket ovanligt. Deltagarna upplevde att det 
redan var bestämt vad som skulle göras och att deras önskemål inte kunde påverka detta. 
Arbetsterapeuten hade talat om vilka åtgärder som skulle genomföras utan att fråga vad deltagarna 
ville.  
 

Jag var som ett hjon.  
Att arbetsterapeuten hade kommit och talat om vad hon hade tänkt att de skulle göra, utan att förklara 
varför upplevdes i viss mån som respektlöst. Men deltagarna kände att de fick ta det som erbjöds 
eftersom de antog att arbetsterapeuten visste vad som var bra för dem.  

 
Hon visste väl vad som var bra för mig… och då föreslog hon väl det. 

 
Deltagarna upplevde att bristande information gjorde dem mindre delaktiga i sin behandling. Dessa 
deltagare beskrev att de aldrig fick någon förklaring på vad arbetsterapi är eller varför de tränade så 
som de gjorde, de tyckte att upplysning borde ha varit första steget. Deltagarna upplevde att de hade 
behövt mer information för att kunna ta till sig arbetsterapin, förstå arbetsterapeutens tankesätt och 
därmed kunna lägga en grund till att få ett bättre samspel med arbetsterapeuten. 
 

Jag vet inte vad arbetsterapeuter gör och jag vet inte vad arbetsterapeuter får lära sig….hon talade inte om 
någonting … så lite mer upplysningar på den fronten skulle inte skada. 

 
Jag tyckte inte att det fanns någon kontakt överhuvudtaget mellan mig och min arbetsterapeut. 

 
De deltagare som inte fått någon förklaring på vad arbetsterapi innebär var också osäkra på vem som 
hade hjälpt dem, om det var en arbetsterapeut eller någon annan profession inom hälso- och 
sjukvården. De upplevde inte att de fick någon bra presentation om vilka de personer som de mötte 
var och hur behandlingen kunde hjälpa dem.  
 

Hon sa inte så mycket om någonting, t.ex. så här ska du göra för att bli bättre och i den stilen. 
 

6.2.3 God relation till arbetsterapeuten 
Samspelet med arbetsterapeuten beskrevs av deltagarna som mycket viktig. En god relation med 
arbetsterapeuten framhölls som den främsta orsaken till att deltagarna kände sig nöjda med 
arbetsterapin. Deltagarna poängterade att kontakten med arbetsterapeuten var det allra bästa med att 
delta i arbetsterapi eftersom arbetsterapeuten lättade upp stämningen under behandlingstillfällena 
genom att visa sin personlighet och humor. Detta upplevdes som mycket positivt. 
 

De var trevliga och lättsamma… det var inte bara hårda bud utan vi kunde skoja och ha lite trevligt också. 
 
Deltagarna upplevde att det fanns en kontinuitet i relationen med arbetsterapeuten. De kände att de 
hela tiden hade stöd från arbetsterapeuten eftersom hon hörde av sig regelbundet, vilket gjorde att de 
kände sig inspirerade till att fortsätta kämpa för att öka sin aktivitetsförmåga. 
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Ibland kom terapeuten och pratade lite grann, frågade hur det var och så där. Hon höll väl reda på mig hela 
tiden, hon släppte mig inte.  

 
Hon var glad, hörde av sig och kom hit… jag kände mig uppeppad. 

 
Att kunna prata med sin arbetsterapeut upplevdes som viktigt av deltagarna. De flesta av deltagarna 
upplevde att de hade en nära relation till sin arbetsterapeut, de tyckte att de kände personen bakom 
arbetsterapeuttiteln och att de var på samma nivå. De upplevde inte att arbetsterapeuten hade någon 
auktoritär ledarposition utan var mer som en guide genom behandlingen. 
 

Jag har sett min arbetsterapeut som en god vän, det har varit roligt att träffas vi har pratat med varandra och 
fikat. 
 

6.3 Upplevd nytta av arbetsterapi 

6.3.1 Självständighet 
Deltagarna i denna kategori kunde tydligt se att de blivit mer självständiga efter att ha deltagit i 
arbetsterapi. De upplevde att de klarade av sin ADL (t.ex. duschning och påklädning) bättre och 
uttryckte också att de fått ökad balans, vilket de tyckte var värdefullt.  
 

Jag tycker det var bra det jag har fått, jag är mycket nöjd… och nu tycker jag att jag står på egna ben. 
 
Deltagarna använde nu strategier som arbetsterapeuten hade lärt ut för att kompensera för sina 
aktivitetsbegränsningar vilket underlättade deras självständighet i vardagen. De upplevde sig ha haft 
stor nytta av det som arbetsterapeuten lärt ut och tyckte sig vara mera självständiga nu efter 
behandlingen. Några av deltagarna gjorde fortfarande övningar som de fått av arbetsterapeuten för att 
förbättra sina förmågor. Dessa deltagare uttryckte hopp om att förbättras ytterligare i framtiden. 
 

Jag har haft en väldig nytta… och det hoppas jag ska fortsätta också. 
 

Kombinationen av arbetsterapi och sjukgymnastik beskrevs som en faktor som gjorde behandlingen 
lyckad. Konstellationen av arbetsterapi och sjukgymnastik gjorde att deltagarna klarade sig bättre och 
blev mer självständiga i sitt dagliga liv. 
 

Av sjukgymnasten får man lära sig vissa rörelser som ska stärka muskulaturen och benen … och 
arbetsterapeuten hjälper till att kunna göra det [aktiviteten] på ett självständigt sätt med vissa hjälpmedel och 
balans och så där… det är ju två olika områden. 

 
De deltagare som hade hoppats på att bli bättre t.ex. vid förflyttningar och mer självständiga upplevde 
att deras förväntningar infriades. De uttryckte att de till och med hade fått mer hjälp och blivit 
självständiga i högre grad än vad de hade väntat sig.  
 

Jag kanske fick mer än jag hade väntat mig, jag visste inte att hon [arbetsterapeuten] kunde hjälpa mig med 
så mycket… ordna med hjälpmedel och sådant…så nu klarar jag mig mycket bättre. 

 
Jag hade ingen aning om att man fick lära sig så mycket, hur man skulle arbeta med händer och fötter och 
sådant där….så jag blev väldigt imponerad av att jag blev så mycket bättre. 

 
Det framkom dock att några deltagare hade förväntat sig att hinna bli mer självständiga under den 
period som de deltog i arbetsterapi. Den främsta anledningen till att förväntningarna inte infriades 
under denna period var bristen på tid. Dessa deltagare tyckte att de hade haft nytta av den arbetsterapi 
de fått men önskade ytterligare arbetsterapi. 
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Ja det var väl det att de [arbetsterapeuterna] inte har tid… jag menar patienterna kommer ju i ett kör… de har 
väl inte hur mycket tid som helst de heller…jag hade behövt träna mer. 

 

6.3.2 Meningslöshet 
Några deltagare upplevde arbetsterapin som meningslös. Dessa deltagare kände att den arbetsterapin 
som de deltagit i bara innehöll saker som de redan visste eller som de kunde ha räknat ut själva. De 
antog dock att det fanns en mening och tanke bakom men de kunde inte se den själva. 
 

Jo arbetsterapin var ju inte i vägen, det var klart att man behövde den annars skulle väl ingen ha satts på att 
komma till mig, men i stort kan jag inte se någon mening med det. 

 
Anledningen till att deltagarna kände meningslöshet upplevdes bero på att de inte hade fått veta varför 
arbetsterapeuten var där och vad behandlingen gick ut på. De aktiviteter och den träning som 
arbetsterapeuten ville att deltagarna skulle göra upplevdes som meningslösa eftersom deltagarna 
överhuvudtaget inte förstod varför de skulle göra dem. 
 

Jag har aldrig fått veta vad ni egentligen ska göra… och det vet jag inte än idag fast jag haft en 
arbetsterapeut här hemma. 

 
Hon [arbetsterapeuten] tog fram ett papper och läste vad vi skulle göra… sen promenerade vi här och satt 
och så där. 

 
De deltagare som upplevde att arbetsterapin var meningslös kunde inte se att behandlingen hade 
underlättat deras vardag och tyckte inte att de fått ut något av arbetsterapin. De använde inte de 
strategier som de hade lärt sig av arbetsterapeuten och de hjälpmedel som deltagarna fått upplevdes 
som meningslösa. 
 

Jag tyckte mest det var sådant som jag kunde ha kommit underfund med själv och jag menar man ser ju vad 
man kan göra och det man inte kan göra det undviker man. 

 

6.3.3 Trygghet 
Deltagarna upplevde att det var tryggt att ha fått träna på sina svårigheter, detta gjorde att de kände sig 
säkra på vad de klarade av och gjorde dem medvetna om sina begränsningar. På grund av deltagarnas 
balans- och förflyttningsproblem var de rädda att ramla, särskilt eftersom de bodde ensamma, detta 
hade arbetsterapeuten tagit fasta på. Genom att deltagarna fick tips om hur de kunde förhindra fall och 
hur de själva skulle ta sig upp ifall de ramlade kändes det mycket tryggare att vara ensam hemma. Att 
arbetsterapeuten inte bara hade sin arbetsplats på sjukhuset, utan även kom hem till deltagarna 
upplevdes som positivt. Det kändes tryggt att veta att det fanns någon där även efter utskrivningen. 
 

Jag tycker nog att arbetsterapeut är ett bra yrke, bra att det finns för att bara bli utskriven från sjukhuset och 
så komma hem och inte veta någonting… där har jag haft en väldig nytta av arbetsterapeuten som har 
berättat lite och pratat med en och hjälpt till och så. 

 
Flera av deltagarna upplevde att arbetsterapeuten hade en central roll i deras rehabilitering efter 
utskrivning från kliniken eftersom arbetsterapeuten hörde av sig även efter att de kommit hem. Att den 
kontinuitet som deltagarna upplevde fanns i deras relation på kliniken fortsatte även efter 
utskrivningen kändes tryggt och deltagarna kände att de hade någon att kontakta ifall att någonting 
skulle hända. 

 
Man är rädd att de ska släppa taget och att det blir pannkaka av alltihop, men det har de inte gjort. 
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7. Diskussion  

7.1 Metoddiskussion 
Då arbetsterapeuterna på kliniken gjorde urvalet av deltagare medförde detta en risk att de omedvetet 
eller medvetet skulle välja patienter som de visste var nöjda med sin behandling. Denna risk 
minimerandes då en ram sattes kring urvalet där den senast avslutade patienten skulle tillfrågas först. 
När urvalet gjorde efterfrågades sju deltagare. I detta antal var bortfall och någon misslyckad intervju 
inräknad. De fem intervjuer som genomfördes blev lyckade och informationsrika.  Polit & Beck 
(2008) skriver att det i kvalitativa studier inte är antalet deltagare som är viktigt, utan det är kvalitén 
på den information som deltagarna ger som är av betydelse. Polit & Beck skriver också att när ingen 
ny information tillkommer så har man uppnått datamättnad. Vi upplevde detta i viss mån under den 
sista intervjun eftersom det inte tillkom någon helt ny information. Därför anses inte bortfallet haft 
någon större betydelse för materialets innehåll. Fem intervjuer var ett lagom antal för att kunna 
hantera och analysera materialet på ett noggrant sätt. Intervjuerna utgick från en intervjuguide, detta 
var ett stöd för oss som ovana intervjuare för att begränsa oss till de ämnesområden studien hade för 
avsikt att belysa (Lantz 1993). Intervjuguiden hjälpte även deltagaren att avgränsa sina svar vilket 
samtidigt underlättade dataanalysen då mängden överflödig information begränsades (Ryen 2004).  
 
Genom att visa ett genuint intresse för deltagarna och prata om andra saker innan intervjun 
genomfördes skapades en god relation. Detta gav deltagaren ett förtroende för oss vilket skapade ett 
gott samspel och en trygg atmosfär. Enligt Lantz (1993) så ökar risken att intervjuaren misstolkar 
informationen om inte samspelet fungerar. Då deltagaren bestämmer vilken information som han/hon 
väljer att delge främjas innehållet i intervjun av ett fungerande samspel och en god atmosfär där 
deltagaren känner sig trygg. Den väl tilltagna intervjutiden gjorde att deltagaren fick möjlighet att ge 
genomtänkta svar. Att vara två personer vid intervjuer kan göra att deltagaren känner sig underläge 
(Trost 2005). I de intervjuer som genomfördes uppfattades dock deltagarna som öppna och pratglada, 
detta kan bero på att vi förklarade intervjuns upplägg och att det inte fanns några svar som var rätt 
eller fel. Vi hade samma roll (huvudintervjuare och teknikansvarig/följdfrågor) under alla intervjuer 
och efter varje intervju sågs möjligheter till förbättringar hos oss båda. Genom att ha samma roll i alla 
intervjuer kunde rollerna utvecklas vilket gjorde att vi förbättrade vår intervjumetodik allteftersom 
intervjuerna fortlöpte. Vi presenterade oss som arbetsterapeutstudenter och det kan tänkas att detta 
påverkade deltagarna till att inte vilja ”såra oss” och därmed vinkla sina svar så att de blev mer 
positiva. Deltagarnas svar kändes dock som ärliga och de var inte rädda för att säga vad de tyckte. 
Agerandet under intervjusituationerna, som beskrivits ovan, ökar materialets tillförlitlighet och detta 
stöds av det Lantz (1993) skriver om att samspelet är viktigt för materialets tillförlitlighet. Vi var 
ovana intervjuare och missade att ställa en del följdfrågor, hade inte detta missats skulle materialet 
förmodligen blivit informationsrikare. I ett fall ledde detta till att telefonkontakt togs med en deltagare 
för att ställa en missad följdfråga. I vissa intervjuer kunde fler följdfrågor ställts och deltagarna kunde 
ha pressats till att berätta mera, detta kändes dock oetiskt i den speciella situationen. Deltagarnas 
välmående sattes före en djupare information. En av deltagarna önskade att göra intervjun över 
telefon. Nackdelar med detta var att samspelet försämrades och att svaren blev mer kortfattade. 
Telefonintervjun genomfördes ändå eftersom det vore oetiskt att neka till medverkande då personen 
gärna ville delta. Nackdelarna kompenserades i viss mån genom att försöka skapa en bra kontakt över 
telefonen och ställa många följdfrågor. Telefonintervjun tillförde nytt material till studien. 
 
Eftersom intervjuerna genomfördes efter att deltagarna genomgått arbetsterapi kan det tänkas att deras 
tankar om vad de hade för förväntningar inför arbetsterapi påverkades av deras upplevelser. Vi 
upplevde dock att deltagarna var säkra på vilka förväntningar de hade haft och hur arbetsterapin levde 
upp till detta. Många följdfrågor ställdes inom detta område för att minimera missförstånd. Att 
intervjua deltagarna två gånger (en gång före arbetsterapi, en gång efter) var en tanke som fanns under 
planeringen av arbetet, men det fanns inte tid för detta. 
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Materialet transkriberades så att det tydligt framgick vem som sagt vad, även tystnadsuppehåll, 
avbrott och uttryck som inte bestod av ord (t.ex. skratt och suckar) registrerades. Att skriva ut 
känsloyttringar gav en djupare förståelse för det deltagarna sagt vilket underlättade och förbättrade 
dataanalysen. Att läsa igenom och diskutera varje intervju innan nästa intervju utfördes var ett bra 
arbetssätt. Detta gjorde att intervjumetodiken kunde förbättras inför nästa intervju. I och med detta 
tillvägagångssätt upptäcktes att området förväntningar inför arbetsterapi behövde belysas 
grundligare. Att under följande intervjuer ställa följdfrågor i större omfattning än under den första 
intervjun gjorde att materialet belyste syftets alla delar i lika stor grad.  
 
I analysfasen gjorde vi en preliminär kategorisering av de meningsbärande enheter var för sig och 
sedan diskuterades gemensamma kategorier fram som reviderades allteftersom nytt material lades till. 
Vi var då tvungna att tänka över och diskutera valet av kategorier och insorteringen ett flertal gånger 
vilket ledde till väl genomtänkta kategorier som tog hänsyn till materialets bredd. Detta 
tillvägagångssätt ökade analysens tillförlitlighet.  

7.2 Resultatdiskussion 

7.2.1 Förväntningar på arbetsterapi 
Under detta område framkom efter analys kategorierna Osäkerhet om vad arbetsterapin kunde ge och 
Hopp om förbättring. Här framkom det att många deltagare kände sig osäkra på vilka förväntningar de 
hade inför att delta i arbetsterapi. Detta berodde framförallt på att deltagarna var osäkra på vad 
arbetsterapi innebar, några hade överhuvudtaget inte hört talas om yrket tidigare. Det framkom också 
att några deltagare hade förväntat sig att pyssla och handarbeta och de blev därför osäkra på vilket sätt 
arbetsterapi skulle kunna vara till nytta för dem. Deltagarna uttryckte att de inför arbetsterapin hade 
förhoppningar om att få träna och klara sin ADL mera självständigt, några av deltagarna fick upp 
dessa förhoppningar först efter att de träffat arbetsterapeuten. Dessa förhoppningar om att få hjälp 
med sina problem är i likhet med de förväntningar som Holm (2001) beskrivit finns i mötet mellan 
patient och vårdgivare.  
 
Att några deltagare trodde att arbetsterapi handlade om pyssel kan bero på att arbetsterapi tidigare 
inriktade sig på olika typer av hantverk (Lindström 1990). Vi tror att det är nödvändigt att 
allmänhetens kännedom om arbetsterapi ökar för att de personer som har behov av arbetsterapi ska 
förstå vad arbetsterapeuter kan erbjuda för service och kunna efterfråga arbetsterapi vid behov. I en 
studie av McKinnon (2000) föreslog deltagarna att arbetsterapeuter ska göra mer reklam för sig själva 
så att allmänheten kan få bättre kännedom om den service arbetsterapeuter har att erbjuda. Andra 
förslag var att det borde finnas mer litteratur om vad arbetsterapeuter kan hjälpa till med samt att 
läkare och övriga professioner inom hälso- och sjukvården borde remittera mer till arbetsterapeuter 
vilket skulle leda till att arbetsterapeuter blir mer marknadsförda och allmänhetens kunskap om 
arbetsterapi ökar. Det är viktigt att öka patienters kunskap om arbetsterapi eftersom en fortsatt 
okunskap kan få förödande konsekvenser för yrket, varför ska ett yrke som man inte ser någon nytta 
med ha en stor plats i hälso- och sjukvården? Beslutfattarna måste förstå vilka det är som ligger 
bakom att patienterna bl.a. fortsätter att vara självständiga i sin vardag och får en högre livskvalité 
(McAvoy 1992). Därmed sparar arbetsterapeutens insatser pengar genom att patienterna klarar att bo 
hemma längre och inte behöver sjukvård i lika stor grad än om inget skulle ha gjorts.  
 

7.2.2 Upplevelser av arbetsterapi 
Kategorierna Delaktighet, Alienation och God relation till arbetsterapeuten framkom under detta 
område. Deltagarna som upplevde att arbetsterapin utgick från deras önskemål och förmågor kände 
sig delaktiga i behandlingen. De deltagare som tyckte att de fått en förklaring på vad arbetsterapi 
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innebar då de träffade arbetsterapeuten upplevde sig ha möjlighet att vara med och påverka sin 
behandling.  
 
Några deltagare upplevde alienation och de tyckte inte arbetsterapeuten tydliggjort vad arbetsterapi 
innebar och förstod inte varför träningen såg ut som den gjorde. De kände inte att de hade någon 
möjlighet att påverka sin behandling. Deltagarna som beskrev alienation upplevde att bristande 
kommunikation från arbetsterapeutens sida var den främsta orsaken. Då både Socialstyrelsen (2001) 
samt CMOP och MOHO (Townsend 2002; Kielhofner 2008) ställer krav på att behandlingen ska utgå 
från patientens behov och önskemål borde dessa deltagare ha varit mera delaktig i behandlingen. 
Arbetsterapeuterna som behandlat deltagarna som upplevde alienation har på något sätt misslyckats att 
göra dem delaktiga i behandlingen. Hade arbetsterapeuterna förklarat arbetsterapins innebörd för 
deltagaren samt lyssnat och tagit hänsyn till dennes önskemål är möjligheten stor att deltagaren skulle 
ha upplevt sig vara mer delaktig. Att informera patienten gör att denne känner förtroende för 
arbetsterapeuten och har möjlighet att vara delaktig i sin behandling. Maitra & Erway (2006) menar 
dock att patienten själv kan påverka sin delaktighet i arbetsterapin genom att engagera sig i 
behandlingen. Vi håller med om detta, de deltagare som inte haft några kognitiva nedsättningar och 
inte förstod vad arbetsterapin gick ut på skulle på eget initiativ kunnat diskutera detta med 
arbetsterapeuten. Även Palmadottir (2003) beskriver att både arbetsterapeut och patient har en del i att 
bygga upp en fungerande relation. Flera av deltagarna i vår studie tyckte att de hade en god relation 
till arbetsterapeuten. Den goda relationen beskrevs vara den främsta orsaken till att dessa deltagare 
blev nöjda med sin arbetsterapi. Detta stämmer väl överens med Palmadottirs (2006) studie som visar 
att relationen mellan arbetsterapeut och patient har en central del i hur behandlingen upplevs. Detta 
visar att det är viktigt att som arbetsterapeut känna till vikten av att skapa en god relation till patienten. 
Detta ställer höga krav på att arbetsterapeuten är flexibel och klarar av att anpassa sig efter patienten.  
 

7.2.3 Upplevd nytta av arbetsterapi 
Under detta område framkom kategorierna Självständighet, Meningslöshet och Trygghet. Flera 
deltagare tyckte att de blivit mer självständiga och de upplevde att en ökad trygghet efter att ha 
deltagit i arbetsterapi. Dessa deltagare framhöll vikten av uppföljning. Det framkom också att några 
deltagare inte hunnit bli så självständiga som de hoppats på eftersom att tiden inte räckte till. I en 
studie (McKinnon 2002) ger deltagarna förslag på hur arbetsterapi kan förbättras, ett förslag är just att 
deltagarna ville ha mer tid till arbetsterapeutisk behandling. Deltagarna som beskrev meningslöshet 
kunde inte se att de dragit någon nytta av att delta i arbetsterapi. De kunde inte heller se meningen 
med behandlingen. Då arbetsterapi grundar sig på meningsfullaktivitet anser vi att detta bör vara 
central del av den arbetsterapeutiska behandlingen. Detta stämmer överens med en studie av Boutin-
Lester & Gibson (2002) som visade att många arbetsterapeutiska interventioner grundar sig på träning 
som arbetsterapeuten valt ut vilket placerade patienten i en passiv roll. Detta trots att meningsfull 
aktivitet har lättare att inspirera patienten och motivera deltagandet i arbetsterapi än aktivitet där de 
inte kan se en mening. Att arbetsterapeuten involverar funktionsträning i meningsfulla aktiviteter ser 
vi därför som mycket viktigt. 
 

7.2.4 Förbindelser mellan de tre områdena 
I resultatet finns en koppling mellan god relation till arbetsterapeuten och delaktighet, trygghet samt 
självständighet. De deltagare som upplevde sig ha en god relation till arbetsterapeuten tyckte också att 
de var delaktiga i behandlingen och upplevde att de haft stor nytta av arbetsterapin. Modellerna 
CMOP och MOHO beskriver att relationen mellan arbetsterapeut och patient är en avgörande faktor 
för hur lyckad behandlingen blir (Kielhofner 2008; Townsend 2002). Det fanns även en koppling 
mellan de patienter som fick högre förväntningar om vad arbetsterapin skulle kunna ge dem efter att 
de träffat en arbetsterapeut och de som upplevde att de hade en god relation till arbetsterapeuten samt 
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var delaktiga i behandlingen. Detta kan bero på att de fick förtroende för arbetsterapeuten samt en 
förklaring på hur arbetsterapi kunde underlätta deras ADL. De deltagare som upplevde alienation och 
meningslöshet beskrev att det var svårt att få kontakt med arbetsterapeuten och de inte fick några 
upplysningar om behandlingen. Detta visar att en god relation mellan arbetsterapeut och patient samt 
att patienten får innebörden av arbetsterapi förklarat för sig är viktigt för att den arbetsterapeutiska 
interventionen ska bli lyckad. Detta stämmer överens med en studie av Lim et al (2007) som visar att 
de att patienter som fått syftet med arbetsterapin förklarat för sig också upplever större nytta av 
behandlingen. CMOP och MOHO tar upp vikten av klientcentrering och meningsfull aktivitet i 
behandlingen (Townsend 2002; Kielhofner 2008). Om inte arbetsterapeuten förstår patienten och har 
kunskap om vad som är betydelsefullt för denne får arbetsterapeuten svårt att hitta aktiviteter som är 
meningsfulla för patienten.  
 

7.2.5 Slutsats 
Denna studie visar att en god relation mellan arbetsterapeut och patient och information om vad 
arbetsterapi innebär är viktigt för att behandlingen ska bli lyckad. Eftersom denna studie undersökt 
äldre patienter med stroke eller ortopediska åkommor är resultatet framförallt överförbart till denna 
grupp. Resultatet tyder på att det är viktigt att skapa en god relation och informera patienten om 
behandlingen oavsett vilken patientgrupp man behandlar. För patienter med kognitiva nedsättningar 
måste dock informationen anpassas. 
 

8. Förslag till vidare forskning 
Då det i denna studie framkommit att information om vad arbetsterapi innebär påverkade hur 
behandlingen upplevdes hade det varit intressant att undersöka hur olika sätt att informera patienten 
om arbetsterapi påverkar förväntningarna och upplevelsen av arbetsterapi. 
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Bilaga 1 

Örebro universitet     2008-02-14 
Hälsoakademin 
Arbetsterapeutprogrammet 
 
Till verksamhetschefen på xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Förfrågan om tillåtelse att genomföra intervjuer där patienter beskriver de förväntningar de 
hade inför att delta i en arbetsterapeutisk behandling samt om behandlingen levde upp till deras 
förväntningar. 
 
Intervju kommer att ingå i en C-uppsats som syftar till att beskriva patienters förväntningar på 
arbetsterapi före intervention samt om upplevelsen av den arbetsterapeutiska interventionen levde upp 
till förväntningarna.  
 
Patienterna kommer att informeras om att medverkan till studien är helt frivillig och patienten har när 
som helst rätt att avbryta sin medverkan utan att ange orsak. Beslutet om att medverka eller ej kommer 
inte att påverka patientens framtida hälso- och sjukvård. Väljer patienten att medverka bestämmer 
han/hon själv vilken plats intervjun genomförs på, den kommer att ta ungefär en timme och spelas in 
på diktafon. Intervjuerna kommer att genomföras av arbetsterapeutstudenterna Lena Edlund och Maria 
Olausson. Resultatet av intervjun kommer att presenteras på ett sådant sätt att identifiering av 
patienten försvåras. Det informationsbrev som kommer att skickas till patienterna bifogas i detta brev. 
 
Vi syftar till att intervjua ca sju patienter och vi önskar att de uppfyller följande inklusionskriterier: 
 

o Patienten kan svara adekvat samt berättande på frågor. 
o Patienten är över 65 år. 
o Patienten är boende i Örebro kommun. 
o Patienten ska ha deltagit i någon form av arbetsterapeutisk intervention, såsom 

hjälpmedelsutprovning, arbetsterapeutisk träning eller bostadsanpassning vid minst två 
tillfällen.  

o Patienten ska ha påbörjat den arbetsterapeutiska interventionen tidigast sex månader innan 
intervjutillfället. 

o Patienten ska ha avslutat den arbetsterapeutiska interventionen högst tre månader innan 
intervjutillfället. 

 
Vi kommer att ta kontakt med Dig inom några dagar för att höra om detta är möjligt. Önskar du 
ytterligare information eller har några frågor är du välkommen att kontakta någon av oss.  
 
Med vänliga hälsningar 
 
___________________              _______________________       ______________________ 
Lena Edlund           Maria Olausson                   Anita Tollén 
Arbetsterapeutstudent          Arbetsterapeutstudent                 Handledare, univ. Adjunkt 
XXXXXXXXX          XXXXXXXXX                          XXXXXXXX 
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Bilaga 2 
Förfrågan om deltagande i intervjustudie 

Du tillfrågas härmed om du är intresserad av att delta i en intervjustudie som 
kommer att handla om de förväntningar du hade inför att delta i en 
arbetsterapeutisk behandling samt om behandlingen levde upp till dina 
förväntningar. Vi har fått Dina kontaktuppgifter från xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
och vi vänder oss till Dig eftersom Du har genomgått någon form av 
arbetsterapeutisk behandling.  
 
Intervjun kommer att genomföras av Lena Edlund och Maria Olausson. Vi är 
studenter från arbetsterapeutprogrammet på Örebro universitet där denna 
studie är vårt examensarbete. Detta examensarbete syftar till att beskriva 
patienters förväntningar på arbetsterapi före behandlingen samt om upplevelsen 
av den arbetsterapeutiska behandlingen levde upp till dessa förväntningar. 
 
Intervjutillfället beräknas ta cirka en timme och kommer att vara upplagd som 
ett samtal mellan Dig och oss. Väljer Du att medverka bestämmer Du själv 
vilken plats Du vill genomföra intervjun på t.ex. hemma hos Dig eller en annan 
lugn plats (som vi kan ordna). Vårt samtal kommer att spelas in på bandspelare 
för att vi sedan ska kunna sammanställa Dina svar tillsammans med andra 
patienters svar. Banden kommer att förstöras så snart examensarbetet har 
godkänts av lärare på skolan.  
 
Deltagandet i studien är helt frivilligt och även om Du väljer att delta i studien nu 
har Du all rätt att avbryta deltagandet när som helst under studiens gång. Deltar 
Du i studien kommer Dina svar att avidentifieras och behandlas konfidentiellt. 
Ditt namn kommer inte att finnas med någonstans i examensarbetet. Ditt 
medverkande kommer inte att på något sätt påverka Din fortsatta hälso- och 
sjukvård.  
 
För att svara på Dina eventuella frågor och höra om Du är intresserad av att 
delta i studien kommer vi att ta kontakt med Dig per telefon inom en vecka. Vill 
Du själv ta kontakt så är Du välkommen att ringa till någon av oss. 

 
Med vänliga hälsningar  
 
 
_________________    _________________    __________________ 
Lena Edlund                 Maria Olausson         Anita Tollén 
Arbetsterapeutstudent  Arbetsterapeutstudent   Handledare 
XXXXXXXXXXX             XXXXXXXXXXX              XXXXXXXXXXXX 



Bilaga 3 

Intervjuguide 

Inledning 

• Har du träffat någon arbetsterapeut tidigare innan du kom till kliniken? 
• Hur fick du kontakt med arbetsterapeuten på kliniken? 
• Vad har du haft för form av arbetsterapi på kliniken? 
• Har du någon närstående som fått arbetsterapi? 
• Arbetade arbetsterapeuten tillsammans med någon annan profession och var det i så fall tydligt 

vem som gjorde vad? 

 
Förväntningar inför arbetsterapi 

Inledande fråga: 
• Vill du berätta vilka förväntningar du hade inför att börja med arbetsterapi på kliniken?  

 
Följdfrågor: 

• Visste du något om vad en arbetsterapeut gör innan du träffade arbetsterapeuten? 
• Vad hoppades du att arbetsterapin skulle ge dig?  

 
Upplevelser av arbetsterapi 

Inledande fråga: 
• Kan du berätta om hur du tyckte det var att delta i arbetsterapi? 

 
Följdfrågor:  

• Vad tyckte du var bra? 
• Vad var mindre bra? 
• Hur uppfattade du att kontakten mellan dig och arbetsterapeuten påverkade din upplevelse av 

arbetsterapi? 
• Upplevde du dig delaktig i din arbetsterapeutiska behandling? På vilket sätt? 
• Saknade du något i din behandling? 

 
 
Upplevd nytta av arbetsterapi 
Inledande fråga: 

• Upplever du någon nytta av den arbetsterapeutiska behandlingen?  
 
Följdfrågor: 

• På vilket sätt?  
• Gav arbetsterapin det du hoppades att den skulle ge dig?   
• Upplever du att dina förväntningar infriades? 
• Vad har du för tankar om arbetsterapi nu efteråt?  

 
Avslutandet 

• Har du något mer du vill ta upp innan vi avslutar intervjun? 

Kan du berätta något mer om 
det? 

Hur menar du då? 

Hur kommer det sig? 


