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Sammanfattning 

Bakgrund: Depression klassas som en folksjukdom och kan drabba alla. En 

depression påverkar det dagliga livet och arbetsterapi är då en viktig del i 

rehabiliteringen. I arbetsterapeutens uppdrag för dessa personer ingår 

motivationsarbete för att hjälpa personen till återhämtning. Motivation är en persons 

inre vilja och drivkraft och en förutsättning för en lyckad rehabilitering.  

Syfte: Syftet med studien är att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av faktorer 

som främjar motivation till aktivitet vid depression.  

Metod: En kvalitativ ansats valdes där åtta arbetsterapeuter intervjuades. Intervjuerna 

transkriberades och analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Fem kategorier togs 

fram ur utskrifterna: arbetsterapeutens roll, meningsfulla aktiviteter, kunskap och 

förståelse, närståendes betydelse för ökad motivation och tydlighet och struktur i 

mötet med personen. 

Resultat: I resultatet framgick att arbetsterapeutens roll är av stor vikt för 

motivationsarbete med personer med depression. Arbetsterapeutens roll syftar till 

dennes förhållningssätt, individanpassning samt den professionella relationen. 

Meningsfull aktivitet, intresse och socialt sammanhang tas upp som viktiga faktorer 

för att främja motivationen liksom kunskap om och förståelse för sin sjukdom. 

Närståendes betydelse samt hur arbetsterapeuten involverar dem i rehabiliteringen tas 

upp som viktiga. Strategier och metoder som arbetsterapeuten använder i sitt 

motivationsarbete framkommer samt hur de används.  

Slutsats: Arbetsterapeuten roll och terapeutisk relation har visat sig ha stor betydelse 

för motivationsarbetet med personer som har depression. Arbetsterapeuten kan stödja 

personen till kunskap om sin sjukdom, till meningsfull aktivitet i vardagen samt vara 

tydlig och strukturerad i mötet med personen för att främja motivationen. Det är 

viktigt att utgå från individen och dennes behov. 
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Inledning 
En depression kan drabba personer i alla åldrar och är idag klassat som en 

folksjukdom. Personens välbefinnande samt förmåga att klara av aktivitet i dagliga 

livet (ADL) försämras. Det är därför ytterst viktigt att patienten får rätt vård för att 

undvika försämringar och återfall som kan leda till självmordstankar och i sin tur 

självmordsförsök och/eller självmord (Socialstyrelsen, 2010). Depression är en 

allvarlig och allt mer vanlig sjukdom som ger stora brister gällande motivation. Under 

utbildningen har författarna fått ett ökat intresse för arbetsterapeuternas 

motivationsarbete med dessa personer och därav föddes idéen till denna studie. 

Eftersom motivation är en stor del i arbetsterapeutiskt arbete (Pålsson, 2014) anser 

författarna att studien kan ge viktig och användbar kunskap för arbetsterapeuter inom 

psykiatrisk vård.  

Bakgrund 

Arbetsterapi 
Arbetsterapi vilar på filosofiska grundantaganden om människan som en aktiv 

individ som strävar efter att engagera sig i aktiviteter som känns meningsfulla 

(Fisher & Nyman, 2011). Arbetsterapi står för att en god hälsa kan skapas genom 

balans mellan aktivitet och vila (Håkansson & Wagman, 2014). Människan 

behöver få ingå i sociala sammanhang, känna delaktighet och utföra meningsfulla 

aktiviteter för att få känsla av sammanhang och därmed uppnå välbefinnande och 

god hälsa (Kroksmark, 2014). Psykisk eller fysisk funktionsnedsättning kan 

försvåra en persons delaktighet och aktivitet i livet och det är i detta skede 

arbetsterapeuten kommer in. Arbetsterapeuten kan då stödja och motivera till att 

uppnå en balans i sin livsföring. Detta görs genom att hjälpa personen till insikt 

om sitt aktivitetsmönster, aktivitetsbehov samt arbeta hälsofrämjande och 

preventivt med detta (Håkansson & Wagman, 2014). Aktivitet är av betydelse för 

välbefinnande och hälsa, detta har påvisats genom forskning inom arbetsterapi de 

senaste åren. Vad människor har för vardagliga aktiviteter har visat sig ha en 

koppling till hur de mår och vad de har för hälsa (Eklund, 2010).  

 

Model of human occupation (MOHO) är en teoretisk referensram som används inom 

arbetsterapi. MOHO definierar tre delar som påverkar aktivitetsutförandet, nämligen 

utförandekapacitet, vanebildning och viljekraft. Vid depression kan brist på viljekraft 

påverka valet av aktiviteter samt kapaciteten att utföra dessa (Kielhofner, 2012). 

MOHO beskriver också aktivitet som tre olika delar som består av ADL, produktivitet 

samt lek. ADL innebär sysslor som utförs för att ta hand om sig själv och sitt hem. 

Med arbete menas aktiviteter som förmedlar produkter eller tjänster till andra, till 

exempel information, hjälp, idéer eller funktionella föremål. Lek står för aktiviteter 

som utförs för personens egenintresse och lust (Kielhofner, 2012).  

 

Aktiviteter bör kännas meningsfulla, ge energi och glädje men samtidigt kännas 

nödvändiga för att få vardagen att fungera (Kroksmark, 2014).  

Livets olika aktiviteter bör vara balanserade på ett hälsofrämjande sätt, denna balans 

brukar kallas aktivitetsbalans (Bejerholm, 2010). Aktivitetsbalans handlar om 

tidsmässig balans mellan fritid, arbete och vila samt den personliga upplevelsen av 

huruvida integration av krav och aktivitet i livet känns tillfredsställande (Eklund, 
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2010). Avsaknaden av meningsfulla aktiviteter och struktur på vardagen kan leda till 

mental ohälsa (Bejerholm, 2010). Vad som blir en “meningsfull aktivitet” är 

individuellt och påverkas av aktivitetens syfte och personens engagemang. Det finns 

ett konstaterat samband mellan hälsa och aktivitet och om aktiviteten upplevs 

meningsfull för individen har den även en läkande effekt. Det finns olika typer av 

aktiviteter, några är livsviktiga för vår överlevnad men behöver upplevas som 

meningsfulla. En meningsfull aktivitet utgår från personens inre drivkraft, på ett 

själsligt plan och utförandet blir därför värdefullt för individen eftersom att det är ett 

eget val. En persons meningsfullhet är enligt olika arbetsterapeutiska teoretiker 

förenat med vårt välbefinnande, vår identitet samt tolkning av livet som helhet 

(Leufstadius & Argentzell, 2010). 

 

Depression 
Tecken på depression är minskat intresse och glädje i livet, ledsnad och känsla av 

nedstämdhet samt ångest. Vid depression förekommer ofta svaghetskänslor och 

bristande energi, kognitiv nedsättning i form minskad tanke och 

koncentrationsförmåga samt ambivalens. Vid svår depression kan tankar på döden 

förekomma som självmordstankar, självmordsplaner och i värsta fall 

självmordsförsök. Individens självbild försämras- skuldkänslor och självförakt 

uppkommer vilket i sin tur leder till minskad självkänsla och självförtroende. Sömnen 

blir försämrad eller störd och livet försvåras på många sätt (Allgulander, 2008).  

 

Många av dessa symptom vid depression påverkar motivation till aktivitet: 

Nedstämdhet, känsla av tomhet och likgiltighet kan få en tidigare meningsfull 

aktivitet att kännas oviktigt. Bristande tanke- och koncentrationsförmåga samt 

svårighet att ta beslut kan göra det svårt att utföra aktiviteter, inte minst med andra 

människor. Försämrad självkänsla påverkar viljan att utföra aktivitet då tron på sig 

själv avtagit. Sömnsvårigheter och trötthet minskar orken att utföra aktivitet (Lundin 

& Mellgren, 2012). Enligt forskning finns belägg för att personer med depression 

lider av ett underskott av vilja och motivation. Detta påverkar personens dagliga 

aktiviteter, fysiska aktivitet samt sociala liv (Krämer, Helmes, Seelig, Fuchs & 

Bengel, 2014). 

 

Återhämtningsprocessen efter sjukdom är en personlig process. Personens egen vilja 

och motivation spelar därför stor roll i den. Återhämtning innebär en personlig 

förändring av attityd, känslor, värderingar, roller och mål. För att nå uppsatta mål 

krävs motivation hos personen själv (Lundin & Mellgren, 2012). Enligt Smith (2013) 

påverkar en depression inte endast psyket utan också personens fysiska förmåga. 

Kroppen är sammanbunden med psyket och att känslan av fysisk begränsning därför 

också leder till fysisk begränsning. För en person med depression blir inte vetskap om 

vad som är viktigt och “borde” göras detsamma som agerandet (Smith, 2013). 

Exempelvis vet personen att det är bra att gå ut med hunden varje dag, men det 

betyder inte att personen sedan gör det.  

 

Motivation 
Som tidigare nämnts blir bristande motivation en aktivitetsbegränsning vid 

depression. Kielhofner (2012) beskriver motivation som viljekraft vilket påverkar 

människans aktivitetsutförande. En människa kan ha ett behov eller längtan att 

förändra någonting i livet, men utan viljekraft sker inget agerande därefter. Viljekraft 
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handlar om känsla av betydelse, glädje och tillfredsställelse vid utförandet av en 

aktivitet samt upplevelsen av personlig kapacitet för utförandet. Utan dessa delar är 

det svårt för en individ att uppleva ett värde i aktivitetsutförandet. Alla människor 

innehar handlingskraft, men kommer ändå prioritera aktiviteter som känns 

meningsfulla och bra, sådant som känns tillfredsställande (Kielhofner, 2012).  

 

Enligt Jansson och Gunnarsson (2010) är drivkraft, behov och instinkt andra ord som 

kan beskriva motivation, något som startar ett beteende. Att motivation påverkas av 

både inre och yttre faktorer är flera psykologer överens om. Yttre faktorer handlar om 

hur händelser omkring oss har effekt på vårt handlande. Den inre faktorn är kopplat 

till personens inre drivkraft. Emotion är också ett begrepp som har en stark koppling 

till motivationen och kan ge både positiva och negativa utslag. Människan kan ge 

uttryck för känslor både när motiv eller behov blivit tillgodosedda eller inte. På 

samma sätt kan känslor styra motivationen, till exempel (t.ex.) rädsla för att utföra en 

aktivitet eller nyfikenhet till att testa något nytt (Jansson & Gunnarsson, 2010). Mee 

och Sumsion (2001) beskriver vikten av miljöns betydelse, i studien som gjorts 

upplever deltagarna att miljön och sysselsättning bidrar till motivation. Miljön 

upplevdes kravlös, sällskaplig och välkomnande med aktiviteter på en lagom nivå 

vilket främjade motivation till aktivitet hos deltagarna. 

 

Arbetsterapi vid depression  
Som tidigare nämnts påverkar depression en människas aktivitetsutförande, roller och 

vanor (Kielhofner, 2012). Problematiken som uppstår gör det svårt att utföra 

vardagliga aktiviteter, behålla tidigare roller och fortsätta med vanor som ger livet 

struktur och mening. Då krävs prioriteringar i dessa områden. För att sätta in passande 

interventioner för dessa personer är det viktigt att få en helhetsbild av personens 

kontext samt aktiviteter, vanor och roller. Detta är arbetsterapeutens expertområde 

och den har därför en central och viktig roll i rehabiliteringen av personer med 

depression (Leibold, Holm, Raina, Reynolds & Rogers, 2014).  

 

Arbetsterapeuten möter alltså personer med depression i syftet att ge stöd i 

återhämtningsprocessen. Arbetsterapeutens stödjande åtgärder syftar till att skapa en 

aktivitetsbalans hos individen samt främja personens förmågor till aktivitetsutförande. 

Att vara engagerad i aktiviteter i sin vardag är något som skapar mening, ger 

stimulans och ökad livskvalitet (Bejerholm, 2010). Även Mee och Sumsion (2001) 

beskriver vikten av att ha en meningsfull aktivitet för att generera motivation hos 

personer. Vidare tar de upp betydelse av miljöombyte för att få stimulans i form av 

aktiviteter och social interaktion. Att ha planerade aktiviteter ger struktur på vardagen 

och meningsfullhet.  

 

Remotivationsprocessen 

För att hjälpa en individ som saknar motivation har interventionsmetoden 

”Remotivationsprocessen” tagits fram. Metoden ska ge stöd i arbetsterapeutens 

arbete att motivera sin klient till aktivitet (de las Heras, Llerena & Kielhofner, 

2015).  

 

I remotivationsprocessen beskrivs individens viljekraft i tre faser; utforskande, 

kompetens och prestation. Rehabiliteringen bör utformas efter den nivå som 

individen befinner sig på för att möta personens behov. Dessa tre nivåer följer 

nämligen en hierarkisk ordning som utgår från människans naturliga utveckling 
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som sker i samband med ökad vilja och motivation. Utforskande - nivå ett innebär 

att individen har mindre vilja, men kan visa nyfikenhet och vilja till att testa nya 

saker. Det är här grunden till individens utveckling formas. På nivå 2 - kompetens 

visar personen mer intresse och att denne själv kan påverka sina val. Personen får 

testa problemlösning samt lära sig saker. Prestation är nivå tre, då har personen 

mer vilja samt motivation till att vara aktiv och avslutar påbörjad aktivitet. 

Personen söker sig till nya utmaningar och tar större ansvar (de las Heras et. al., 

2015).  

 

Att vara utforskande utgår från individens inre drivkraft och att individen skapar 

sig en tilltro till den egna förmågan, detta kan visa sig i att personen är nyfiken 

och vill prova nya saker. När denna inre drivkraft saknas är det viktigt att 

individen omges av en positiv miljö som är kravlös, trevlig och inte fokuserar på 

själva resultatet, utan istället på individens deltagande (de las Heras et. al., 2015).  

 

Förmågan att skapa sig en förståelse för en persons nedsatta motivation är inte lätt 

och kan bli en stor utmaning. Det kan vara svårt för omgivningen att relatera till 

personens beteende, vilken därmed försvårar insikten om hur de kan hjälpa. Det 

är därför viktigt att skapa sig en förståelse för personens erfarenheter, självbild 

och inte minst hur denne upplever sin värld och omgivning. Syftet med detta är 

att hjälpa hen hitta tillbaka till nyfikenhet och viljan att utforska omvärlden. Detta 

är en process som tar tid och förutsätter därför en stödjande miljö, tålamod samt 

förväntningar som är realistiska (de las Heras et. al., 2015). 

 

Motiverande samtal (MI) 

En arbetsterapeut möter personer i sitt yrke för att hjälpa dem till viss förändring i 

sitt liv (Rosengren, 2012). Alla dessa personer kommer ha olika beredskap inför 

denna förändring. Beredskapen för förändring hos personen utgör en stor del av 

personens motivation och är därför viktig att ta hänsyn till och anpassa sig efter i 

behandling. En metod för hantering av detta kallas MI (motiverande samtal). MI 

syftar till att ha rätt fokus i arbetet med personen vid behandling. Om en individ 

vet att en förändring kan ske men inte ser något syfte med det behöver fokus ligga 

på betydelsen i första hand. En strävan efter förändring utan känsla av 

meningsfullhet hos individen är till stor del meningslös. Motivation behöver 

finnas hos individen själv för att det skall bli en lyckosam och hållbar förändring 

(Rosengren, 2012). MI tar också upp vikten av att åsidosätta sina egna 

värderingar och åsikter som hjälpare och att inte försöka “fixa problemet” åt 

personen. Det som önskas uppnås i MI är en självinsikt om behovet till förändring 

hos personen själv. Detta kan uppnås bland annat genom att lyssna på personen 

och förhålla sig empatiskt. Se världen genom personens ögon, acceptera känslor 

och åsikter hos individen. Att försöka förstå och utforska personens egen 

motivation och leda personen till insikt om denna (Rosengren, 2012).  

 

Problemområde 
Litteraturgenomgången ovan visar att depression för med sig en bristande motivation 

hos personen. Detta påverkar utförandekapacitet, vanor och roller i livet som i sin tur 

påverkar aktivitetsutförandet negativt. Genomgången visar också att motivation och 

meningsfulla aktiviteter är viktiga delar i det arbetsterapeutiska behandlingsarbetet, 

liksom att förbättra en persons aktivitetsmönster så att en god balans mellan 

aktiviteterna över dagen skapas. Inga vetenskapliga studier har tidigare undersökt 
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arbetsterapeuters erfarenheter av faktorer som främjar motivation till aktivitet för 

ovanstående patientgrupp. Därför anser vi att intervjuer med kliniskt verksamma 

arbetsterapeuter inom detta område skulle ge en viktig kunskap för fältet. Det fanns 

ett begränsat antal artiklar inom området som kunde användas till studien. Litteratur 

har hittats om motivation inom psykisk ohälsa, men inte specifikt inom området 

depression. Mee och Sumsion (2001) bekräftar denna brist på forskning kring 

arbetsterapi inom psykisk ohälsa.  

Syfte  
Syftet med studien är att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av faktorer som 

främjar motivation till aktivitet vid depression.  

Metod 
För att besvara studien syfte valdes en kvalitativ intervjustudie med yrkesverksamma 

arbetsterapeuter. Vår önskan var att söka fördjupad förståelse för arbetsterapeuters 

olika upplevelser och erfarenheter av att arbeta med att främja klienters motivation 

och vilja till aktivitet vid depression. En kvalitativ ansats ansågs därför passande till 

syftet då det ger en djupare förståelse för ett fenomen (Polit & Beck, 2012).  

 

Urval 
Ett ändamålsenligt urval utifrån kriterier valdes för att få intervjupersoner som var 

relevanta för syftet med studien (Polit & Beck, 2012). Urvalskriterier var 

arbetsterapeuter verksamma inom Allmän psykiatrisk rehabilitering. 

Arbetsterapeuterna skulle ha erfarenhet av arbete med personer med depression 

alternativt depression/nedstämdhet till följd av annan sjukdom. Studien utfördes i ett 

län i Mellansverige.  

 

Genom telefonkontakt med sekreterare på relevanta avdelningar erhölls 

telefonnummer samt mejladresser till verksamma arbetsterapeuter på tre olika 

arbetsplatser i två olika kommuner. Informationsbrev skickades ut till elva 

arbetsterapeuter via mejl med förfrågan om deltagande i studien. Informationsbrevet 

innehöll beskrivning av syftet för studien, vilka veckor intervjuerna planerades utföras 

samt en sista anmälningsdag för deltagande. Utförlig information om utformning av 

studien fanns också i informationsbrevet samt upplysning om att intervjuerna skulle 

spelas in. Några dagar efter mejlutskick följdes förfrågan upp via telefon för att se om 

de tillfrågade hade några frågor eller funderingar. Vid telefonkontakt kunde sex 

arbetsterapeuter meddela önskan att delta. Till de som inte svarade i telefon skickades 

ett uppföljande mejl ut, vilket gav ytterligare en deltagare. Två arbetsterapeuter 

tackade nej till deltagande på grund av brist på tid och erfarenhet. Resterande två 

arbetsterapeuter gav inget svar och uteslöts därför efter sista anmälningsdag. Därefter 

mottogs från en av deltagarna kontaktuppgifter till ytterligare en arbetsterapeut. 

Denne tillfrågades, tackade ja till deltagande och blev därmed den åttonde och sista 

deltagaren.  

 

Arbetsterapeuterna om deltog har varit yrkesverksamma i 1-37 år varav 1-28 år inom 

psykiatrin. De arbetar i två olika kommuner i ett län i Mellansverige. Samtliga 

deltagare har gått MI-utbildning, två deltagare har även gått steg 1 utbildning i 
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kognitiv beteendeterapi med samtalsinriktning. Tre arbetsterapeuter har gått en kurs i 

Case management på universitetet.  

 

Datainsamling 
En intervjuguide (bilaga 1) skapades utifrån litteratur, vår erfarenhet av hur 

arbetsterapeuten jobbar med motivation inom psykiatrisk vård och våra tankar kring 

det. Den erfarenheten vi hade var från tidigare verksamhetsförlagd utbildning samt 

universitetsutbildning inom arbetsterapi. En semistrukturerad intervju användes som 

datainsamlingsmetod. 

 

Tid och plats för intervju bokades in via telefon och mejl. Det är viktigt att intervjun 

sker på en plats med en trygg atmosfär som stödjer deltagaren till att dela med sig av 

sina erfarenheter (Polit & Beck, 2012). För att uppnå det målet fick 

intervjupersonerna själva välja var intervjun skulle ske (Polit & Beck, 2012). Samtliga 

intervjuer utfördes på intervjupersonens arbetsplats antingen i deras arbetsrum eller i 

ett besöksrum. Intervjuguiden mejlades ut till deltagarna några dagar innan 

intervjutillfället och i samma mejl skickades även samtyckesformulär ut till 

deltagarna, vilket sedan signerades vid intervjutillfället. Båda författarna var 

närvarande under samtliga intervjuer. Först höll författarna en personlig presentation 

och gav information om hur intervjun skulle gå till, vem av författarna som agerade 

huvudintervjuare samt hur inspelningen skulle utföras. Innan intervjun startade gavs 

deltagarna möjlighet att ställa frågor. Intervjuerna spelades in på två olika enheter, en 

MP3 spelare och en mobiltelefon, förutom detta togs även anteckningar. 

Huvudintervjuaren ställde frågorna till deltagarna och den andra assisterade och 

kunde ställa följdfrågor samt kontrollera att ingen fråga glömdes. Dessa två roller 

delades upp lika mellan författarna, intervjuerna tog mellan 25 - 50 minuter.  

 

Etiska aspekter 
I utformning av informationsbrev följdes riktlinjer som ges i CODEX (2015). 

Deltagarna informerades om studiens syfte, metod samt utformning. Kontaktuppgifter 

till ansvariga för studien gavs ut samt information om frivilligt deltagande och 

möjlighet att avbryta deltagandet vid vilken tidpunkt som helst. Intervjumaterialet och 

personuppgifter behandlades på ett konfidentiellt sätt. I och med deltagande i denna 

studie kan arbetsterapeuterna sättas i en position där deras arbetssätt ifrågasätts och 

analyseras. Arbetsterapeuterna kan också ha utmanats i sin professionella roll vad 

gäller patientsäkerhet- vad de får och inte får säga gällande patienterna.  

 

Dataanalys 
Lundman & Hällgren (2012) rekommenderar kvalitativ innehållsanalys vid 

granskning och tolkning av inspelade intervjuer samt för att hantera stora mängder 

data. Vid analys av data i denna studie skulle en stor mängd data från inspelade 

intervjuer analyseras, därför valdes kvalitativ innehållsanalys. Hela analysprocessen 

valde författarna att genomföra tillsammans för att resultatet skulle bli så tillförlitligt 

som möjligt (Lundman & Hällgren, 2012). De inspelade intervjuerna transkriberades 

ordagrant, respektive intervju transkriberades av huvudintervjuaren i intervjun. 

Transkriberingen kontrollerades för att säkerställa att transkriberingen var korrekt 

utförd genom att båda författarna lyssnade och läste igenom alla intervjuer. 

Intervjuutskrifterna lästes igenom upprepade gånger av båda författarna. Därefter togs 

bärande meningsenheter fram ur texten som kondenserades (Tabell 1, s. 8). Efter att 
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kondenserade meningsenheter tagits fram diskuterade författarna textstyckenas 

innehåll. Vi diskuterade vad styckena innebar, vad som menades med innehållet samt 

hur vi kunde tolka dem. I och med detta framkom koder som var talande för de 

kondenserade meningsenheterna. Med hjälp av en white board kunde koderna 

grupperas vilket underlättade skapandet av kategorier och underkategorier (Lundman 

& Hällgren, 2012). Vid detta skapande förenades koder med gemensam innebörd och 

blev kategorier. Underkategorier skapades när innehållet i kategorin utgjorde olika 

aspekter av kategorin. Företrädesvis är resultatet en analys av det manifesta innehållet 

i intervjumaterialet då det mer konkreta innehållet beskrivs genom kategorier. Även 

en viss tolkning har gjorts på latent nivå då det beskriver textens underliggande 

innebörd och tolkning, men framförallt har en manifest analys utförts (Lundman & 

Hällgren, 2012). Genomgående under hela analysarbetet har författarna tillsammans 

reflekterat och diskuterat möjliga tolkningar i materialet, vilket har stärkt 

noggrannheten i arbetet (Lundman & Hällgren, 2012). Citat användes för att illustrera 

kategorierna. Författarna valde att inte namnge eller markera vem som säger vad i 

citaten för att det inte skall kunna gå att spåra tillbaka till den personen. 
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Tabell 1 – Exempel på analysen 

Meningsenhet 
 

Kondensering Kod Underkategori Kategori 

”… men man kan 

börja menar för 

många gånger får ju 

det här jag mår bättre 

att det får ringar på 

vattnet … så är det 

ett område som 

börjar fungera bättre 

så följer dem andra 

ofta med” 

När patienten mår 

bättre ger det ringar 

på vattnet. Om ett 

område börjar 

fungera bättre så 

följer dem andra 

ofta efter. 

Ringar på 

vattnet 

 Kunskap och 

förståelse 

”… många personer 

med kognitiva 

funktionsnedsättning

ar dom har ju svårt 

att själva föreställa 

sig en inre målbild … 

eller tanke att om jag 

gör det här så blir det 

den här vinsten för 

mig eller jag kommer 

nå det här målet … 

och då kan jag 

försöka hjälpa till att 

visualisera det här 

hjälpa till att visa på 

målet genom att jag 

kanske använder 

papper och penna och 

ritar upp … saker 

eller liksom så att det 

blir en yttre bild 

istället när man har 

svårt att göra sin 

egen inre bild att man 

får en yttre bild…” 

Många personer 

med kognitiva 

funktionsnedsättnin

gar har svårt att 

själva föreställa sig 

en inre målbild. Att 

kunna ha och 

föreställa sig ett 

mål är viktigt för 

motivationen och 

för att se nyttan 

med förändring. Då 

kan jag försöka 

hjälpa till att 

visualisera det här, 

t.ex. genom att 

måla upp det med 

papper och penna 

och göra en yttre 

bild som kan ersätta 

den inre målbilden. 

Visualisera 

målbild 

 Tydlighet och 

struktur i 

mötet med 

personen 

”… inte bomba på 

med färdiga 

lösningar och förslag 

eh… låt det ta tid 

liksom… 

förhoppningsvis är 

man ju alltid lugn i 

kontakten så men 

vänta ut personen låt 

personen få prata och 

det är… aah… just 

medvetenhet om att 

det får ta tid” 

Inte bomba på med 

färdiga lösningar 

och förslag utan ta 

det i patientens takt. 

Ge det tid Individanpassning Arbetsterapeut

ens roll 
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Resultat 
Syftet med studien är att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av faktorer som 

främjar motivation till aktivitet vid depression. Vid analysen av insamlade data 

framkom fem kategorier och sex underkategorier (se tabell 2). Innehållet i 

kategorierna och underkategorierna kommer att belysas och stärkas med citat från 

intervjuerna. 
 

Tabell 2 – Översikt över kategorier och underkategorier 

Kategorier Underkategorier 

Arbetsterapeutens roll - Att bygga en professionell relation 

- Ett empatiskt och utforskande 

förhållningssätt 

- Individanpassning 

- Stöd till arbetsterapeuten 

Meningsfulla aktiviteter - Att så ett frö 

- Att skapa ett sammanhang 

Kunskap och förståelse  

Närståendes betydelse för ökad 

motivation 

 

Tydlighet och struktur i mötet med 

personen 

 

 

Arbetsterapeutens roll 
Samtliga deltagare tycker att arbetsterapeutens roll vid motivationsarbete är av stor 

vikt för denna patientgrupp, eftersom den har stor betydelse för relationsskapandet. 

Arbetsterapeuternas förmåga att skapa en professionell relation, deras förhållningssätt 

gentemot personen och individanpassning vid arbetet lägger grunden för vidare 

motivationsarbete. 

 

Att bygga en professionell relation 

Att skapa en professionell relation tycker samtliga arbetsterapeuter är viktigt för 

motivationsarbetet. Bemötandet vid första mötet samt att ge ett bra och 

förtroendegivande intryck beskriver arbetsterapeuterna som en viktig start i 

relationsskapandet. Flertalet av arbetsterapeuterna menar att en bra ingång till att 

skapa förtroende är att möta personen som en medmänniska och inte som deras 

diagnos. Utan förtroende är det svårt att nå fram till personen och börja bygga en 

professionell relation. 

 

Genom att skapa ett förtroende med tillit och trygghet är det lättare för personen att 

öppna sig och tillsammans kunna gå till botten med aktivitetsbegränsning. Med detta 

menar arbetsterapeuterna att relationen till personen lägger grunden för att lyckas med 

motivationsarbete. 

 

“Den är ju bland det viktigaste, att få en relation ett förtroende emellan för 

får man inte det då är det ju som o prata till ett ointresserat skolbarn” 
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Arbetsterapeuterna beskriver att det tar tid att bygga upp en relation med personen 

och det är viktigt att ge det tid. Många personer med depression är inte så talföra och 

det kan därför bli en lång och tidskrävande process som kräver stort tålamod. 

 

Genom att arbetsterapeuten gör det lilla extra för personen, som att fråga efter och bry 

sig kan detta inge hopp och stärka personen. Det kan handla om att ringa upp 

personen om den inte dykt upp till ett möte och fråga hur den mår, ”… kommer inte 

personen så tänker inte vi att äh den skiter i de här utan då så ringer o hör hur är 

det” 

 

I denna professionella relation finns en viktig balans mellan att vara personlig och 

privat som många av arbetsterapeuterna tar upp. Det talas om att vara en viktig gestalt 

men samtidigt inte för privat eller oersättlig för personen. Det är viktigt att vara tydlig 

med sin professionella roll men samtidigt kunna vara personlig. Arbetsterapeuterna 

som har korta kontakter beskriver detta som svårt då det kan krävs mer tid att få en 

personlig relation. På ett annat sätt tycker arbetsterapeuterna som har längre kontakter 

att balansen att hålla sig professionell men inte för personlig är svår. Om den 

professionella relationen inte fungerar ligger ansvaret hos arbetsterapeuten att låta en 

kollega ta över för att behandlingen ska bli så bra som möjligt. 

 

“det klickar inte mellan vissa människor, [...] jag kan inte få till någon bra 

relation med den här personen och då har man ett stort ansvar tycker jag som 

professionell att man ska kunna avsäga sig då den kontakten och istället ta in 

en annan [...] för det kommer inte bli en bra behandling annars” 

 

Vissa av arbetsterapeuterna har gått steg 1 utbildning i kognitiv beteendeterapi. De 

beskriver den som gynnsam då det lett till bättre samtalsteknik och att nå personen 

vilket är en viktig del i relationen och därmed motivationsarbete. 

 

 Ett empatiskt och utforskande förhållningssätt 

Arbetsterapeuterna berättar om vikten av att behandla personen med respekt och ta 

denne på allvar. Även om arbetsterapeuten inte kan förstå fullt ut vad personen 

upplever och känner, är det viktigt att ändå lyssna genuint, tro på och respektera 

personen. Att visa intresse för vad personen har att säga är viktigt för att personen 

skall känna sig hörd och därmed få en bra grund i förtroendeskapandet.  

 

“... visa att man lyssnar och att man tror på, för då tror jag man får en liten 

uns av motivation också, att personen känner att den blir hörd och lyssnad på 

så bemötandet tror jag och särskilt första är väldigt viktigt” 

 

Detta utgör ett empatiskt förhållningssätt som arbetsterapeuterna därför anser är 

viktigt och som de ofta använder sig av. Det innebär att lyssna in och bekräfta 

personen i dennes upplevelser och känslor. Samtidigt beskrivs en viktig balans mellan 

att vara empatisk och samtidigt hoppfull i sitt bemötande. Att inte fastna i ömkan 

kring personens problematik utan också kunna gå vidare och inge hopp till patienten. 

Enligt deltagarna passar då ett mer utforskande förhållningssätt, att ställa öppna frågor 

och på ett nyfiket sätt forska i vad som kan motivera patienten att komma framåt.  
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Genom ett utforskande förhållningssätt kan arbetsterapeuterna söka reda på vad som 

är meningsfullt och motiverande för individen för att sedan utgå därifrån i sitt fortsatta 

motivationsarbete. 

 

“ett empatiskt förhållningssätt [...] att man är lyhörd och respekt för hur 

patienten upplever sin situation. [...] i det här mera ömkande så är det en 

ökad risk tror jag att man håller kvar patienten i den rollen, i den empatiska 

rollen så är det ju mer att man [...] försöker se och undersöka finns det nån 

tillväxtförmåga, [...] komma vidare ur den här depressionen istället så att man 

inte liksom hjälper till att bevarar den och konserverar den” 

 

Arbetsterapeuterna beskriver det empatiska tillsammans med det utforskande 

förhållningssättet som en del av motiverande samtalsmetod (MI) och berättar att de 

använder sig av dessa förhållningssätt i sitt motivationsarbete. 

 

Individanpassning 

Individanpassning är någonting som arbetsterapeuterna tar upp som en viktig aspekt i 

motivationsarbete. Genom att utgå ifrån personens inre drivkraft och vilja sätts 

personen i centrum och det blir ett klientcentrerat arbete. Deltagarna beskriver att för 

att en person skall bli motiverad till en förändring behöver viljan till detta växa fram 

hos personen själv. Det är därför viktigt att möta personen där den är och tona in eller 

känna av personens sinnesstämning. 

 

“... man tonar ju in sina patienter, [...] kommer det nån som är jätte 

deprimerad och då så smäller ju inte jag ihop klackarna, [...] en dunk i ryggen 

tjena va kul å se dig utan att man då kanske lyssnar av först. [...] jag ser att du 

ser tyngd ut å är det nåt speciellt som hänt” 

 

“… bland det viktigaste tycker jag när man möter en person som [...] har 

nedsatt motivation det är ju att man inte blir för hurtig, för det här överdrivet 

optimistiska liksom det kan nästan upplevas lite hånfullt tror jag utav den som 

har nedsatt motivation” 

 

Att möta personen där den är, inte bara känslomässigt utan även i sin 

rehabiliteringsprocess menar arbetsterapeuterna är av stor vikt. Befinner sig personen 

i återhämtningsfasen är det viktigt att ge personen tid till återhämtning och inte ställa 

för höga krav. Genom att på så sätt nivåanpassa undviks misslyckanden, personen 

motiveras och får stärkt självförtroende. Arbetsterapeuterna beskriver att 

nivåanpassning kan handla om att antingen tillföra eller reducera aktiviteter- med 

målet att uppnå aktivitetsbalans i personens vardag. De anser sig ha en viktig roll i 

detta genom att utifrån individens behov och livssituation hjälpa personen att finna 

denna balans. 

 

“... om dom har för mycket att man behöver se till att det blir en jämn nivå på 

aktivitet, så man får vila istället för att sen kunna komma tillbaka” 

 

Motivationsarbete med en person som är deprimerad innebär en process som tar tid 

och därför är det viktigt enligt arbetsterapeuterna att inte stressa fram något. Det är 

viktigt att ha tålamod och åsidosätta den egna ambitionsnivån i arbetet med personen. 

Ge personen tid att komma fram till egna lösningar menar arbetsterapeuterna ger 
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större motivation. Att ta till sig andras lösningar är svårt och motiverar inte till 

förändring utan kan snarare skapa ett motstånd hos personen. 

 

“… påminna sig själv om att de här det kommer ta tid det blir inte bättre av 

att jag slänger ur mig lösningar som personen inte är motiverad att utföra det 

är liksom dömt o misslyckas” 

 

I vissa fall kan en utmaning för arbetsterapeuten vara motivationsarbete till att 

personen ska ta emot behandling och fullfölja den. Här är ett klientcentrerat arbete 

nyckeln till att nå dit, personen kan då motiveras genom att vara delaktig i sin egen 

vård. 

 

“en motivationsfaktor är att personen själv känner att man är med o påverkar 

sin vård och behandling” 

 

Metoder som arbetsterapeuterna använder vid målsättning för personer vid 

motivationsarbete är Goal Attainment Scale (GAS) och Canadian Occupational 

Performance Measure (COPM). Individanpassade mål beskrivs av arbetsterapeuterna 

som en viktig byggsten i motivationsarbete, dessa två metoder är olika 

tillvägagångssätt för detta. Det behöver vara individanpassade mål för att det skall 

vara motiverande för personen att eftersträva. 

 

“att det inte vi som sätter upp mål eller [...] bestämmer vad personen ska göra 

utan personen själv verkligen blir motiverad på djupet, [...] använder vi oss 

[...] av eh COPM [...] för o ringa in alltså hitta någon form av ah områden i 

vardagen liksom som man ändå vill jobba med” 

 

Stöd till arbetsterapeuten 

På arbetsplatsen beskriver arbetsterapeuterna att det är viktigt att kunna bolla med 

någon och få stöd från kollegor antingen genom handledning eller teamarbete. 

Majoriteten av arbetsterapeuterna hade handledning och upplevde detta som stödjande 

i sitt motivationsarbete. De som saknade handledning upplevde detta som en stor brist 

i sitt arbete att motivera personen. Motivationsarbete beskrivs handla mycket om 

kreativitet och nya idéer men också tålamod. I dessa aspekter upplevs därför 

handledning som mycket stöttande genom att kunna bolla patientärenden och få nya 

synvinklar i sitt arbete. Med denna patientgrupp beskrivs det som extra viktigt att 

kunna få handledarstöd, för att få möjlighet till att prata med någon och för att inte ta 

med sig för mycket hem. 

 

Meningsfulla aktiviteter 

Att så ett frö 

Personer med depression är en svår patientgrupp att motivera till aktivitet då många 

av dem har svårt att tänka positivt och känner uppgivenhet. Vissa av dessa personer 

saknar självkänsla och lider av självmordstankar. Att då som arbetsterapeut kunna 

ingjuta hopp hos dessa personer ses som en stor utmaning. Arbetsterapeutens uppgift 

blir då att försöka finna den inre drivkraften hos personen samt hitta något som kan 

motivera och stärka. Det kan vara som ett litet frö inom personen som behöver hittas, 

stärkas och byggas på. Kanske ett intresse, hobby eller någon som personen tycker 

om. 
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“… när man verkligen är deprimerad så är det ju det här att man inte har 

någon [...] livsvilja eller man har ingen lust, [...] en utav de största 

utmaningarna de här att hitta nån form av lust och vilja, [...] också tro på sig 

själv tänker jag det är ju också en riktig utmaning att många inte [...] tror att 

man kan” 

 

Genom att personen får utföra en aktivitet, göra något konkret och känna sig bra på 

något stärks självkänslan och i sin tur självförtroendet hos personen. Att personen 

känner sig behövd och sedd är också bidragande faktorer i motivationsarbetet.  

 

Alla arbetsterapeuter är överens om att intressen är en bra ingång till 

motivationsarbete. Att utifrån intresse hitta någonting som personen är motiverad att 

jobba med i rehabiliteringen. Genom att vara utforskande och nyfiken vill 

arbetsterapeuten finna ett intresse som ger glädje och är meningsfullt för personen. 

Ibland upplever arbetsterapeuterna att det kan vara svårt att hitta dessa intressen. Då 

kan de ta stöd av en intressechecklista med förslag på olika intressen som de 

tillsammans kan gå igenom för att hitta något lustfyllt för personen. Ett sätt att 

implementera intressen i personens vardag är att ge hemuppgifter som sedan följs upp 

och diskuteras tillsammans. Utan uppföljningar saknar hemuppgiften mening och det 

blir svårare att komma igång med intresset på eget initiativ i sin vardag. 

 

“... utifrån intresset då om man har inredning vad ska jag ha smycka mitt hem 

för, det är aldrig någon som kommer hem och tittar, men där kunde jag 

komma hem och titta och hon var jätte stolt och visade vad hon hade gjort” 

 

Arbetsterapeuterna beskriver att många av personerna de möter är väldigt ensamma, 

isolerade och saknar meningsfull aktivitet i livet. Då kan implementering av ett 

intresse skapa en mer meningsfull vardag och fylla detta tomrum. 

 

Att skapa ett sammanhang 

Meningsfulla aktiviteter på social nivå innebär socialt sammanhang. Det är någonting 

som arbetsterapeuterna beskriver som en motiverande faktor. Att få befinna sig i ett 

socialt sammanhang där personen är efterfrågad och fyller ett syfte skapar en känsla 

av meningsfullhet i personens vardag vilket beskrivs som motiverande. Social 

interaktion, att få träffa och prata med andra personer och knyta kontakter menar 

arbetsterapeuterna kan ge mycket glädje. 

 

“... såna här grupper tror jag är väldigt värdefullt för personerna, [...] man 

kommer ut om det så bara är en gång i veckan men det är hundra procent mer 

än annars i alla fall och man träffar folk som har liknande [...] som jag” 

 

Det är därför gynnsamt om arbetsterapeuten i sin verksamhet kan erbjuda ett socialt 

sammanhang för patienten att delta i som ett steg i rehabiliteringen. Som ett 

förberedande steg innan personen skall komma ut i ett större sammanhang så som 

arbete eller arbetsträning. Det kan innebära gruppverksamhet av olika slag, t.ex. 

matlagningsgrupp. Att få komma till en gruppverksamhet och träffa andra personer i 

liknande situationer samt utföra aktivitet tillsammans på eget villkor beskriver 

arbetsterapeuterna som gynnsamt för motivationen. 
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“... bra som ett mellansteg, [...] våga sig en bit ut i ett större sammanhang 

innan man sen kanske kunde gå vidare i ut i arbetsträning tillbaka till 

arbetsliv och så vidare” 

 

Arbetsterapeuterna upplever det som viktigt att kunna erbjuda personen ett socialt 

sammanhang, vilket förutsätter att verksamheten har dessa möjligheter. Om 

möjligheterna till detta är begränsade är arbetsterapeuterna eniga om att det blir en 

stor utmaning att hitta sociala sammanhang för personen. 

 

“... så länge man hade skolan, [...] så var det ju nån som frågade efter även 

om man var en udda fågel i sammanhanget så fanns man ändå där, så det är 

nog den största utmaningen att försöka hitta sammanhang för personerna” 

 

Kunskap och förståelse 
Arbetsterapeuterna beskriver att de arbetar mycket med att ge personer kunskap kring 

hälsoaspekter. Det kan vara kunskap om varför det är viktigt att få ordning på dagliga 

rutiner såsom sömn, kost och motion men också att hitta aktivitetsbalans i vardagen 

och vikten av det. Arbetsterapeuterna delar med sig av erfarenheten att ett förbättrat 

område i vardagen kan leda till ett annat. T.ex. om sömnen blir förbättrad ökar orken 

vilket i sin tur leder till att mer meningsfull aktivitet kan utföras i vardagen. Att ha ork 

att utföra aktiviteter som känns meningsfulla bidrar till en känsla av glädje och hopp 

vilket är en viktig byggsten i motivationsarbete av en person som är deprimerad.  

 

“... många gånger får ju det här jag mår bättre att det får ringar på vattnet så 

är det ett område som börjar fungera bättre så följer dom andra ofta med” 

 

Flera arbetsterapeuter pratar om vikten av förståelse för sin sjukdom. Det handlar om 

förståelse och acceptans av sitt tillstånd, men också kunskap om vad som händer vid 

en depression och varför. Personer utan denna kunskap kan tro sig endast behöva 

medicinering och kunna fortsätta sitt liv som vanligt, men det finns fler delar som 

måste fungera. Dessa delar handlar om att ta hand om sitt leverne och se över och 

värdera sina dagliga aktiviteter. Därför menar arbetsterapeuterna att kunskap kring 

detta ger djupare förståelse för sin sjukdom vilket är betydande för motivationen. 

 

“... om man inte förstår varför man mår som man mår eller att man är sjuk 

[...] då är ju motivationen att förändra inte [...] heller så jättestor, så att få en 

insikt om sin situation är ju ett steg i att öka sin motivation” 

 

Brist på förståelse om sin sjukdom tar flera arbetsterapeuter upp som en negativ faktor 

gällande motivationen. Det är därför viktigt att personen får förståelse för att 

förändring behöver ske och varför denna förändring är viktig. Insikt om sin egen 

kapacitet samt vilken ambitionsnivå som är lämplig är också avgörande för arbetet 

med personen. Att kunna sätta rationella mål som inte slutar med bakslag genom att 

hjälpa personen att uppnå insikt om sin egen kapacitet och förmåga. 

 

Närståendes betydelse för ökad motivation 
En motiverande faktor som beskrivs är närstående, dessa kan vara både anhöriga eller 

vänner. Arbetsterapeuterna tar stor hänsyn till dessa och involverar dem så mycket 

som möjligt i motivationsarbete genom att göra dem delaktiga i personens 
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behandling. Närstående kan vara ett stöd och hjälp i vardagsaktiviteter där det kan 

finnas en bristande motivation. 

 

“... kommer igång på nåt sätt att man har några som nån annan som 

efterfrågar en eller som pushar en som försöker dra med en och […] som vi 

också kan nyttja” 

 

Arbetsterapeuterna beskriver en metod för denna involvering, så kallad Case 

management. Case management går ut på att personen väljer ut en grupp av 

närstående som hen önskar ha med sig som ett stöttande team i sin rehabilitering. 

Denna grupp, personen i fråga samt arbetsterapeuten har sedan tillsammans möten 

kring hur personen kan få bästa stöd i sin rehabilitering. Dessa personer involveras då 

genom ansvarsområden samt hjälp och stöd till personen, vilket i sin tur leder till 

större förståelse hos de närstående. Ett exempel på ansvarsområde kan vara att en vän 

till personen kommer förbi en gång i veckan för att gå en promenad. En arbetsterapeut 

säger följande: ”case management stuk- att få alla o förstå att Kalle vill men han 

orkar inte”. 

 

Kunskap till närstående beskrivs som en viktig aspekt och ges av arbetsterapeuten vid 

t.ex. Case management eller anhöriggrupp. Depression är en diffus sjukdom som kan 

vara svår för utomstående att förstå sig på och personen kan uppfattas som lat och 

ignorant. Detta handlar om omgivningens okunskap om sjukdomen, att personen vill 

men kan inte. Okunskap hos närstående kan leda till rädsla och svårigheter att behålla 

relationen till personen med en depression. Ensamheten som följd av detta ger upphov 

till minskad motivation och uppgivenhet hos personen. 

 

“... många av dom jag möter lever ju väldigt isolerade och mycket begränsad 

kontakt med ja eller dåligt socialt nätverk och [...] dom börjar ifrågasätta vad 

spelar det för roll om jag vänder på dygnet om jag är vaken på nätterna sover 

på dagarna och så vidare… ” 

 

Genom att ge kunskap till närstående om depression och dess påverkan på personen 

menar arbetsterapeuterna att detta ger större förståelse och underlättar för dem att 

hantera situationen samt bemöta personen på rätt sätt. 

 

Tydlighet och struktur i mötet med personen 
För att skapa en bra grund för motivationsarbete är arbetsterapeuterna eniga om att ha 

en tydlig struktur i mötena. Detta görs bland annat genom att mötas på samma tid, 

plats och med samma arbetsterapeut för att skapa trygghet i behandlingen. Personen 

vet vad den förväntar sig inför mötet vilket avlastar från stress och oro på grund av 

ovisshet. Stress och oro kan blockera motivationsarbetet och det blir svårt för 

personen att dela med sig och vara öppen i mötet. 

 

För att få med personen i motivationsarbetet använder sig arbetsterapeuterna utav 

konkretiserande metoder som visuella eller verbala. Vid depression kan viss kognitiv 

nedsättning finnas vilket försvårar för personen att förstå, komma ihåg och ta till sig 

information. Konkretiserande metoder är därför till hjälp för att nå fram till dessa 

personer och tydliggöra budskapet. Det leder till större delaktighet och förståelse för 

personen vilket arbetsterapeuterna tycker är motiverande. 

 



16 
 

“… man blir ju lite kognitivt nedsatt nästan när man har en depression också, 

att det kan va svårt kanske ta till sig viss information och komma ihåg vad vi 

pratade om och… så dels den här white boarden brukar jag försöka använda 

jättemycket” 

 

Ett sätt att konkretisera är att reflektera verbalt med personen. Att efter ett möte 

sammanfatta för att personen skall förstå och komma ihåg lättare vad som gåtts 

igenom och tagits upp. De kan också utföras genom reflektion av mötets upplevelser 

och känslor. 

 

“… kan behöva prata om det verbalisera för att patienten ens ska 

uppmärksamma det [...] hon är glad och då sa jag [...] bara minnet av att du 

har varit glad här mellan klockan nio och tio en fredag kan väl va nåt å tänka 

på att den här glädjen finns nånstans” 

 

Genom att använda papper och penna eller white board tavla kan arbetet tydliggöras 

visuellt och därför också förstås lättare av personen. Detta kan göras genom att 

personen får med sig en skriftlig sammanfattning av mötet. 

 

Vid målformulering med personen beskrivs konkretiserande metoder också som 

gynnsamma. Detta för att nå fram till och öka delaktigheten hos personen. Att göra 

målbilden konkret och gärna använda sig av personens intressen i detta ökar 

motivationen hos personen: 

 

“… antingen kan man göra som en trappa och så skriver man då dom här 

olika trappstegen vad man skulle behöva för att komma upp längst upp [...] 

kan rita upp som en fotbollsplan om personen är fotbolls intresserad, gärna 

koppla liksom till nånting som personen tycker om eller [...] har lite kunskap 

kring [...] för att den ska ta till sig det bättre [...] och visa på att det är dom 

här medspelarna vi behöver ha” 

 

Arbetsterapeuterna anser att det är viktigt att bryta ner mål för att det ska kännas mer 

hanterbara och motiverande för personen. Även att se och uppmärksamma de små 

framstegen som faktiskt sker och inte fokusera på vad som inte går framåt. Detta kan 

bland annat göras genom uppföljning där arbetsterapeuten uppmärksammar det 

positiva och framstegen då personen kan ha svårt att se det själv. Om personen kan se 

detta hos sig själv stärker det självkänslan och självförtroendet samt ökar 

motivationen. 

 

“… försöka att hitta de här positiva, att kunna känna det [...] som jag faktiskt 

gör redan nu som är bra, [...] hitta nåt sätt o va nöjd med sig själv, det är väl 

det som är ja få lite självkänsla självförtroende” 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Metod och urval 

Valet av en kvalitativ intervjustudie upplever författarna passande till syftet då önskan 

var att beskriva och få en djupare förståelse för arbetsterapeuternas motivationsarbete 
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vid depression. Ett ändamålsenligt urval med kriterier valdes utifrån syftet att få 

passande deltagare till studien och på sätt kunna välja arbetsterapeuter från olika 

verksamheter. Snöbollsurval övervägdes men valdes bort på grund av risken för att 

endast få deltagarna från samma verksamhet (Polit & Beck, 2012). Genom att 

använda sig utav ett ändamålsenligt kriterieurval kunde författarna välja ut deltagare 

från olika verksamhetsområden. Detta gav en bredd av olika arbetssätt och 

erfarenheter från deltagarna. Efter att ha skickat ut mejl med tydlig information samt 

sista anmälningsdag kontaktades intervjupersonerna också per telefon efter ett par 

dagar för att följa upp intresset. Detta upplevdes ge snabbt svar från deltagarna vilket 

underlättade urvalsprocessen. Efter sista anmälningsdag kunde deltagare som inte 

svarat uteslutas, vilket gjorde att författarna snabbt kunde gå vidare till att kontakta 

nya deltagare. Författarna valde att inte ha något urvalskriterier gällande 

arbetsterapeuternas erfarenhet i antal år. I efterhand anser författarna att det gav ett 

positivt utfall då intervjupersonerna med mindre erfarenhet likvärdigt bidrog till 

studien som de med lång erfarenhet. Hade antalet yrkesverksamma år varit 

inklusionskriterie kan värdefulla erfarenheter gått förlorade då deltagare med kortare 

erfarenhet också gav värdefull information. Å andra sidan kan andra informanter med 

större erfarenhet också gett betydelsefull information till studien.  

 

Datainsamling 

En semistrukturerad intervjuguide användes vid intervjuerna och skickades ut i förväg 

till intervjupersonerna. Syftet med att ge intervjupersonerna frågorna i förväg var för 

att få mer genomtänkta och fylliga svar under intervjutillfället då ämnet är komplext. 

Innan intervjun började frågade författarna om det uppkommit några frågor angående 

intervjuguiden, då framgick det också om deltagarna hade läst igenom frågorna eller 

inte. Författarna upplevde att de intervjupersoner som förberett sig och läst igenom 

frågorna också gav mer genomtänkta och mer utvecklade svar. Detta gav en bättre 

förståelse vilket i efterhand ansågs påverkat resultatet positivt. Nackdelen med att 

skicka ut frågorna i förväg är att spontana svar gås miste om. För att säkerställa att 

inget material gick förlorat spelades intervjuerna in på två olika enheter- en MP3 

spelare och en mobiltelefon. Detta ledde till minskad oro att gå miste om 

intervjumaterialet om tekniska problem skulle uppstå. Båda författarna deltog vid 

samtliga intervjuer för att få en full förståelse för materialet. Det ansågs viktigt för att 

skapa en helhetsbild inför senare analys. Författarna upplevde att deltagaren kände en 

viss trygghet av att intervjun utfördes på egenvald plats (Polit & Beck, 2012). Under 

intervjun var en huvudintervjuare för att det inte skulle bli förvirrande för 

intervjupersonen och för att skapa struktur i intervjun. Förmånligt för intervjun hade 

varit att ha en provintervju alternativt att ställa frågor till första intervjupersonen så att 

intervjuguiden kunde förbättras. Vi förhåller oss till att provintervju inte gjordes och 

det var ett beslut författarna tog för att spara tid. Hade vetskapen om möjlighet till en 

utvärdering av första intervjun funnits hade detta gjorts för att säkerställa deltagarens 

förståelse för intervjuguiden. Vi anser emellertid inte att det påverkade resultatet då 

frågor som uppstod reddes ut under intervjun.  
   

Dataanalys 

Kvalitativ innehållsanalys valdes då den ansågs lämplig till studiens syfte. Enligt 

Lundman och Hällgren (2012) är denna analysmetod lämplig vid tolkning av stor 

mängd kvalitativ data. Transkriberingsarbetet delades upp så att huvudintervjuaren 

transkriberade sin egen intervju, denna uppdelning gjordes av smidighetsskäl. 

Författarna upplevde dessutom att det var bäst att transkribera sin egen intervju då det 
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blir lättare att uppfatta talet i inspelningen. Analys av stor mängd inspelat material var 

enligt författarna en svår process då denna typ av analys aldrig gjorts tidigare. I och 

med denna brist på erfarenhet utfördes analysen tillsammans och med stor 

noggrannhet (Lundman & Hällgren, 2012). 

 

Etiska aspekter 

Genom att ringa intervjupersonerna några dagar efter informationsbrev mejlats ut 

upplevde författarna att en första kontakt kunde etableras och att frågetecknen om 

studien kunde redas ut. Samtyckesbrevet valdes att skickas ut i förväg vilket därmed 

gav intervjupersonerna god tid på sig att värdera vad de skriver på. Författarna tycker 

att det gav ett seriöst intryck av studien. 

 

Författarna har haft respekt för och tagit hänsyn till att risken med att delta i intervjun 

skulle kunna vara att arbetsterapeuterna kände sig utmanade och granskade. Flera av 

arbetsterapeuterna upplevde att ämnet i studien var intressant och viktigt att 

uppmärksamma. Detta tolkade författarna som en positiv aspekt av deltagandet i 

studien. Positivt var också enligt författarna att deltagarna fick möjlighet att 

reflektera, prata och tänka kring sitt arbets- och förhållningssätt till personer med 

depression. Att få reflektera över och tänka kring det kan leda till nyttiga insikter om 

sig själv i sin profession och i sitt arbete.  

 

Resultatdiskussion 
Sammanfattningsvis framkommer det i resultatet att arbetsterapeuten fungerar som ett 

stöd till personen att själv hitta sin inre motivation. Arbetsterapeuten hjälper personen 

att nå dit genom att bland annat förhålla sig empatiskt och utforskande. Att bemöta 

personen med tydlighet och struktur skapar förutsättning för delaktighet i sin 

rehabiliteringsprocess vilket är viktigt för motivationen. Genom att hitta det lilla hos 

personen, som ett intresse eller ett meningsfullt sammanhang kan en inre drivkraft 

väckas som förhoppningsvis kan motivera personen.    

 

Arbetsterapeutens roll 

Samtliga arbetsterapeuter är överens om att den professionella relationen är av stor 

vikt för motivationsarbete, att skapa ett förtroende och tillit i relationen mellan 

arbetsterapeuten och personen. På ett liknande sätt skriver Johansson (2010) om den 

terapeutiska relationen som den mest centrala och viktiga faktorn inom psykiatrisk 

verksamhet. En enligt författarna intressant aspekt som arbetsterapeuterna tog upp 

som en utmaning var balansen mellan att vara personlig men inte privat. Hos 

arbetsterapeuter med en kortare kontakt med personer blir detta problematiskt då 

relationen kräver mer tid än vad verksamheten kan tillgå. Det personliga är då svårt 

att få till men beskrivs samtidigt som viktigt. Å andra sidan finns en annan konflikt 

för arbetsterapeuter med längre kontakter, att kunna förhålla sig professionellt i en så 

pass långvarig och personlig relation. Detta är en svår balansgång som professionell 

med denna typ av kontakt där det ibland förekommer djupa och svåra samtalsämnen. 

Vi är alla medmänniskor och det kan vara svårt att då samtidigt förhålla sig 

professionellt.   

 

Leibold et al. (2014) beskriver att arbetsterapeuten ser till hela människan och dennes 

kontext. Det är viktigt att ta hänsyn till personens vanor, roller och aktiviteter samt se 

det som en helhet. Att arbeta med alla delar i rehabiliteringen, ingen del kan utesluta 
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den andra. Resultatet i denna studie talar för samma princip där arbetsterapeuterna 

berör många olika områden i personens vardag och ser människan som en helhet. Om 

en person t.ex. har för vana att lägga sig sent på kvällen och gå upp sent på morgonen 

behöver arbetsterapeuten skilja på om det är en vana som personen trivs med eller om 

det är någonting som personen önskar ändra på. Om det är en vana som personen trivs 

med är detta någonting arbetsterapeuten förhåller sig till. På samma sätt förhåller sig 

arbetsterapeuterna till personens roller som känns viktiga för individen, roller som 

t.ex. mamma/sambo/granne eller son.  

 

Ingen av arbetsterapeuterna tar upp remotivationsprocessen (de las Heras et al., 2015), 

däremot framgår det i resultatet att motivationsarbetet är snarlikt. Som att vara 

utforskande i sitt arbetssätt gentemot personen, individanpassa arbetet och möta 

personen där den är i rehabiliteringsprocessen. Denna likhet upplevde författarna som 

en intressant del av resultatet för att det framgick så tydligt att samma arbetssätt 

användes. 

 

MI är en samtalsmetod som alla arbetsterapeuter använder mer eller mindre i sitt 

motivationsarbete. Rosengren (2012) beskriver MI som ett utforskande och empatiskt 

förhållningssätt i samtal där arbetsterapeuten åsidosätter sina egna värderingar och 

sätter personen i centrum. Ett sätt att hjälpa personen hitta fram till sina egna 

lösningar. Likadant beskriver arbetsterapeuterna i vår studie att de arbetar i 

motiverande samtal.  
 

Meningsfulla aktiviteter 

För att motivera till aktivitet menar Mee och Sumsion (2001) att det är viktigt med 

aktiviteter som individen anser är meningsfulla. Det tar även arbetsterapeuterna upp 

som en viktig del i motivationsarbete och de beskriver hur de använder intressen för 

att hitta meningsfulla aktiviteter. Arbetsterapeuterna pratar om vikten av 

aktivitetsbalans i vardagen och att anpassa rehabiliteringsarbetet för att hjälpa 

personen uppnå denna balans. På ett liknande sätt beskriver Håkansson och Wagman 

(2014) detta som en viktig aspekt för att uppnå god hälsa. Genom att anpassa till rätt 

mängd aktiviteter i sin vardag uppnås en balans mellan aktivitet och vila (Eklund, 

2010). Kroksmark (2014) beskriver meningsfullhet i aktivitet ur två aspekter. 

Aktivitet som ger glädje och energi och aktivitet som känns viktigt eller nödvändig 

för personen. På ett snarlikt sätt beskriver arbetsterapeuterna att meningsfullhet i 

aktivitet kan innebära när personen får känna sig bra på något men också när personen 

får uppleva någonting lustfyllt.  

 

Kroksmark (2014) beskriver att människan har ett socialt behov som behöver 

tillgodoses för att personen skall uppnå känsla av sammanhang och välbefinnande. 

Arbetsterapeuterna i denna studie beskriver socialt sammanhang som en viktig del 

och en motiverande faktor. Socialt sammanhang används därför i motivationsarbetet 

för personer med depression. 
 

Kunskap och förståelse 

Allgulander (2008) menar att kunskap och förståelse för sin sjukdom får patienten 

motiverad, vilket arbetsterapeuterna i denna studie också pratar om. Att få förståelse 

och kunskap om sitt tillstånd och på så vis uppnå acceptans i detta. När personen 

förstår och accepterar sin sjukdom leder det till insikt i varför behandling är viktig 

vilket i sin tur är motiverande.  
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Närståendes betydelse för ökad motivation 

När närstående inte har kunskap och förståelse för personens svårigheter blir det 

problematiskt i bemötandet och hur personen kan hjälpas (de las Heras et al., 2015). 

Arbetsterapeuterna i vår studie tar upp samma problematik samt att detta kan leda till 

svårighet att behålla relationer. Att involvera närstående i rehabiliteringsprocessen 

fungerar därmed som en motivationsfaktor som används av arbetsterapeuterna. 

 

Enligt Allgulander (2008) är kunskap och förståelse inte bara är viktigt för personen 

själv utan också för närstående. Brist på förståelse hos närstående har negativ 

inverkan på rehabiliteringen. Den närstående kan t.ex. tycka att personen inte borde ta 

medicin p.g.a. fördomar mot psykofarmaka, även om medicinen kan vara det första 

och kanske viktigaste steget i rehabiliteringen. På samma sätt har resultatet i denna 

studie belyst vikten av kunskap och förståelse av sjukdomen hos närstående för en 

lyckad rehabilitering. Därmed också vikten av att få med sig närstående i 

motivationsarbetet.  

 

Tydlighet och struktur i mötet med personen 

Tydlighet och struktur var i intervjuerna ett återkommande ämne som sedan blev en 

stor del i resultatet. Att möta personens svårigheter med tydlighet och struktur genom 

konkretiserande metoder. Detta var en aspekt som författarna inte tänkt på som en 

viktig del i motivationsarbete, en intressant och ny aspekt som inte räknades med före 

utförandes av studien. Enligt Argentzell och Leufstadius (2010) är tydlighet ett viktigt 

begrepp genom hela rehabiliteringsprocessen. Det är vanligt att arbetsterapeuten 

förtydligar och upprepar vägledning och information samt hjälper till att sätta upp 

realistiska mål då detta kan vara svårt för personen. 

 

Trovärdighet, tillämpning och förslag till vidare forskning 

Ingen betydande skillnad har påträffats mellan befintlig litteratur och studiens resultat.  

Resultatet i denna studie stämmer överens med tidigare forskning och litteratur vilket 

ökar dess trovärdighet. Arbetsterapeuterna i studien har erfarenhet av 

motivationsarbete med personer med depression vilket därför stärker resultatets 

giltighet. Författarna har skapat förutsättning för överförbarhet genom att intervjua 

personer från olika verksamhetsområden. För att påvisa resultatets trovärdighet och ge 

läsaren möjlighet att bedöma giltighet i resultatet har citat används från 

intervjuutskrifterna. Genom att grundligt beskriva studiens tillvägagångssätt och 

omständigheterna kring det har författarna gjort det möjligt för läsaren att göra en 

bedömning av resultatets överförbarhet (Lundman & Hällgren, 2012).  

 

Överförbarhet av studiens resultat till liknande grupper anses av författarna till viss 

del möjligt då arbetsterapeuterna som intervjuats arbetar i fyra olika verksamheter. 

Trots olika verksamheter visar de sig att arbetsterapeuterna arbetar på ett snarlikt sätt 

vid motivationsarbete med personer som har depression, detta gör enligt författarna 

att resultatet till viss del är överförbart.  

 

Studien har beskrivit arbetsterapeuters erfarenheter av motivationsarbete med 

personer med depression, men inga konkreta interventioner har belysts eller värderats. 

Vidare forskning kring personers upplevelser av arbetsterapi vid depression föreslås 

därför. Alternativt undersöka eller forska kring evidens för arbetsterapeutiska 

interventioner vid depression.  
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Slutsats 
Det har i studien visat sig att arbetsterapeutens roll och den terapeutiska relationen är 

av stor vikt för motivationsarbetet med personer som har depression. Meningsfulla 

aktiviteter och stöd från närstående är också av stor betydelse för personens 

motivation. Genom att stödja personen till kunskap och förståelse om sin sjukdom 

samt vara tydlig och strukturerad i mötet främjas motivationen. Att anpassa arbetet 

efter individen och dennes behov är en viktig aspekt för att kunna främja 

motivationen hos personer med depression. 

Författarnas tack 
Författarna vill avslutningsvis tacka de arbetsterapeuter som tagit sig tid att medverka 

i studien och därmed gjort den möjlig att genomföra. Även ett tack tillägnas vår 

handledare som hjälpt oss genom processen.  
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Bilaga 1 - Intervjuguide 

Inledande frågor 

 Vilket år blev du färdig arbetsterapeut och hur länge har du arbetat som det? 

 Hur länge har du arbetat som arbetsterapeut inom psykiatrin? 

 Vad innebär motivation för dig? 

 

Huvudfråga: 

Kan du berätta hur du arbetar med motivation när det gäller personer med 

depression, tänk gärna utifrån ett specifikt fall. 

 

 När du möter en deprimerad och omotiverad person - hur resonerar du kring 

ditt förhållningssätt och bemötande? 

 Vilken betydelse upplever du att den terapeutiska relationen med personen har 

i ditt motivationsarbete? 

 Vilken är den största utmaningen vid motivationsarbete med en person som är 

deprimerad? 

 Vilka faktorer upplever du bidrar till att öka motivationen hos personen med 

depression? 

 Använder du någon strategi eller interventionsmetod för motivationsarbete? 

 Hur ser er kompetensutveckling ut i din verksamhet gällande 

motivationsarbete? Vilka möjligheter ges? 

 Har du något som du vill tillägga innan vi avslutar intervjun? 

 


