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Sammanfattning: 

Syftet med den här studien är att beskriva distriktsarbetsterapeuters erfarenheter av att utreda 

behov av arbetsterapi hos klienter med invandrarbakgrund. Metoden var en kvalitativ 

intervjustudie. Nio distriktsarbetsterapeuter med olika lång erfarenhet av att arbeta och 

genomföra utredningar av klienter i invandrartäta områden, deltog i studien. Datainsamlingen 

utfördes genom intervjuer. Vid intervjuerna tog vi stöd av en intervjuguide som innehöll 

semistrukturerade frågor, fokus låg på utredningsdelen av arbetsterapiprocesserna. 

Intervjuerna spelades in för att sedan transkriberas. Intervjumaterialet analyserades genom 

kvalitativ innehållsanalys. Resultatet redovisas i tre kategorier: 1. Första mötet med klienten, 

2. Identifiering av aktivitetsproblem och arbetsterapeutens professionalitet och 3. Identifiering 

av styrkor hos personen och resurser i omgivningen. Resultatet visade att arbetsterapeuterna i 

den här studien ansåg att kommunikation är nyckeln till en bra utredning. När språket utgör 

ett hinder vid utredning ska en tolk anlitas. Arbetsterapeuten ska ta hänsyn till klientens 

kulturella seder och vanor samt involvera anhöriga, detta då de i många kulturer har en 

betydande omhändertagande roll. De menar dock att kulturkompetensen hos arbetsterapeuter 

kan behöva förbättras för att arbetsterapeuten ska bemöta klienten med en bättre förståelse av 

dennes kulturella kontext. Vår slutsats är att arbetsterapeuter som utreder klienter med 

invandrarbakgrund ska ha ett öppet sinne för att alla klienter har olika värderingar, behov och 

mål. Om det uppstår språkförbistringar mellan klient och arbetsterapeut ska en tolk anlitas. 

Förutsättningen för en bra utredning ökar vid en fungerande kommunikation. 

Arbetsterapeutens relation till klienten bygger på respekt och tillit. Arbetsterapeuten ska ha 

goda kunskaper om olika kulturer för att utföra en rättvis och respektfull arbetsterapeutisk 

utredning till varje enskild klient oavsett kulturell bakgrund.  

 

Sökord: Arbetsterapi, Utredning, Kulturell mångfald, Kulturkompetens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Örebro universitet   

Institutionen för hälsovetenskap och medicin 

Arbetsterapi C, Examensarbete 15 hp 

Vårterminen 2015 

 

Innehållsförteckning 

Inledning…………………………………………………………………………..…1 

Bakgrund 

Betydelsen av ett mångkulturellt samhälle……..………………………………...…....1 

Arbetsterapins syfte..................................……………………………………………..1 

Arbetsterapeutens roll……………………………………………………………….....2 

Problemområde och syfte……………..…………………………………….……….3-4 

 

Metod………………...……………………………………………………………….4 

Urval……………….…………………………………………………………………..4 

Datainsamling…………….…………………………………………………………....4 

Databearbetning…………….………………………………………………………….5 

Forskningsetiska aspekter…….……………………………………………………......7 

 

            Resultat………………………………………………….. …………………………..8 

Första mötet med klienten……………………..……………………………...……......8 

-Kommunikationens betydelse…………………………………………..…………......8 

-Tolkens funktion vid utredning…………………………………………..…………...8 

           Identifiering av aktivitetsproblem och arbetsterapeutens professionalitet……....……..9 

-Arbetsterapeutens tillämpning av referensramar och praxismodeller………………..9 

-Arbetsterapeutens professionella bemötande…………………..………..……………9 

Identifiering av styrkor hos personen och resurser i omgivningen……….……..…...10 

-Kulturella skillnader och attityder till rehabilitering……………………..….............10 

-Anhörigas som stöd eller hinder……………..………………………...…..…...…....10 

 

         Diskussion………………………………………………………………………...…11 

           Metoddiskussion……………………………………...………………………….…....11 

           Resultatdiskussion……………………………………………………………………..12 

Slutsats……………………………………………...………………………………...14 

Referenser………………………………………..…………………………………...15 

Bilagor: 

1. Intervjuguiden 
2. Arbetsterapiprocessen OTIPM  

3. Arbetsterapiprocessen OPPM



 

0 
 



 

1 
 

Inledning 
Människan har under alla tider flyttat till nya platser i världen. Det kan vara av skäl utifrån att 

man vill utforska och uppleva andra länder, men i vissa fall kan migration vara ett 

livsavgörande beslut. Människor kan tvingas till migration på grund av anledningar som krig, 

fattigdom eller förtryck. När människan ska fortsätta leva sitt liv i ett nytt land kan det 

innebära påtagliga livsförändringar, särskilt i de fall då migrationen sker till länder med andra 

kulturer, levnadsvanor och språk. Migrationen berikar samhällen genom att bidra till en 

mångkulturell befolkning. Men det ställer också krav på samhällen att migranterna ska leva 

under samma förutsättningar som resterande befolkning samt att få vara med och utforma 

samhället. Samtidigt behöver de nyinflyttade ha möjlighet att fortsätta leva enligt sitt 

kulturella ursprung vilket också innebär att de ska ha tillgång till vård och stöd från samhället 

enligt samma villkor som resten av befolkningen[1]. Alla individer ska kunna ha tillgång till 

arbetsterapeutiska insatser för att möjliggöra att de ska få utföra meningsfulla aktiviteter i sin 

vardag oavsett kultur eller etnicitet.[2] 

 

Under tidigare praktik har vi uppmärksammat att det lätt kan uppstå missförstånd vid 

utredningar. Exempel kan vara språkförbistringar vid kommunikation eller att andra kulturella 

skillnader har skapat missförstånd mellan klient och arbetsterapeut. Den här uppsatsen ska 

handla om hur distriktsarbetsterapeuter utreder behovet av arbetsterapi hos klienter med 

invandrarbakgrund. 

  

Bakgrund 

Betydelsen av ett mångkulturellt samhälle 

Kultur definieras enligt Lidskog & Deniz[1] med att människan föds in i ett socialt 

sammanhang präglat av normer, förpliktelser och identitetsskapande. Inom kulturer lär man 

sig om moraliska förpliktelser och om hur fenomen i vår omgivning ska uppfattas. För att 

bättre beskriva en kulturell eller etnisk mångfald används begreppet mångkulturalism. Ett 

mångkulturellt samhälle innefattar en befolkning där olika kulturella bakgrunder eller 

etniciteter förekommer[1]. Det kan vara svårt för människor som invandrar från andra länder 

att anpassa sig och bli delaktiga i ett nytt samhälle. Det är då en viktig förutsättning att 

invandrarna ska ha samma möjligheter som majoritetsbefolkningen för att skapa sig ett bra 

liv[1]. I resultat av en studie skriven av Pooremamali, Persson och Eklund[3] visas att vissa 

kulturer kan se det som en skam att visa sig svag och att vara i behov av hjälp, speciellt inför 

sin familj och sina närstående. Familjen utgör i många fall den viktigaste faktorn i det sociala 

nätverket och i vissa kulturer kan det också innebära att man är skyldig att inom familjen ta 

hand om och hjälpa varandra när någon blir sjuk. Det kan dock även medföra komplikationer 

i de fall då familjen tar en styrande vårdarroll. Den styrande vårdarrollen från anhöriga kan 

påverka klientens möjlighet att bli självständig och föra sin egen talan om sina behov[3]. 
 

Arbetsterapins syfte 

Syftet med arbetsterapi är att möjliggöra för människor att ha ett aktivt liv och klara av sin 

vardag oavsett förutsättningar. När en individ har en funktionsnedsättning kan 

arbetsterapeutiska åtgärder förbättra eller återställa aktivitetsförmågan, det kan ske genom 

kompensation av funktionsnedsättning med hjälpmedel, anpassa miljön eller förnya 

aktivitetsvalen till mer lämpliga utifrån individens problematik. Arbetsterapi grundas på att se 

ur ett holistiskt sätt på människor och se människan som en helhet för att avgöra vilka faktorer 

som inverkar på aktivitetslivet. [4]. Arbetsterapi bygger till stor del på att ta hänsyn till 

klientens vilja, vanor och utförandekapacitet samt hur dessa påverkas av omgivningen och 

livsstilen[4].  
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Arbetsterapeutens roll 
Arbetsterapeuten har till uppgift att stödja och motivera klienten under hela 

arbetsterapiprocessen. Det förutsätter att klienten och arbetsterapeuten ska kunna föra en god 

kommunikation med varandra för att identifiera problem som klienten upplever[4]. I en studie 

av Pooremamali, Persson och Eklund[3] framförs betydelsen av att arbetsterapeuten även ska 

kunna samarbeta med klientens anhöriga. Ibland händer det att anhöriga vill ta en större plats 

och vill tolka åt klienten om inte denne kan språket. Sådana situationer bör dock hanteras med 

försiktighet då anhöriga kan styra mötena och fokus kan då riktas på de anhörigas åsikter i 

stället för klientens[3]. Ett gemensamt språk är en förutsättning för att arbetsterapeuten ska 

kunna kommunicera och skapa en bra relation till klienten och vid språkförbistringar 

uppkommer mellan klient och arbetsterapeut ska en tolk anlitas och översätta vid klientmötet. 

Resultatet i studien visade att de arbetsterapeuter som valde att ha med tolk vid mötena 

motiverade detta med att det är en nödvändighet för att kunna kommunicera med klienten och 

att det annars uppstår missförstånd när samtalet enbart ska utgå ifrån exempelvis kroppsspråk. 

Några arbetsterapeuter förklarade dock att tolken kan påverka personens aktiva engagemang 

och även arbetsterapeutens kreativa kommunikationsmetoder[2].  

 

För en professionell arbetsterapeut är det av stor vikt att ha en kännedom om olika kulturer för 

att kunna utföra professionell behandling av klienter med annan kulturell- eller etnisk 

bakgrund. Begreppet kulturkompetens syftar till att ha just kunskap om andra kulturer. När 

arbetsterapeuten möter klienter från andra kulturer eller etniciteter är kulturkompetens en 

viktig aspekt, inte minst för utveckling av relationen till klienten. De arbetsterapeutiska 

bedömningsinstrument och modeller som främst används idag är anpassade efter 

västerländska principer. På grund av detta kan det bli svårt för arbetsterapeuten att tillämpa 

bedömningsinstrumenten på en klient med invandrarbakgrund. Det kan göra att förekomsten 

av ostrukturerade bedömningar vid utredning ökar som kan vara svårt att utföra en korrekt 

uppföljning på[3]. För att erbjuda likvärdig hjälp till alla klienter oavsett kulturell bakgrund 

eller språk krävs det att den professionella arbetsterapeuten utvecklar sin kulturkompetens och 

lära sig hur man bör hantera situationer där kommunikationen kan utgöra en svårighet vid 

utredning. En arbetsterapeut som är kulturellt kompetent förstärker sin förståelse av kulturen, 

för in det i behandlingen och är öppen för att motivera och engagera patienten till aktivitet[5]. 

 

 

En viktig grund till arbetsterapeutens professionella arbete är användningen av teoretiska 

referensramar och modeller anpassade efter arbetsterapeutiska grundprinciper vid utredning. 

Teoretiska referensramar och modeller ger råd till hur en professionell arbetsterapeut bör 

tänka och agera gentemot sina klienter och samtidigt bidrar de med en praktisk vägledning vid 

arbetsterapeutiska insatser. Behovet av arbetsterapi fortsätter att växa runt om i världen och 

eftersom samhällen utvecklas till att bli allt mer mångkulturella utgör det ett problem att de 

mest välkända och tillämpade modellerna och teorierna är formade efter västerländska 

kulturer och principer[2]. Det är viktigt att vara kritisk vid tillämpning av en teoretisk modell i 

den meningen att den ska vara användbar och relevant för klientens liv och kontext. Detta 

innebär också att klienter med icke-västerländska kulturer ska ha samma rättighet att tilldelas 

individuellt anpassade arbetsterapeutiska insatser. Därför kan det utmana arbetsterapeuten att 

gå utanför ramarna och pröva annat material eller teorier som inte enbart är anpassat efter den 

västerländska kulturen[2]. Ett exempel på en kulturellt anpassad arbetsterapimodell är 

Kawamodellen[2]. Då västerländska kulturer vanligtvis ser individen och miljön som två 

åtskilda entiteter, anser Kawamodellen utifrån österländsk kultur att de är i existens med 

varandra. Modellen tar hänsyn till alla delar i människans liv, såsom motivation, den sociala 
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miljön, värderingar, ekonomisk situation, sjukdomar och så vidare. Vid tillämpning av 

Kawamodellen vid arbetsterapeutisk utredning börjar man utreda vem klienten är, vad denne 

har för erfarenheter och omständigheter och går vidare med att klargöra kontexten för att 

sedan prioritera problemområdena med klienten[2]. 

 

Enligt Kielhofner[4] och Model of Human Occupation handlar en av arbetsterapins 

grundprinciper till att förstå klienten med utgångspunkt i dennes intressen, värderingar, roller, 

vanor och upplevelser. För att kunna förstå detta som arbetsterapeut krävs en god 

kommunikation mellan parterna och att känna till klienters uppfattningar, livsstil, perspektiv 

och erfarenheter. Det är viktigt eftersom den arbetsterapeutiska behandlingen utgår från en 

konceptuell förståelse, grundad på kännedom om klientens personliga egenskaper. För att 

kunna tillämpa MOHO i praktiken krävs det att en relation mellan arbetsterapeut och klient 

byggs upp, där arbetsterapeuten ska kunna förstå, visa respekt och stötta klienten. Det är 

viktigt att veta vad som är meningsfullt för klienten och vilka mål klienten vill sätta upp för 

sin behandling[4]. 

 

Som stöd vid behandling tillämpar arbetsterapeuten vanligtvis en arbetsterapiprocess. 

Processen utgår ifrån steg med riktlinjer arbetsterapeuten kan följa genom utredning, åtgärd 

och utvärdering. Arbetsterapiprocesser finns i olika utföranden men grundar sig i liknande 

principer. Två av de vanligast förekommande processerna är Occupational Therapy 

Intervention Process Model (OTIPM) och Occupational Performance Process Model 

(OPPM)[6,7]. 

 

Enligt arbetsterapiprocesserna OTIPM[6] och OPPM[7] börjar en arbetsterapibehandling vid 

första mötet med klienten. Då handlar det till stor del av att skapa en trygg relation och utifrån 

klientens behov och förutsättningar identifiera vilka problemområden som finns. Det kan 

göras genom intervju eller med hjälp av ett bedömningsinstrument. Arbetsterapeuten utreder 

sedan vilka hinder som finns hos klienten eller i klientens omgivning som skapar 

aktivitetsproblemen. Hinder kan vara funktionsnedsättning, bristande motivation eller att 

tillgängligheten i klientens bostad och dess påverkan på aktivitetsförmågan. En metod att 

övervinna hinder för att nå ökad aktivitetsförmåga är att ta fram och utveckla de möjligheter 

och resurser som finns hos klienten. Möjligheter kan exempelvis vara motivation till att kunna 

utföra en meningsfull aktivitet eller resurser i klientens omgivning som stöttande anhöriga. I 

helhet fungerar arbetsterapiprocesserna på samma sätt vid utredning: Att utveckla en bra 

relation till klienten, att utreda vilka aktivitetsproblem som klienten upplever och hur 

problemen kan undvikas, med hjälp och råd från en arbetsterapeut. För att arbetsterapeuten 

ska kunna utföra den arbetsterapeutiska processen på bästa sätt är det viktigt att grunda sitt 

agerande på arbetsterapeutiska principer, men behöver också reflektera över sitt handlande[4]. 

 
Problemområde 
Arbetsterapeutiska insatser vid rehabilitering förekommer i många delar av världen men 

framförallt i västvärlden. Med ökad invandring utvecklas samhällen till att bli mer 

mångkulturella och bidrar till att arbetsterapeuten möter klienter som talar andra språk och har 

en annan syn på rehabilitering och sjukdom än hur vi ser på det i svensk kultur[6]. 

Det finns ett efterfrågat behov om hur arbetsterapeuten genom yrkeserfarenheter kan utveckla 

sin kulturella kompetens[11] och om de bedömningsinstrument och metoder som idag 

används, som är utvecklade ur västerländska kulturer, är lämpliga att använda på klienter med 

annan kultur eller etnicitet än den västerländska[3].  
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Syfte 
Syftet är att beskriva distriktsarbetsterapeuters erfarenheter av att utreda behov av arbetsterapi 

hos klienter med invandrarbakgrund. 

 

Metod 

Val av metod 

Studiens design är en kvalitativ intervjustudie och intervjuguiden bestod av semistrukturerade 

frågor för att kunna svara på syftet med studien. Det insamlade materialet analyserades med 

utgångspunkt i kvalitativ innehållsanalys med principer tagna från Graneheim och 

Lundman[8]. 

 

Urval 
Ett ändamålsenligt urval användes för att få en undersökningsgrupp som var mest lämpliga att 

svara på studiens syfte[9]. Vi började med att leta upp alla distriktsarbetsterapeuter på en 

hemsida inom den valda kommundelen i Mellansverige. Sedan valdes de tre 

hemvårdsområden inom kommundelen med högsta andelen invandrad befolkning. Sökningen 

gjordes utifrån kommunens hemsida där även kontaktuppgifter till arbetsterapeuterna fanns att 

tillgå. Vi formade sedan inklusionskriterier för att specificera urvalsgruppen och få med de 

arbetsterapeuter som bäst passade studiens syfte och kunde ge innehållsrik information[9]. 

Arbetsterapeuterna skulle vara yrkesverksamma distriktsarbetsterapeuter som arbetade inom 

något av de tre valda hemvårdsområdena. De skulle också ha erfarenhet av att utreda klienter 

med invandrarbakgrund där kulturen och etniciteten är annan än den som arbetsterapeuterna 

själva har. På kommunens hemsida fanns kontaktuppgifter för tio distriktsarbetsterapeuter 

inom de tre aktuella hemvårdsområden.  

För att muntligt informera arbetsterapeuterna om studien besöktes arbetsterapeuternas 

arbetsplats på de tre hemvårdsområdena. Vid besöket delades även ett informationsbrev ut där 

studiens syfte, bakgrund, uppgifter om konfidentialitet och förfrågan om deltagande beskrevs. 

Efter cirka en vecka ringde vi upp arbetsterapeuterna för att fråga om de ville delta i studien. 

De uppfyllde inklusionskriteriet genom att de arbetade inom invandrartäta områden. Alla tio 

distriktsarbetsterapeuter tackade ja till att delta. En av intervjuerna utfördes som en 

provintervju, således består undersökningsgruppen av nio distriktsarbetsterapeuter. 

 

Beskrivning av urvalsgruppen 

Deltagarna var nio kvinnor som varit yrkesverksamma distriktsarbetsterapeuter från sex 

månader till 25 år. Medianen av deltagarnas yrkesverksamma år räknades ut till tre år. 

Distriktsarbetsterapeuterna har flera olika arbetsuppgifter men det huvudsakliga arbetet bestod 

enligt dem själva i att förskriva hjälpmedel, göra funktionsbedömningar, hjälpa till vid 

bostadsanpassningar och ansökning till dagverksamheter.  

 

Datainsamling 

Med en kvalitativ forskningsintervju fokuseras intervjun till människors erfarenheter och 

sanningen blir subjektiv utifrån intervjupersonens perspektiv och berättelser[8 s.189]. Då 

studiens syfte var att svara på distriktsarbetsterapeuters erfarenheter av att utreda behov av 

arbetsterapi hos klienter med invandrarbakgrund ansåg vi att det var den mest lämpliga 

metoden. Materialet samlades in genom intervjuer med stöd av en semistrukturerad 

intervjuguide[9]. Intervjuguiden[se bilaga 1] bestod av 18 frågor där tre var bakgrundsfrågor 

som allmänt berörde arbetsterapeutens arbetsuppgifter och rutiner. Intervjuguiden övergår 

sedan till tre huvudområden och avrundades med avslutningsfrågor. Huvudområdena 

baserades på utredning och var inspirerade av de vanligaste arbetsterapiprocesserna OPPM 
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och OTIPM[Se bilaga 2+3]. De steg i de båda arbetsterapiprocesserna som ansågs bestå av de 

mest relevanta delarna vid utredningen användes som stöd vid utformning av intervjuguiden. 

Följande steg valdes ut från OTIPM och OPPM: 

 

- Occupational Therapy Intervention Process model (OTIPM) 

1. Fastställ det utförandesammanhang där klienten är i centrum. 

2. Utveckla terapeutiska relationer och samarbetsrelationer med klienten. 

3. Identifiera resurser och begränsningar i det utförandesammanhang där klienten är i 

centrum. 

4. Identifiera och prioritera självskattade styrkor och svagheter med utförandet av 

meningsfulla uppgifter. 

Occupational Performance Process Model (OPPM) 

1. Namnge, bekräfta och prioritera aktivitetsproblem 

2. Val av teoretisk referensram.  

3. Identifiera aktivitetsutförandekomponenter och miljöförhållanden 

4. Identifiera styrkor hos personen och resurser i omgivningen.  

 

Vi valde ut stegen som innehöll de viktigaste delarna vid första mötet och utredning av 

klienters aktivitetsproblem då fokus i den här studien är centrerat på det områdena. 

Resterande steg som exempelvis ”målsättning” uteslöts då vi ansåg att det inte var relevant till 

denna studie. Vissa av frågorna som sedan utformades fick återkoppling till kulturella och 

etniska aspekter som kan påverka den arbetsterapeutiska utredningen för att svara på studiens 

syfte. 

 

Intervjufrågorna utformades så det skulle kännas naturligt för intervjupersonen att svara på. 

Frågorna sattes in i kategorier som ansågs logiska till syftet. Varje intervju tog cirka 30-45 

minuter och de spelades in med hjälp av mobiltelefonens ljudinspelningsfunktion. För att 

undvika att intervjupersonerna skulle känna underlägsenhet eller stress närvarade endast en av 

författarna vid intervjuerna. Ena författaren utförde fem intervjuer och den andra författaren 

utförde fyra intervjuer. Intervjuerna utfördes i ett avskilt rum på arbetsterapeutens arbetsplats 

då det är viktigt att miljön känns lugn och trygg för intervjupersonen[9]. 
 

Första intervjun utfördes som provintervju för att testa frågornas tillförlitlighet, det vill säga i 

fall de kunde missförstås eller misstolkas och behövde ändras. Vid provintervjun närvarade 

båda varav den ena författaren ledde intervjun och den andra satt bredvid och lyssnade. Av 

provintervjun framkom att vissa frågor var svåra att besvara och uppfatta vilket innebar att 

frågorna omformulerades. Frågor angående bland annat alternativa kommunikationsmetoder 

togs bort och begreppet terapeutisk relation ändrades till ’relation mellan arbetsterapeut och 

klient’ då det upplevdes vara ett otydligt begrepp. Efter provintervjun togs även vissa frågor 

bort eller ersattes med nya mer lättförståeliga frågor som vi kom fram till i samråd med 

arbetsterapeuten som intervjuades. Några frågor placerades om under en rubrik som både den 

provintervjuade och intervjuaren ansåg var mer passande[Se bilaga 1]. 

 

Databearbetning 

Analysen av materialet utfördes enligt kvalitativ innehållsanalys utifrån Graneheim och 

Lundman[8]. Efter varje avslutad intervju påbörjades bearbetning av det insamlade materialet. 

Materialet transkriberades ordagrant och även nonverbala uttryck togs med för att materialet 

skulle bli så fullständigt som möjligt inför kommande analys. Alla transkriberade intervjuer 

samlades och sparades sedan i ett och samma dokument i datorn[8]. Vi valde bort 
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provintervjun vid bearbetningen då frågorna ändrades efter intervjun och att den insamlade 

informationen från provintervjun blivit ofullständig. 

 

Efter transkriberingen påbörjades analysen av det insamlade materialet. Till en början 

bearbetades materialet utifrån en deduktiv ansats, det vill säga att data sorterades in i en mall 

med förutbestämda kategorier[8]. Kategorierna utgick från intervjuguidens frågeområden.  

 

1. Första mötet med klienten 

2. Identifiering av aktivitetsproblem & arbetsterapeuten professionalitet 

3. Identifiering av styrkor hos personen och resurser i omgivningen: Betydelsen av 

språket och anhöriga. 

 

Nästa steg var att utforma en tabell där allt material delades upp enligt kvalitativ 

innehållsanalys. Utifrån respektive frågeområde analyserades materialet utifrån en induktiv 

ansats utifrån vad intervjupersonerna svarat. Genom att analysera materialet utifrån en 

induktiv ansats kunde vi på ett förutsättningslöst sätt analysera det inhämtade materialet från 

intervjuerna[8]. Vi skapade meningsbärande enheter av svaren som innebar att irrelevant data 

sorterades bort. De meningsbärande enheterna i respektive frågeområde kondenserades för att 

göra texten kortare och mer lätthanterlig utan att ta bort innebörden och kärnan i materialet. 

När data kondenserats var nästa steg att utföra kodning av de kondenserade 

meningsenheterna. Kodningar utförs för att sätta en ”etikett” på materialet och för att 

reflektera över dess innebörd och mening[8].  

 

Vi gick igenom materialet för att försäkra oss om att kodningen överensstämde med de 

kondenserade meningsenheterna och texten i helhet, detta för att inga misstag och 

felbedömningar skulle göras. Sedan sattes de koder samman som kunde relateras till varandra 

genom ett liknande innehåll och bildade underkategorier till de kategorier som valdes fram 

tidigare under deduktiva bearbetningen. Kategorierna med tillhörande underkategorier 

resultatet redovisas genom sammanfattas i tabell 1. 

 

Tabell 1. Översikt på kategorier och underkategorier.   

 

 

Vid databearbetningen arbetade vi tillsammans för att utveckla en ömsesidig uppfattning 

kring att materialet hanterats på rätt sätt och för att nå det viktigaste budskapet i resultatet. 

Då vi använde en kvalitativ ansats granskades studiens innehåll och resultat utifrån 

tillförlitlighet, överförbarhet, giltighet och delaktighet[8]. Detta gjordes utifrån principer 

beskrivna av Graneheim och Lundman[8] som talar om vikten att vara noggrann vid val av 

metoder och begrepp och grunda sina ställningstaganden på vetenskaplig forskning. Det är 

relevant vid kvalitativ metod att vi har distans till det som studeras. Det handlar om att vara 

Kategorier 

Första mötet 

Underkategorier 

-Kommunikationens betydelse   

-Tolkens funktion vid utredning 

Identifiering av aktivitetsproblem och 

arbetsterapeutens professionalitet. 

- Arbetsterapeutens tillämpning av 

referensramar och praxismodeller 

- Arbetsterapeutens professionella 

bemötande. 

Identifiering av styrkor hos personen och 

resurser i omgivningen. 

-Kulturella skillnader och attityder till 

rehabilitering  

-Anhörigas som stöd eller hinder. 
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delaktig som medskapare av studien men att inte påverka det som sägs från 

intervjupersonen[8]. Vid analysprocessen har båda varit delaktiga och samarbetat fram 

utformningen. Intervjupersonerna benämns i studien som arbetsterapeuter och/eller 

distriktsarbetsterapeuter. I resultatet har vi valt att ta med relevanta citat som stärker 

pålitligheten av materialet. I tabell 2 redovisas ett exempel på hur databearbetningen gick till. 

  
Tabell 2. Översikt på steg i analysen:          

 

Forskningsetiska aspekter 
Vi utgick från de fyra forskningsetiska principerna framtagna ur forskningsetiska 

Vetenskapsrådet. Principerna består av informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet[10]. I ett informationsbrev som delades ut till alla 

intervjupersoner beskrev vi studiens syfte om att beskriva distriktsarbetsterapeuters 

erfarenheter av att utreda behov av arbetsterapi hos klienter med invandrarbakgrund. Vi gav 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Kategori Under kategori  

 

.. vid situationer på exempelvis 

vårdplanering när man mött 

klienten för första gången och 

ska utreda vilket behov som 

finns och det visar sig att den 

tolk som är med vid tillfället 

känner klienten och klientens  

familj.. 

 

Situationer där tolken 

känner klienten och 

klientens familj försvårar 

utredningen av klientens 

behov 

 

 

 

 

Tolken känner 

klienten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Tolkens funktion 

vid utredning 

 

 

 

 

 

 

 

 

..kan dom inte språket så måste 

jag ha en tolk för att kunna 

göra ett bra professionellt 

arbete.. 

 

Om de inte kan språket 

behövs en tolk för det 

utförda arbetet ska bli 

professionellt 

 

 

Behovet av tolk 

 
..det är viktigt att man får en 

kontakt alltså i 

kommunikationen med språket 

så får jag inte det då tar jag 

alltid med mig en tolk för jag 

tycker inte att jag kan 

kompensera det med bara 

observation och dra egna 

slutsatser utan det är så viktigt 

att jag förstår vad den här 

individen själv säger..  

 
Det viktigaste är att 

kunna ta kontakt och 

kommunicera med 

varandra. Jag tar alltid 

med en tolk för att 

kompensera och förstå 

det individen själv säger. 

 

 

Vikten av 

kommunikation 

 

Första 

mötet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunikationens 

betydelse 

 

..Om det går att kommunicera 

med patienten på samma språk 

eller med anhörig som kan 

svenska.. 

 

Om det går att 

kommunicera med 

patienten eller med 

anhörig 

 

Fokus på 

kommunikationen  
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en kort motivering till varför vi valt att utföra studien samt vilka frågeområden som skulle 

komma att beröras. Tidsaspekten, det vill säga hur lång tid intervjun skulle ta angavs och även 

att intervjun skulle genomföras på en plats som arbetsterapeuten själv fick välja. Slutligen 

informerades arbetsterapeuterna att vi skulle kontakta dem inom en vecka med förfrågan om 

arbetsterapeutens deltagande. Om det eventuellt uppstod frågor så kunde de höra av sig till oss 

eller handledaren vars kontaktuppgifter uppgavs i brevet.  Samtyckesformulär undertecknades 

av intervjupersonerna innan intervjun genomfördes. I formuläret fanns en förklaring över hur 

informationen skulle användas i studien samt om deltagarens rättigheter att deltagandet är 

frivilligt och de får avbryta sin medverkan i intervjun när som helst utan att ange anledning. 

Intervjupersonerna informerades även om att deras deltagande skulle vara konfidentiellt och 

att ingen obehörig skulle ha tillgång till det inspelade eller transkriberade materialet. 

Nyttjandekravet handlade om att det insamlade materialet enbart skulle användas till studien 

och inget annat[10]. 

 

Resultat 
Resultatet kommer att redovisas med utgångspunkt i tre kategorier som är kopplade till 

studiens syfte att beskriva distriktsarbetsterapeuters erfarenheter av att utreda behov av 

arbetsterapi hos klienter med invandrarbakgrund. För att bättre beskriva kategorierna har 

underkategorier utformats.  

1. Första mötet: Kommunikationens betydelse och Tolkens funktion vid utredning. 

2. Identifiering av aktivitetsproblem och arbetsterapeutens professionalitet: Arbetsterapeutens 

tillämpning av referensramar och praxismodeller och Arbetsterapeutens professionalitet. 

3. Identifiering av styrkor hos personen och resurser i omgivningen: Kulturella skillnader och 

attityder på rehabiliteringen och Anhörigas som stöd eller hinder. 

1. Första mötet 
I kategorin första mötet berättar samtliga arbetsterapeuter om deras erfarenheter av att möta 

sina klienter för första gången och utreda behovet av arbetsterapi. Arbetsterapeuterna ansåg 

att en fungerande kommunikation mellan klient och arbetsterapeut är en förutsättning för 

ömsesidig förståelse och även relationsskapande. Vid bristande kommunikation kan 

missförstånd lätt uppstå. Arbetsterapeuterna var alla överens om att ha med tolk när språket 

riskerar att bli ett hinder för kommunikationen. 
- Kommunikationens betydelse. 
Arbetsterapeuterna berättar att en fungerande kommunikation mellan klienten och 

arbetsterapeuten är förutsättning för att skapa en bra relation till klienten och genomföra en 

korrekt utredning. Det är därför viktigt att inför första mötet ta reda på om klienten pratar 

svenska eller om en tolk ska bokas inför mötet. Språket utgör den viktigaste delen i 

kommunikationen och när klient och arbetsterapeut pratar olika språk kan det göras 

feltolkningar och felbedömningar. Det är inte att föredra att endast utgå ifrån kroppsspråk vid 

utredningar. I de fall då språket orsakat missförstånd i kommunikationen i samband med 

klientmöten valde arbetsterapeuterna att avbryta och ta in en tolk vid ett senare tillfälle. När 

det uppstår missförstånd i kommunikationen mellan arbetsterapeut och klient märker 

arbetsterapeuten att klienten inte är lika samarbetsvillig. Det kan också bli att klienten 

undviker att svara på frågor eller försöker svara på något annat. En dålig kommunikation kan 

alltså bidra med en felaktig bedömning men också till ett oprofessionellt bemötande mot 

klienten vilket påverkar både relationen och klientens förväntningar på arbetsterapeuten. 
Kommunikationen mellan arbetsterapeuten och klienten är viktig.. man bygger en brygga, en 

länk mellan mig och klienten för att kunna förstå varandra. Man måste ha redskap som ökar 

förståelsen som en tolk eller en anhörig som kan tolka… - Arbetsterapeut 3 

- Tolkens funktion vid utredning. 
Att ha med en tolk vid utredningar och mer omfattande bedömningar var något alla 
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arbetsterapeuterna föredrog vid sina klientmöten. Exempelvis påpekade några att de alltid har 

tolk vid kognitiva bedömningar medan vid enklare utprovningar eller uppföljningar kan de 

möjligtvis ha en anhörig som tolkar. Vid positiva erfarenheter av tolkar berättar 

arbetsterapeuterna att de hade tolkat exakt det som arbetsterapeuten och klienten sagt utan att 

misstolkningar eller missförstånd uppstått. En bra tolkning är en förutsättning för att utföra en 

felfri utredning. Det är viktigt att klienten förstår vad arbetsterapeuten vill förmedla vid mötet 

och att arbetsterapeuten förstår vad klienten vill och behöver.  
När arbetsterapeuterna berättade om sina negativa erfarenheter av tolkar handlade flertalet 

situationer om att tolken varit bekant med klienten. Några av arbetsterapeuterna hade erfarit 

situationer där tolken kommit av sig under klientmötet och samtalat med klienten om annat än 

vad som faktiskt skulle översättas. Arbetsterapeuterna upplever att det kan skilja sig i hur 

tolkarna hanterar sådana situationer. De menar att tolkar som upplevs mest professionella vid 

en sådan situation berättar för klienten att de kan samtala efter tolkningen är färdig, men så 

blir det inte alltid. Tolkens främsta uppgift är enbart att översätta det arbetsterapeuten och 

klienten säger, vilket bidrar till att tolken skapar sig en neutral roll till klienten. Tolkens roll 

kan förändras när relationen mellan klienten och tolken blir för nära. Risken är att klienten 

påverkas av detta vilket kan göra det svårt för arbetsterapeuten vid utredningstillfället. 

När tolken och klienten är bekanta sedan tidigare blir tolken nästan som en anhörig. De blir 

mer som vänner och det påverkar det professionella mötet när de pratar om annat ... 

Arbetsterapeut 6 

Några av arbetsterapeuterna påpekade att vid val av tolk kan det vara relevant att ta hänsyn till 

att tolkens kulturella tillhörighet kan påverka huruvida klienten vill samarbeta med tolken: 

… ibland kan tolken vara av ett folkslag som kan utgöra komplikationer för klienten- 

Arbetsterapeut 5 

2. Identifiering av aktivitetsproblem & arbetsterapeutens professionalitet 
I denna kategori framkommer hur arbetsterapeuter går tillväga när de identifierar vilka 

problem som klienten behöver ha hjälp med och för att kunna utföra en bra utredning. 

Arbetsterapeuterna nämner att referensramar i arbetsterapi hänvisar till principer som 

arbetsterapeuten kan använda sig av som stöd i sitt arbete. De berättar även om hur en 

professionell arbetsterapeut ska anpassa sitt bemötande och att vara öppen och ha ett 

värderingsfritt förhållningssätt gentemot klienten. Vid utredningsarbete med klienter med 

invandrarbakgrund kan det vara bra att reflektera över sin kulturkompetens och sitt 

bemötande menar arbetsterapeuterna.  
- Arbetsterapeutens tillämpning av referensramar och praxismodeller. 
Arbetsterapeuterna berättar att deras tankesätt och handlande utgår ifrån principer från 

teoretiska referensramar som är tagna ur Model of Human Occupation. De flesta menade att 

de haft god användning av teorier och metoder de lärt sig från utbildningen och att de 

genererat ett tankesätt som används vid varje klientmöte. Detta yttrar sig i arbetsterapeutens 

handlingar och förhållningssätt. Användning av bedömningsinstrument ansågs vara en viktig 

del av de övergripande uppgifter arbetsterapeuten utför i sitt yrke. Arbetsterapeuterna använde 

alla ADL taxonomin vilket de anser fungerar bra vid de flesta situationer och med klienter 

oavsett kulturell bakgrund. Dock menar några att bedömningar generellt är en utmaning för 

arbetsterapeutens kompetens när klienten har en invandrarbakgrund där kulturen, språket och 

de anhöriga påverkar arbetsterapeutens insatser. 

 

 I vissa kulturer menar man att om du är sjuk ska du få vara sjuk… då uppstår problem 

eftersom det är svårt att göra bedömningar på vad personen kan och inte kan göra 

självständigt…- Arbetsterapeut 5. 

- Arbetsterapeutens professionella bemötande. 
Ett professionellt bemötande är enligt arbetsterapeuterna en grundprincip för att utveckla en 
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god arbetsterapeutisk utredning och är något som man ständigt ska sträva efter att bli bättre 

på. Det professionella bemötandet är viktigt vid alla klientmöten och innefattar även att 

klargöra för klienten om dennes rättigheter. Arbetsterapeuterna påpekade att det emellanåt 

förekommer missförstånd när arbetsterapeuten beskriver de principer om rehabilitering och 

självständighet vi har i Sverige då det kan skilja sig från hur andra kulturer har det. Vid möte 

med anhöriga kan missförstånd lätt uppstå då anhörigas roll kan se annorlunda ut i andra 

kulturer. I vissa kulturer har anhöriga en omhändertagande roll om en familjemedlem eller 

släkting blir sjuk. Något som kan påverka klientens självständighet i vissa situationer. 

Arbetsterapeuterna berättar att det i huvudsak är viktigt att vara tydlig och respektfull och att 

eftersträva att behandla alla klienter så respektfullt och rättvist som möjligt oavsett kulturell 

bakgrund eller etnicitet. Behovet av att skaffa en ökad kulturkompetens menade alla 

arbetsterapeuter är en nödvändighet för att kunna ge bästa möjliga utredning till alla klienter, 

eller åtminstone fungera som en påminnelse för arbetsterapeuten om hur andra kulturer ser på 

rehabilitering och sjukdom.  

 Vi tänker olika i olika kulturer, det är synd att konflikter ska uppstå på grund av missförstånd 

och kulturkrockar. Jag är noga med att inte ha fördomar och vara öppen och finna problemet 

och inte lägga värderingar i annat. Kunskap behövs för att undvika missförstånd – 

Arbetsterapeut 7. 

3. Identifiering av styrkor hos personen och resurser i omgivningen. 
Arbetsterapeuterna beskriver här deras erfarenheter av att bemöta klienter med olika kulturella 

bakgrunder och klienternas styrkor och resurser. Arbetsterapeuterna upplever att anhöriga är 

en stor resurs för klienterna. Exempelvis har anhöriga en viktig betydelse då klienten många 

gånger föredrar att ha en anhörig som vårdare än att anlita hemtjänst. De berättar att klienter 

med invandrarbakgrund kan ha vanor och roller som ser annorlunda ut mot hur det gör i 

svensk kultur. Dessa kulturella skillnader ställer vissa krav på arbetsterapeuten för att kunna 

bemöta klienten utifrån dennes kultur och behov utan att missförstånd ska uppstå.  
- Kulturella skillnader och attityder till rehabilitering. 
Arbetsterapeuterna berättade att alla klienter har olika vanor, roller, möjligheter, och syn på 

arbetsterapi och rehabilitering. Oavsett etnicitet eller kulturell bakgrund krävs det att lyssna på 

klienten och vara öppen för att alla inte lever efter samma principer. Det kan också vara olika 

hur motiverad klienterna är till rehabilitering och hjälp. Att klienten ska vara självständig trots 

sjukdom kan för vissa klienter upplevas opassande. Det kan istället vara en självklarhet att 

familjen och anhöriga ska utföra alla uppgifter i hemmet. Där kan det då bli en utmaning för 

arbetsterapeutens kompetens och bemötande. Arbetsterapeuten behöver få fram sitt budskap 

om den hjälp som finns att få och fördelarna med en god rehabilitering för att återfå eller 

uppehålla sin aktivitetsförmåga utan att göra intrång på klientens liv och kulturella 

värderingar.  
Det är svårt att veta vad som skiljer olika kulturer åt, men många tänker att de ska bli 

omhändertagna när de blir äldre och barnen verkar tänka likadant. Meningen med rehab i 

hemmet är att man ska göra saker självständigt för att behålla sina funktioner men i många 

kulturer tänker man på att omhänderta de äldre, på heder istället. - Arbetsterapeut 7 

En arbetsterapeut beskriver sina upplevelser av att arbeta med klienter från andra kulturer. 
De som aldrig har jobbat i invandrartäta områden förstår inte hur vårt jobb ser ut, det är stor 

skillnad och det uppstår ofta utmaningar i arbetet med folk från andra kulturer. Folk lever 

sina liv på olika sätt och arbetsterapeuter hjälper till så gott det går.- Arbetsterapeut 5 

- Anhöriga som stöd eller hinder 
En viktig del av klientutredningar är att involvera anhöriga, om möjligheten finns och om 

klienten inte motsätter sig det. Anhöriga har enligt arbetsterapeuterna en stor betydelse i 

klientens liv och kan vara en resurs vid rehabilitering. Inom vissa kulturer anses det vara en 
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självklarhet att ta hand om sin närstående vid sjukdom medan i andra kulturer är det vanligt 

att ta hjälp från hemtjänst.  
Rehabiliteringen kan bli bristfällig när anhöriga vill hjälpa till mer än vad som behövs. De 

tar hand om sina äldre, vilket kan förstås när de flyttat till Sverige. Vi som bor i Sverige har 

inte samma kulturella syn på att bo med och ta hand om sina föräldrar på samma sätt. 

 - Arbetsterapeut 8. 

När anhöriga blir självutnämnda vårdgivare kan det medfölja att anhöriga talar åt klienten och 

tar en styrande roll. Detta kan påverka relationen mellan arbetsterapeuten och klienten. 

Enligt arbetsterapeuterna är det nödvändigt att först och främst alltid lyssna till klientens egen 

talan och i de fall när en tredje part är med i samtalet kan det uppstå komplicerade situationer. 

I de fall där de anhöriga själva uttrycker att de vill tolka vid klientmöten behöver 

arbetsterapeuten vara uppmärksam på om det är lämpligt utifrån situationen.  

När anhöriga ska tolka så ska de göra det på rätt sätt och översätta endast det klienten säger 

till mig. Men det är inte lätt för anhöriga att veta hur en tolk ska fungera. 

… Det förekommer att anhöriga missar skillnaden på vad klienten inte vill göra och inte kan 

göra. Det händer även att anhöriga vill att klienten ska få något hjälpmedel utöver vad 

klienten behöver.- Arbetsterapeut 8 

Arbetsterapeuterna är alla samstämmiga om att det oftast fungerar bra med en anhörig som 

tolk när klienten inte behärskar det svenska språket. Ibland kan det även vara en fördel för 

arbetsterapeuten då den anhörige kan ge lite bakgrund till klienten till skillnad från en neutral 

tolk. Några påpekar dock att i vissa moment kan det vara opassande. En arbetsterapeut 

berättar följande: 

Det brukar fungera bra med anhöriga som tolkar. Det är vid bedömningar och exempelvis 

minnestester jag vill ha det neutralt (med tolk) men vid utprovning av hjälpmedel och förklara 

bostadsanpassning går det bra med anhöriga. - Arbetsterapeut 4 

 

Diskussion  

Metoddiskussion 

Vi valde att utföra studien med kvalitativ design för att i enlighet med studiens syfte få reda 

på subjektiva förståelser för människan som helhet och specifika kontexter vilket bidrar till att 

vi får fram erfarenheterna på en mer djupgående nivå [9]. Detta ansågs därför vara en bra 

metod till studien. Vi valde sedan att arbeta utifrån kvalitativ innehållsanalys för bearbetning 

av data. När innehållsanalysen utfördes fokuserade vi på att tolka textmaterialet för att 

slutligen få fram kategorier som sammanfattade det huvudsakliga som kom fram vid 

intervjuerna. Som stöd valde vi att utgå ifrån principer från Graneheim och Lundman[8] samt 

Polit och Beck[9]. Genom att använda det ändamålsenliga urvalet kunde vi hitta de 

arbetsterapeuter som uppfyllde de valda inklusionskriterierna och som vi ansåg gav ett 

informationsrikt material.  

 

Alla deltagare i studien var kvinnliga arbetsterapeuter. Majoriteten av arbetsterapeuter i 

samhället idag är kvinnor. Vi kan inte med säkerhet säga att resultatet hade blivit annorlunda 

om vi intervjuat manliga och kvinnliga arbetsterapeuter då studien inte fokuserar på manligt 

och kvinnligt perspektiv. Innehållsrikedomen i materialet varierade mellan deltagarna. Vi 

valde att ha som ett inklusionskriterie att distriktsarbetsterapeuterna arbetade inom 

invandrartäta områden eller hade erfarenhet av att arbeta med klienter med 

invandrarbakgrund. Till viss del visade det sig att intervjupersonerna som hade lång 

arbetslivserfarenhet hade mer erfarenheter att dela med sig av än de som arbetat under en 

kortare tid, dock bidrog även de som hade arbetat en kort period till studiens resultat. Att 

enbart inkludera arbetsterapeuter med fler års erfarenhet av att arbeta inom invandrartäta 

distrikt skulle kunnat ha bidragit till ett mer innehållsrikt material. Urvalsområdet kunde ha 
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breddats genom att ta med ytterligare områden i kommunen men vi ansåg efter utförda 

intervjuer att informationen var tillräcklig för att besvara studiens syfte. 

 

Inför intervjuerna utformade vi en intervjuguide med semistrukturerade frågor. Efter 

provintervjun fick vi en bättre insikt kring frågorna och hur de kunde förbättras. Intervjuerna 

tog mellan 30-45 minuter och genomfördes i ett avskilt rum på arbetsterapeutens arbetsplats. 

Vi anser att intervjuerna kunde utföras ostört utan ljud från närliggande arbetsplats och var 

fritt från andra störningsmoment som annars skulle kunna påverka intervjupersonen. Vi valde 

att spela in intervjun på mobiltelefon och det kan finnas viss risk att intervjupersonerna 

upplevt det obekvämt att bli inspelade på mobiltelefon trots deras godkännande vid början av 

intervjun. Detta kan få konsekvenser på tillförlitligheten av resultatet och vid de tillfällen vi 

uppmärksammade sådana situationer kunde man försöka ställa frågan på ett annorlunda sätt, 

eller ge motivering till varför vi anser att det är en viktig fråga och att den omnämnts i tidigare 

studier[9]. Valde intervjupersonen att inte svara på frågan så respekterade författaren detta 

och gick vidare till nästa fråga. 

 

Intervjuerna transkriberades till text och materialet lästes igenom ett flertal gånger för att få en 

helhetsuppfattning av det intervjupersonerna berättat. Textbearbetningen började med att 

materialet analyserades utifrån en deduktiv ansats. Intervjutexterna sorterades in utifrån 

intervjuguidens frågeområden[Se bilaga 1]. Detta gjordes för att få en översikt av allt 

material. Vi valde denna utgångspunkt med bearbetningen för att få en bra struktur från 

början. Texten bearbetades vidare med utgångspunkt av en induktiv ansats där materialet 

analyserades mer förutsättningslöst. På det sättet blir det en bedömning där resultatet sedan 

formas utifrån det intervjupersonerna berättar. Stegen i analysprocessen gjordes med 

inspiration från Graneheim och Lundman[8] där texten komprimerades till meningsbärande 

enheter, kondenserade meningsenheter, kodningar, kategorier och underkategorier[8]. 

Vi anser att resultatet som framkom i den här studien har god tillförlitlighet och giltighet då 

materialet noga analyserades med utgångspunkt från Graneheim och Lundman [8] samt Polit 

och Beck[9]. Enligt Graneheim och Lundman är det upp till läsaren att tolka möjligheten av 

överförbarhet till praktiken[8]. Vi anser att överförbarheten av resultatet till andra 

distriktsarbetsterapeuter kan vara möjligt i den meningen den här studien för fram hur 

arbetsterapeuter hanterar olika situationer som kan uppstå vid utredning. Genom att 

arbetsterapeuter kan ta del av varandras erfarenheter och tankesätt kan det underlätta för det 

egna arbetet vid liknande situationer. 

 

Resultatdiskussion 

Vi anser att resultatet som framkommit i den här studien har besvarat syftet och bidragit till 

att vi har fått en tydligare förståelse av hur distriktsarbetsterapeuters arbetar med att utreda 

behov av arbetsterapi hos klienter med invandrarbakgrund.  

Arbetsterapeuterna beskrev betydelsen av att skapa en bra relation till klienten. De menade att 

för att göra det krävs en ömsesidig fungerande kommunikation, och i de möten där språket 

blir en svårighet ska man ta med en professionell tolk. Betydelsen av tolk tas även upp i en 

artikel av Hadziabdic och Hjelm[12] som menar att tolk är en förutsättning när det uppstår 

språkförbistringar. Tolken underlättar kommunikationen och kan även vara med och 

informera klienten om de riktlinjer som vårdsystemet är grundat på. För att tolkningen ska bli 

väl utförd krävs det noga förberedelser av arbetsterapeuten. De menar vidare att en tolk inte 

enbart ska väljas utifrån det språk som klienten talar utan behöver ta hänsyn till klientens 

behov och kulturella syn vid valet av tolk. Utöver språket är det relevant att exempelvis ta 

hänsyn till tolkens etniska härkomst, religiösa bakgrund, dialekt eller kön. Det kan annars 

uppstå situationer som kan innebära att klienten väljer att inte samarbeta med tolken[12]. 
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Arbetsterapeuterna i vår studie påpekade att de upplevt situationer där tolken varit olämplig 

för klienten och menar att det är viktigt att ta stor hänsyn till klienten vid val av tolk. Inför 

tolkbokning förbereder sig arbetsterapeuten genom att samla information om klienten och 

granska de tolkar som finns att tillgå för att välja den tolk som passar bäst åt klienten. 

Ovanstående stämmer överens med vad som står i artikeln angående val av bra tolk för att 

undvika konflikter, missförstånd eller feltolkningar som kan bidra till att utredningsprocessen 

blir ofullständig. Det kan utmana arbetsterapeutens professionalitet och klientens tillit till 

arbetsterapeuten. Klienten behöver känna tillit till arbetsterapeut och tolk för att behandlingen 

ska fortgå i en positiv riktning mot de mål klienten vill uppnå[12]. 

En annan viktig del som framkom i vår studie var den kulturella synen på människans 

självständighet. Arbetsterapeuterna berättade att klienter med invandrarbakgrund ofta ser det 

som en självklarhet att bli omhändertagen av familjemedlemmar vid sjukdom. De hjälper till 

och assisterar vid aktiviteter som de inte anser att klienten klarar av eller borde utsätta sig för. 

Det påtalas i en artikel av Dillard et al.[5] att vid en sådan situation skapas det ett dilemma för 

arbetsterapeuten eftersom självständighet enligt arbetsterapeutiska principer är en 

förutsättning för god rehabilitering[5]. I en pilotstudie utfärdad på arbetsterapeuter i 

Singapore[13] berättade arbetsterapeuterna att anhöriga ser det som en plikt att vara 

vårdgivare åt familjemedlemmar som är sjuka eller gamla. De visade även att äldre klienter 

såg anhörigas omhändertagande som en självklarhet då de själva tagit hand om exempelvis 

barn och barnbarn. Författarna till den studien ansåg att i en sådan situation blir 

självständighet vid aktivitet ett svårt och omotiverat mål att uppnå[13]. 

Angående arbetsterapeuternas användning av modeller och teorier i arbetsterapi visade det sig 

att de flesta som intervjuades använder sig av principer grundade i Model of human 

occupation. I studien av Pooremamali, Persson och Eklund[3] ifrågasätts rådande 

praxismodeller i arbetsterapi då de flesta som används idag är grundade i västerländsk kultur 

och kan anses opassande att tillämpa på klienter med andra kulturer och etniciteter än de 

västerländska[3]. 

Arbetsterapeuterna i den här studien upplevde inga större hinder i att använda sig av 

bedömningsmetoder och praxismodeller vid utredning av klienter med invandrarbakgrund 

mer än att de tänker på att vara tydliga och ha öppenhet för andra kulturers sätt att se på saker 

och ting. Arbetsterapeuterna påpekade att det är viktigt att göra sig förstådd och föra en bra 

kommunikation med klienten för att finna behoven[3].  

En viktig del som framkom var att arbetsterapeuterna ansåg att de behövde mer kunskap om 

olika kulturer eftersom att samhället utvecklas till att bli mer mångkulturellt. Detta menar de 

är nödvändigt för att arbetsterapeuten ska undvika problem och missförstånd relaterade till 

okunskap om andra kulturer. En arbetsterapeut ska alltid agera professionellt mot sina klienter 

och behandla alla jämlikt med utgångspunkt ifrån den individuelle klientens behov, därför blir 

det viktigt att även ta hänsyn till klientens kulturella värderingar och beteenden samt hur 

kulturen influerar klientens liv. I takt med att samhället blir allt mer mångkulturellt behöver 

även arbetsterapeuten utveckla sina kulturella perspektiv.  

Det var endast ett litet antal av de intervjuade arbetsterapeuterna som hade gått utbildning 

eller fått erbjudande om att gå kurser som handlade om hur man kan förhålla sig till olika 

kulturer i sitt arbete. Fördelarna med att genomgå utbildning har tidigare undersökts och visat 

sig ha en stark effekt på att arbetsterapeuterna får en bättre kulturell kompetens och en större 

säkerhet med att arbeta med olika kulturer inom sitt yrke[11]. Att ha kunskap om olika 

kulturer utgör en viktig grund för den professionella arbetsterapeuten. Det handlar om att 

ständigt utmana sig själv med att förnya kunskapen och lära sig om olika kulturer och 

etniciteter som grund för att vara kapabel till att utföra en rättvis och respektfull 

arbetsterapeutisk utredning till varje enskild klient oavsett kulturell bakgrund[2]. 
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Vi anser att det behövs vidare studier inom området att utreda behov av arbetsterapi hos 

klienter med invandrarbakgrund. Detta för att vi behöver utöka vår kunskap om kulturen och 

språkets inverkan på arbetsterapi i och med att vi lever i ett samhälle som har blivit allt mer 

mångkulturellt. Det kan vara intressant att undersöka andra invandrartäta distrikt i Sverige för 

att märka om resultatet skulle skilja sig med vad det visade i denna studie. Vi anser även att 

det finns behov av att mäta effekten av utbildning om olika kulturer för att se om 

arbetsterapeuterna kan öka sin kulturkompetens och då även skapa en bättre förståelse om 

andra kulturer och tillämpa det i sitt arbete. Utifrån de bedömningsinstrument och metoder för 

att utreda behov av arbetsterapi som används idag kan det vara av intresse att undersöka och 

studera tillgången av instrument som är mer anpassade efter andra principer än de 

västerländska.  

 

Slutsats 

Vår slutsats med studien är att arbetsterapeuter som arbetar inom invandrartäta distrikt bör 

använda sig av tolk som stöd vid utredningar då det uppstår svårigheter i språket mellan 

arbetsterapeuten och klienten. Med en fungerande kommunikation ökar förutsättningen för att 

kunna utföra en korrekt utredning. Det är nödvändigt att ha kunskap om olika kulturer och att 

som professionell arbetsterapeut ha ett öppet sinne inför olikheter i vanor och roller existerar i 

olika kulturer. Anhörigas roll handlar i många kulturer om att ta hand om och skapa sig en 

dominerande vårdarroll till sina närstående vid sjukdom. Det kan bidra till att klientens egen 

åsikt om det upplevda behovet och klientens självständighet påverkas. Enligt vissa kulturers 

synpunkter kan vanor och roller skilja sig från hur det är i svensk kultur. Oavsett vilken kultur 

det gäller ska arbetsterapeuten ha ett öppet sinne vid klientmöten, ha förståelse och respekt för 

individens sätt att leva. Den professionelle arbetsterapeuten behöver ständigt utveckla sina 

kunskaper och sin kulturkompetens, vilket är en förutsättning för att kunna utföra en rättvis 

och respektfull arbetsterapeutisk utredning till varje enskild klient oavsett kulturell bakgrund. 
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                                                                                                                         Bilaga 1. 

Intervjuguiden 
Inledande frågor  
Vilka är dina övergripande arbetsuppgifter som distriktsarbetsterapeut?  

Vilka distrikt/områden arbetar du inom?  

Hur länge har du jobbat som distriktsarbetsterapeut? 

 

Utredning – Första mötet med klienten  
Hur ofta möter du klienter från andra kulturer än din egen för att utreda behov av arbetsterapi? 

       Vad är viktigt för dig att tänka på inför första mötet med klienter med invandrarbakgrund? 

Kan du berätta om en situation där första mötet med klient med invandrarbakgrund har fungerat bra 

eller en situation där det fungerat mindre bra? 

 

Utredning – Identifiering av aktivitetsproblem & Arbetsterapeuten kulturkompetens. 
Brukar du använda en teoretisk referensram som stöd vid utredning av klienter? Vilken och varför? 

  Vilka är dina erfarenheter av olika bedömningsmetoder som du använt i relation till personer med 

invandrarbakgrund? Möjligheter? Svårigheter?  

 Har du genomgått utbildning för att bättre kunna hantera situationer där man bemöter klienter med 

olika kulturer? 

Hur ser du generellt på kunskap om kulturkompetens hos distriktsarbetsterapeuter? – Behöver något 

göras för att förbättra kunskapen inom området? Vad? 

 

Utredning – Identifiering av styrkor hos personen och resurser i omgivningen: Betydelsen av 

språket och anhöriga. 
Hur ser du på språkets roll i att utveckla en bra terapeutiskt relation? 

Hur arbetar du vid utredning av en klient där det finns språksvårigheter mellan dig och klient? 

Kan du beskriva en situation där kommunikationen vid utredning fungerat bra/mindre bra. Vad 

berodde detta på?  

Vilka är dina erfarenheter att ha tolk med vid möten? Berätta om en situation där det fungerat bra/ och 

mindre bra.  

Hur ser du på anhörigas roll i kommunikationen mellan dig och klienten? 

Kan du berätta om situationer där anhöriga finns med i utredningsfasen där det fungerat bra/ inte varit 

lämpligt.  

 

Avslutningsfrågor  
Vill du betona eller tillägga något som inte kommit fram under intervjun? 

Har vi möjlighet att få återkomma till dig om vi har ytterligare frågor? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

17 
 

 
Bilaga 2. 

Occupational Therapy Intervention Process Model (OTIPM) 

1. Fastställ det utförandesammanhang där klienten är i centrum: Arbetsterapeuten samlar 

information inom 10 dimensioner som visar vem klienten är, vilka behov som finns och vilka 

problem som finns i relation till utförande av uppgifter. 

2. Utveckla terapeutiska relationer och samarbetsrelationer med klienten: Att möta 

klienten där den befinner sig och utveckla samt bevara en terapeutisk relation som leder till en 

arbetsterapi med god kvalitét. 

3. Identifiera resurser och begränsningar i det utförandesammanhang där klienten är i 

centrum: Arbetsterapeutens insamlade information från dimensionerna och de delas in i 

resurser och begränsningar. 

4. Identifiera och prioritera självskattade styrkor och svagheter med utförandet av 

meningsfulla uppgifter: Identifiera resurser och hinder som möjliggör och hindrar 

aktivitetsutförande hos klienten och välj aktiviteter som klienten anser mest meningsfulla att 

kunna utföra  

5. Observera klientens utförande av uppgift och genomföra utförandesanalys: 
Arbetsterapeuten bedömer kvaliteten på klientens färdigheter vid utförande av aktivitet.  

6. Definiera och beskriva handlingar av utförandet som klienten gör och inte gör 

effektivt: Efter att arbetsterapeuten har observerat och bedömt klientens aktivitetsutförande 

måste arbetsterapeuten beskriva handlingarna som klienten genomförde effektivt respektive 

ineffektivt. 

7. Klargör eller uttolka anledning: När arbetsterapeuten har bedömt kvalitén i klientens 

aktivitetsutförande går arbetsterapeuten vidare med att klargöra eller uttolka anledning till 

klientens problem i utförandet.  

8. Välja modell/modeller för intervention samt planera och genomföra 

aktivitetsbaserade interventioner: När arbetsterapeuten har avslutat sin utredning och 

formulerat mål tillsammans med klienten då väljer arbetsterapeuten vilken/vilka av de 

nedanstående fyra praxismodeller som ska användas för att organisera och implementera 

interventioner genom terapeutisk aktivitet. 

Fyra Praxismodeller: 

 Välja modell för kompensation. 

 Välja pedagogisk modell. 

 Välja modell för aktivitetsträning. 

 Välja modell för förbättring av personliga faktorer och kroppsfunktioner. 

9. Planera och genomföra anpassade aktiviteter för att kompensera för nedsatt 

aktivitetsförmåga. 

Planera och genomföra aktivitetsbaserade pedagogiska program fokuserat på utförande 

av vardagsaktiviteter. 

Planera och genomföra aktiviteter för att återfå/utveckla aktivitetsförmåga. 

Planera och genomföra aktiviteter för att återfå/utveckla personliga faktorer och 

kroppsfunktioner. 

Dessa fyra valmöjligheter kan man välja mellan för att gå vidare i behandlingen. 

10. Utvärdera om utförandet av meningsfulla uppgifter är tillfredsställande och 

förbättrat: Det är viktigt att genomföra en utvärdering för att kunna fastlägga om klienten 

har gjort framsteg under behandlingen. Om en dokumentation på utgångslägen och mål har 

gjorts kan man jämföra klientens aktuella läge med utgångsläget för att fastlägga om klienten 

har uppnått sina mål. Om klienten inte har uppnått sina mål då kan man ändå se om hon/han 

har gjort framsteg mot målsättningarna. 
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Bilaga 3. 

Occupational Performance Process Model - OPPM 
 

1. Namnge, bekräfta och prioritera aktivitetsproblem: Arbetsterapeuten identifierar 

tillsammans med klienten de problem som klienten vill jobba med. Terapeutiska 

relationen utvecklas. 

 

2. Val av teoretisk referensram: Utifrån de problem som framkommit väljer 

arbetsterapeuten, under klientens inflytande, en eller flera teoretiska referensramar 

som fungerar som vägledning i den fortsatta processen.  

 

 

3. Identifiera aktivitetsutförandekomponenter och miljöförhållanden: Tillsammans 

identifierar arbetsterapeuten och klienten komponenter i aktivitetsutförande och 

miljöförhållanden som orsakar klientens problem.  

 

4. Identifiera styrkor hos personen och resurser i omgivningen: Styrkor och resurser 

hos klienten identifieras för att användas i rehabiliteringsprocessen.  

 

 

5. Förhandla målsättningen, utveckla en plan för åtgärd: Klienten och 

arbetsterapeuten förhandlar om målen som ska nås och skapar en plan för åtgärder.  

 

6. Implementera planer med arbetsterapi som grund: Planerna tillämpas, granskas 

och modifieras i en pågående process.  

 

 

7. Utvärdera prestationsförmågans utfall: Resultatet av prestationsförmågan är 

identifierad. Om målsättningen har uppnåtts kan processen avslutas i annat fall 

fortsätter processen. 

 

 

 


