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Sammanfattning 

Syftet. Syftet med den här studien var att skapa en förståelse för och beskriva 

arbetsterapeuters erfarenheter och resonemang kring att motivera personer med Multipel 

skleros (MS) till aktivitet och delaktighet i vardagen.  

Metod. En kvalitativ ansats valdes för att besvara syftet, för att samla in data till studien 

genomfördes semistrukturerade intervjuer med sex arbetsterapeuter inom två olika 

organisationer. Data som samlades in analyserades utifrån en kvalitativ innehållsanalys som 

resulterade i tre kategorier: Att underlätta utförande av aktivitet; Att sätta mål tillsammans 

med klienten; Att informera, bekräfta och skapa en relation. 

Resultat. Resultatet visade att motivation till delaktighet i aktivitet kan variera beroende på 

vad personer med MS själv anser vara viktigt, vad de har för förutsättningar och på vilket sätt 

de kan utföra sina aktiviteter. Det framkom också hur viktigt det är att kunna ha en 

överenskommelse med personer som drabbas av MS för att skapa ett bra samarbete och 

tillsammans sträva mot samma mål. Vidare framkom det av resultatet att informera, bekräfta 

och skapa en bra relation med personer leder till att motivationen till delaktighet i aktivitet 

lättare kan skapas hos personer med MS. 

Slutsats. Genom att möta personen på ett pedagogiskt sätt skapas en förståelse för de tankar, 

känslor och beteende som kommer av den påfrestande situationen som sjukdomen innebär. 

 

Nyckelord: Multipel skleros, motivation, delaktighet, aktivitet 
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Abstract 

 
Purpose. The purpose of this study was to create an understanding and describe occupational 

therapists experience and reasoning about motivating people with Multiple Sclerosis (MS) to 

activity and participation in daily life.  

Method. A qualitative approach was chosen to explore the purpose of the study. Data was 

conducted through semi-structured interviews with six occupational therapists in two different 

organizations. The data collected was analyzed based on a qualitative content analysis 

resulting in three categories: To facilitate the execution of the activity; Setting goals with the 

client; To inform, validate, and to create a relationship.  

Result. The result showed that motivation to participate in the activity may vary depending on 

what people with MS themselves consider to be important, their conditions and how they can 

perform their activities. It also emerged how important it is to have an agreement with people 

affected by MS in order to create a good partnership and together work towards the same 

goal. Further, the results showed that to inform, validate and create a good relationship leads 

to more easily created motivation in people with MS regarding participation in activity. 

Conclusion. By meeting the person in an educational manner develops an understanding of 

the thoughts, feelings and behavior that comes from the stressful situation that the disease 

creates. 

 

Keywords: Multiple sclerosis, motivation, participation, occupation 
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Introduktion 

Under ett liv genomgår personer olika förändringar, exempelvis en sjukdom, där motivation 

kan vara en viktig faktor till att orka fortsätta med vardagen och göra det lättare att leva med 

förändringar i livet. Under VFU kom en av författarna i kontakt med personer med Multipel 

skleros (MS) och intresset väcktes av hur rehabiliteringen ser ut idag. Erfarenheten efter VFU 

var att vissa delar av den arbetsterapeutiska processen prioriterades bort till följd av att 

personer med MS inte kände sig helt motiverade att vara delaktiga i sina aktiviteter. Det 

upplevdes av författarna som att vardagen inte fungerade alla gånger för personerna och att 

det påverkade omgivningen där nära anhöriga fick ta mera ansvar. Författarna anser att en 

viktig del av arbetsterapeutens uppgifter är att skapa motivation när behovet finns. Författarna 

vill därför undersöka närmare hur motivation till delaktighet i aktivitet kan skapas för 

personer med MS. 

 

Bakgrund 

Syftet med arbetsterapi är att främja personens möjlighet att leva ett värdefullt liv i 

överensstämmelse med sina önskemål och behov. Det kan bidra till att personer kan uppleva 

tillfredsställelse i sin vardag (Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, 2005). Enligt American 

Occupational Therapy Association (AOTA, 2008) är alla personer aktiva varelser och att vara 

delaktiga i aktiviteter har goda effekter på hälsa och välbefinnande. Aktivitet beskrivs av 

Kielhofner (2012) som göranden i lek, produktivitet och handlingar i det dagliga livet inom 

det tidsmässiga, fysiska och sociokulturella sammanhanget. Delaktighet är personers intresse i 

sitt vardagliga liv och en konstant strävan efter att vara engagerad i sina aktiviteter (American 

Occupational Therapy Association [AOTA], 2008; Socialstyrelsen, 2003). Enligt Kielhofner 

(2012) påverkar personers delaktighet av utförande kapacitet, vilja, vana, roller och 

miljöfaktorer. Varje person är unik och utvecklar olika interessen, genom att engagera sig och 

vara delaktig i aktiviteter skapas meningen i vardagen vilket höjer deras livskvalitet (Law, 

2002). 

 

Arbetsterapeutens roll är att skapa en klientcentrerad arbetsterapi med fokus på meningsfulla 

och betydelsefulla aktiviteter i personens aktivitetsutförande (Fisher, 2009). Kielhofner (2012) 

beskriver att det är personens unika perspektiv på sin situation som är av betydelse och att det 
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är en viktig grund till ett klientcentrerat arbete. Hemmingsson och Jonsson (2005) vill 

tydligöra att arbetsterapeuter har ett särskilt ansvar för att ta en aktiv roll i personers 

utveckling med fokus på delaktighet i aktivitet. Exempelvis att instruera personer i 

energibesparande arbetsätt eller hanterande av olika hjälpmedel som kan underlätta aktiviteter 

i vardagen (Lexell, 2006). Enligt Guidetti och Tham (2002) är det viktigt för arbetsterapeuten 

att skapa motivation för att en förändring ska uppnås och genom att skapa en förståelse för 

personens delaktighet i aktivitet kan arbetsterapeuten öka motivationen.  

 

MS är en autoimmun och kronisk sjukdom som ger svåra konsekvenser hos varje enskild 

individ. Sjukdomen påverkar Centrala nervsystemet där det blir en skada på myelinskidorna 

som ger en störning i de viljemässiga muskelkrafterna och koordinationen (Fagius, 2007). MS 

uppträder i form av skov där flera symptom kan förekomma och personen som drabbas kan 

uppleva olika försämringsperioder, där vissa har enstaka symptom och andra har en mer 

komplex sjukdomsutveckling (Lexell, 2006). Ett av de vanligaste symptomen är pares där 

muskulaturen inte nås av viljemässiga signaler från hjärnan vilket kan påverka armar eller 

benen. Spasticitet är ett symptom som kan förekomma vid MS och varierar beroende på 

individens aktivitet och kroppsställning, det har visast sig att mer betonad spasticitet kan 

upplevas i varm omgivning än i kall. Andra symptom som förekommer vid MS-sjukdom är 

kognitiva funktionsnedsättningar, visa personer kan uppleva psykisk trötthet, långsam 

tankeförmåga samt nedsatt minne, artikulations svårigheter där talet blir påverkat (Fagius, 

2007). Symptomen som förekommer vid sjukdomsförloppet kan ge konsekvenser för 

personernas vilja att vara engagerade och delaktiga i aktiviteter som upplevs meningsfulla 

(Lexell, 2006). I en studie av Lexell, Iwarsson och Lund (2011) beskrivs hur personer med 

MS på grund av rädslan att misslyckas eller att inte ha kontroll över händelser avstod från att 

delta i aktiviteter som de tidigare varit intresserade av. Lexell, Lund och Iwarsson (2009) 

beskriver i en studie hur personer som drabbas av MS upplever ett kontinuum av förändring 

som minskar engagemang i aktivitet. De kan även få svårigheter att hitta motivation i att 

utföra och delta i aktiviteter, vilket kan påverka emotionella förmågor och det i sin tur kan 

leda till att personerna riskerar att bli inaktiva och lätt kan hamna i depression (Lexell, 2006). 

 

Enligt Kielhofner (2012) är det essentiellt att nå en målmedvetenhet hos varje person genom 

att ta hänsyn till tre relaterade delar som interagerar med varandra (viljekraft, vanebildning 

och utförandekapacitet) för att kunna skapa motivation. Enligt Gard, Rivano och Grahn 

(2005) finns det olika faktorer som påverkar personers motivation vilka leder till att 
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handlingssätt, tankar, förväntningar och egna mål blir påverkade. Andra faktorer som 

påverkar motivationen är personliga och sociala omständigheter som kan delas in i både inre 

och yttre faktorer. Författarna skriver att inre faktorer består av behovet att uppleva 

självständighet och känna sig kunnig medans de yttre faktorerna består av miljön och det 

sociala nätverket runt personen. Motivation beskrivs av Revstedt (2002) som en strävan hos 

människan att leva ett så meningsfullt och självförverkligande liv som möjligt. Den ses som 

människans inre drivkraft vars olika delar tillsammans bildar en positiv kärna. Det är svårt att 

definiera denna kraft eftersom det handlar om en subjektiv upplevelse. Enligt Fisher (2009) är 

motivation en viktig del i att förstå personens engagemang i att vara delaktig i aktivitet, och 

för att få fram personers motivation är det viktigt att se deras värderingar, intressen, mål, 

prioriteringar och den inre drivkraft som ger mening åt aktiviteterna För att motivera personer 

med MS och möjliggöra för delaktighet bör rehabiliteringen fokusera på individuella insatser 

som är meningsfulla för personen. Yrkesverksamma arbetsterapeuter bör engagera personer 

med MS i att vara delaktiga i aktiviteter och reflektera över de konsekvenser som sjukdomen 

har för ett självständigt liv (Lexell, Lund & Iwarsson, 2009). 

 

De svårigheter som personer med MS får leder till en minskad motivation i att utföra och 

delta i aktiviteter som är meningsfulla vilket kan påverka livskvaliteten (Lexell, 2006). Enligt 

Gard, Rivano och Grahn (2005) är en tidig diagnos, behandling och målinriktad rehabilitering 

viktig för att hjälpa personer att förbättra och bibehålla funktionsförmåga. Eftersom 

motivation är en betydande del för personers delaktighet i aktivitet och att ge mening till livet, 

är det därför viktigt att rehabilitering fokuserar på individuella insatser som är meningsfulla 

för personer med MS (Fisher, 2009; Lexell, Lund & Iwarsson, 2009; Revstedt, 2002). Utifrån 

den kunskapen vill författarna med denna studie skapa en förståelse för och att beskriva 

betydelsen av motivation för personer med MS som leder till aktivitet och delaktighet i 

vardagen. 

 

Syftet 

Syftet med den här studien är att skapa en förståelse för och beskriva arbetsterapeuters 

erfarenheter och resonemang kring att motivera personer med MS till aktivitet och delaktighet 

i vardagen. 
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Metod 

Design 

En kvalitativ studie med innehållsanalys valdes för att förstå arbetsterapeuters erfarenhet och 

resonemang om att motivera personer med MS till aktivitet och delaktighet i vardagen. 

Studier med kvalitativ ansats möjliggör för forskarna att kan undersöka intervjupersonerna i 

deras upplevda verklighet och ger en djupare kunskap om ämnet (Kvale & Brinkmann, 2009; 

Olsson & Sörensen, 2011). 

Urval 

Deltagare till studien rekryterades utifrån ett ändamålsenligt urval (Olsson & Sörensen, 2007) 

med kriterierna att vara yrkesverksamma legitimerade arbetsterapeuter med erfarenhet av att 

arbeta med personer med MS. Syftet med de utvalda kriterierna var att öka säkerheten om 

tillräcklig erfarenhet för att vara adekvata för studien, vilket ledde till att sex arbetsterapeuter 

med 10-27 års yrkeserfarenhet samtyckte till att medverka i studien. 

Procedur 

Olika verksamheter inom Västra Götaland och Norrbotten landsting och kommuner valdes ut 

för att söka deltagare till studien. De verksamheter som kontaktades var primärvården, öppen- 

och slutenvården, rehabiliteringscenter och kommuner. Verksamheterna kontaktades via 

telefon och e-post med en förfrågan om att skicka ut ett missiv brev (bilaga 1) där syftet med 

studien och vad deltagandet innebär och tydligare förklaras. Vilket resulterade i att 3 

arbetsterapeuter svarade att de var intresserade och ville delta. Efter en vecka kontaktades 

verksamheterna igen för att få det exakta antalet arbetsterapeuter som kunde delta i studien. 

Ytterligare 3 arbetsterapeuter var intresserade av att delta i studien. Därefter kontaktades de 6 

arbetsterapeuter intresserade av författarna via e-post och telefon för att boka tid och plats för 

intervjun. De verksamheter som tillfrågades och tackade nej till att delta i studien ansåg sig ha 

för lite erfarenhet med att rehabilitera personer med MS, jobbade inte med personer med MS 

eller hade inte möjlighet att delta i studien. 
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Datainsamling 

Semistrukturerade intervjuer genomfördes och spelades in med hjälp av mobiltelefon på en 

plats och tid som arbetsterapeuterna själva fick bestämma. Intervjuerna genomfördes enskilt 

av författarna på olika platser och verksamheter. Intervjuerna varade mellan 30-40 minuter. 

En intervjuguide (bilaga 2) med öppna frågor upprättades som stöd för författarna för att få ut 

så mycket data som möjligt från intervjuerna. Deltagarna fick även möjlighet att ta del av 

intervjuguiden innan intervjun. Frågorna utformades från syftet med studien för att ge 

författarna ny värdefull kunskap om ämnet. 

Dataanalys 

Data som samlades in till denna studie analyserades utifrån en kvalitativ innehållsanalys. 

Granskär och Höglund-Nielsen (2008) beskriver den kvalitativa innehållsanalysprocessens 

arbetsgång, det handlar om att välja ut meningsenheterna, kondensera dessa, koda, och sedan 

kategorisera de meningsbärande enheter som författare fann vara av intresse i det samlade 

materialet utifrån studiens syfte. 

Det första steget i processen genomfördes genom att intervjuerna transkriberades ordagrant av 

författarna. Därefter läste författarna igenom alla intervjuer ett flertal gånger och plockade ut 

de meningsenheter som ansågs besvara studiens syfte. De valda meningsenheterna kortades 

ned för att sortera ut den information som var signifikant vilket underlätta hantering av 

materialet, det vill säga att meningsenheterna kondenserades. Det arbetet utfördes av båda 

författarna och under bearbetningsprocessen använde sig författarna av en tabell för att hitta 

likheter och skillnader eller för att få variationer i upplevelser kring syftet i studien. Vilket 

resulterade i 72 koder som stämde överens med studiens syfte, vilka färgmarkerades för att 

underlätta vidare kategorisering.  Författarna placerade in alla dessa koder i olika grupper som 

sedan diskuterade gemensamt vilket resulterade i nio preliminära kategorier. De preliminära 

kategorierna bearbetades ytterligare och diskuterades tillsammans med handledaren, vilket 

slutligen resulterade i 3 olika kategorier (tabell 1). 
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Tabell 1. Exempel på meningsbärande enhet, kondenserad meningsenhet, kod och kategorier 

Meningsenhet Kondenserademeningsenhet Kod Kategori 

Mmmm det handlar väldigt … 

väldigt … väldigt väldigt ... mycket 

om kanske schemalägga visa veckor 

för att de att dem ska tänka på vara 

med… att de delar upp veckan i 

olika perioder , eller dagar… eller 

halv dagar så….  så att de gör… inte 

allt på samma dag att de portionera 

ut det. 

Schemalägga visa veckor, dela 

upp veckan i olika perioder, inte 

allt på samma dag att de 

portionera ut det. 

 

Inte allt på 

samma dag 

 

Att 

underlätta 

utförandet av 

aktivitet 

... men jag menar man kan ju 

försöka komma överens med 

patienter så att man strävar mot 

samma mål och att man ska nå ditt 

på ett sätt som både jag tycker att 

det är ok och som hon patienten 

tycker att det är ok ... då utan 

man ska vi ska vara på samma linje 

och då måste ju jag försöka och 

förklara för henne konsekvenserna 

 

Komma överens med patienten 

så att man strävar mot samma 

mål och nå ett sätt som båda 

tycker om, vi saka vara på 

samma linje 

 

Sträva mot 

samma mål 

 

Att sätta mål 

tillsammans 

med klienten 

Ja … allstå det kan ju vara svårt 

och motivera personer och nu 

tänker du ren kulturell för att man 

tänker olika… i olika kulturer, en 

del ehhh och där har man… kan 

man ju också har alltså som svensk 

 eller ja som i vår kultur så är det.. 

 pratar man väldigt mycket om 

självständighet och man ska vara 

oberoende och det ju något som 

inom arbetsterapin  också pratar 

väldigt  mycket om..medan man om 

du är sjuk och har en annan kultur 

och en anat perspektiv så får du lov 

att bli servad på ett helt annat 

sätt..ah alltså det är inte lika viktigt 

att vara självständigt utan att det är 

viktigt att man får lov att bli 

omhändertagen på ett helt annat 

sätt. 

Det kan vara svårt att motivera 

personer för att man tänker olika 

i olika kulturer, pratar väldigt 

mycket om självständighet och 

oberoende inom arbetsterapi, har 

man en annan kultur är det 

viktigt att bli omhändertagen på 

ett annat sätt 

Tänker 

olika i olika 

kulturer 

Att 

informera, 

bekräfta och 

skapa en 

relation 

Forskningsetiska aspekter 

I denna studie har författarna tagit kontakt med arbetsterapeuter som arbetar med personer 

med MS genom att skicka ut ett missivbrev (bilaga 1) med all information som omfattar 

studien. Deltagarna fick i brevet information om vad det innebär att delta i studien och en 
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försäkran att alla uppgifter behandlas på ett konfidentiellt sätt. Konfidentialitet i forskning 

innebär att privata data som identifierar deltagarna i en undersökning inte kommer att avslöjas 

(Kvale & Brinkmann, 2009). Deltagandet i studien är frivilligt och deltagarna har rätt att när 

som helst avbryta sin medverkan (Centrala etikprövningsnämden, 2013). Det insamlade 

materialet behandlades med försiktighet så att privata data inte avslöjades och endast 

författarna samt handledaren hade tillgång till materialet (Kvale & Brinkmann, 2009). 

 Författarna har förståelsen av att intervjuer kan beröra deltagare och kan skapa en känsla av 

otillräcklighet, frustration och maktlöshet. Denna studie grundar sig på de etiska principer 

(Olsson & Sörenssen 2011) som strävar till att ta fram ny och relevant kunskap. Författarna 

anser att nyttan med studien överväger riskerna och den kunskap som framkommit av studien 

bidrar till rehabiliteringen av personerna med MS genom att skapa en förståelse för 

arbetsterapeuters erfarenhet och resonemang kring att skapa motivation till att vara delaktiga i 

aktivitet. 

Resultat 

Resultatet av de intervjuer som genomfördes beskriver arbetsterapeuternas samlade 

erfarenheter av att motivera personer med MS till delaktighet i aktivitet. Den slutgiltiga 

analysen som resulterade i tre kategorier: Att underlätta utförande av aktivitet; Att sätta mål 

tillsammans med klienten; Att informera, bekräfta och skapa en relation. 

Att underlätta utförande av aktivitet 

I den här kategorin framkommer arbetsterapeuternas erfarenheter om att skapa motivation hos 

personer med MS och underlätta utförande av aktivitet i vardagen. Arbetsterapeuterna 

resonerade kring att det beror på var någonstans i processen personen befinner sig eller hur 

länge personen har haft sin sjukdom. De uppger att tröttheten och hur personen hanterar 

den är en stor omställning som påverkar motivationen. Tröttheten anses som en stor 

problematik för många personer med MS vilket kan påverka personens minnesförmåga och 

gör det svårt att skapa en struktur över vardagen. Tröttheten kan också påverka personens 

sociala aktiviteter, interaktion och samspel med sin omgivning som kan leda till att många av 

dem känner sig isolerade. 

 

Enligt arbetsterapeuterna kan personerna underlätta sin vardag om de känner sig motiverade 

och delaktiga. Ett sätt att motivera till delaktighet i utförandet av aktivitet är att ta reda på 
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vilka delar i vardagen som går att underlätta och på vilket sätt. Att kunna ge förslag på de 

aktiviteter som utförs under en dag och att se hur nöjd personen är med sitt utförande kan leda 

till att det underlättar i att vara delaktig. Genom att vägleda/instruera personen att spara energi 

i de vardagliga aktiviteterna kan de finna energi för att göra andra aktiviteter som är 

meningsfulla för personen. Ett annat sätt för att spara energi är genom att skapa en struktur i 

vardagen med hjälp av ett schema över veckan som delar upp aktiviteterna så att inte alla görs 

på samma dag. 

 

Vidare resonerar arbetsterapeuterna att arbeta med personer med MS i grupp kan underlätta 

deras vardag genom att utbyta erfarenheter med andra. Det kan utveckla stor motivation hos 

personerna, eftersom de bidrar till att uppmuntra och stimulera varandra till att vara delaktiga 

i aktiviteter. Det framkom att om personerna pratade med varandra om liknande erfarenheter 

kan det hjälpa till att utbyta erfarenheter på förändringar eller att få kraft att våga ta det första 

steget till en förändring. Enligt arbetsterapeuterna kan arbete i grupp ge personerna massor av 

idéer om hur utförandet av aktiviteter kan underlättas. Genom att lyfta fram och belysa de 

positiva synpunkter, erfarenheter och tankar som de har. Det är bekräftande för personer med 

MS att vardagen inte bara har upp och nedgångar utan att det finns delar där i mellan.  

 

Personer kan få idéer när de samtalar med andra om deras planering kring vardagen och hur 

det får dem att må bättre. Arbetsterapeuterna beskriver att det kan uppstå situationer där 

personer kan känna rädsla för att träffa andra i grupp, men med mycket hjälp av folk i sin 

närhet kan de uppmuntras att ta steget till att vara delaktiga. Det beskrivs i det följande citatet: 

”Man vill inte träffa kanske andra som har samma sjukdom. Man vill 

inte se att andra har mycket symtom, för man vill inte bli påmind om 

hur dålig jag själv kan bli. Man kanske är räd att man själv är sämre 

en alla andra. Det finns jätte mycke farhågor rädsla .... som gör då att 

man inte tar det här steget .... de kan ju ha mycke hjälp av folk tänker 

jag i sin närhet också som kan peppa dem att komma ta steget. När de 

väll har kommit hitt upplever jag att det inte är något större problem 

för de personerna.” 

 

Arbetsterapeuterna betonar att utförandet av aktiviteter i vardagen försvåras när en 

nydiagnostiserad person kan känna sig omotiverad till användning av hjälpmedel. För att få 
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tillbaka och skapa motivation hos personen och underlätta utförande av aktivitet, är det enligt 

arbetsterapeuterna viktigt att skapa en dialog med personen om vilka aktiviteter som 

prioriteras för att kunna vara delaktiga. Om personerna är medveten och har en samsyn kring 

problematiken är det lättare att motivera till utförande av aktivitet och delaktighet. Ett 

resonemang är att personens motivation kan beror på vad för resurser de har som kan hjälpa 

till att underlätta deras utförande, samt vilka aktiviteter som personer själva anser är 

betydelsefull. 

 

För att få personen att vara mera delaktiga och öka motivation resonerar arbetsterapeuterna att 

de tillåter dem utföra aktiviteter på ett annat sätt, samt att de själva får göra valet. Vidare 

resonerar de att motivation till aktivitet och delaktighet kan variera och utgår från vad 

personen själv anser vara viktigt, vad de har för förutsättningar och hur de utför sina 

aktiviteter. Erfarenheten var att det alltid fanns motivation för att göra nya aktiviteter och att 

det fanns olika vägar för att kunna hitta strategier som anpassar vardagens aktiviteter. När 

drivkraften väl finns krävs det inte mycket arbete för att skapa motivationen till delaktighet 

utan aktiviteten stärks med tiden. 

Att sätta mål tillsammans med klienten 

I den här kategorin framkom det av arbetsterapeuternas resonemang om hur viktigt det är att 

kunna ha en överenskommelse med personer som drabbas av MS, detta för att skapa ett bra 

samarbete och tillsammans sträva mot samma mål. Deras erfarenhet var att det fanns personer 

med MS som kan känna sig helt omotiverad och det kan påverka samarbetet mot det 

gemensamma målet. Det finns en rad olika faktorer som kan påverka personens motivation att 

kunna engagera sig och vara delaktig. 

 

En orsak som kan påverka motivationen och engagemang är personkemi mellan 

arbetsterapeut och klient. Arbetsterapeuterna resonerar att ett bra samarbete med personen kan 

leda till en kickstart i motivationsprocessen och genom att personen känner sig engagerad kan 

de mål som personen tillsammans med arbetsterapeuter har kommit fram till uppnås. Det är av 

betydelse att motivera personer med MS till att nå målen och att de inte känner sig 

nedvärderade på något sätt under processen. Genom att samtala med personerna om 

vardagliga aktiviteter och att inte lägga några egna värderingar i det samtalet. 
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Arbetsterapeuterna menade också för att kunna motivera personerna att göra en förändring 

och nå sitt mål, är det viktigt att personen verkligen är redo och förbered för att göra den 

förändringen. Erfarenheten var att de vissa gånger prioriterade andra personer som var redo 

för att ta steget mot att göra en förändring för att nå sitt mål till förmån för de som inte var 

redo. Det är mycket betydelsefullt och bra att kunna stanna upp en stund och fundera som 

arbetsterapeut på vad motståndet hos personen beror på för att kunna hitta en lösning för att 

kunna nå målen. Många personer med MS kunde inse att sjukdomen inte gav någon återvändo 

men att de ändå måste göra något åt situationen. Resonemanget var att personerna upplevde 

det som positivt när de väl har tog steget till att göra något åt situationen. En arbetsterapeut 

utryckte sig på följade sätt: 

”När man tycker att det är ett problem försöker man hitta en lösning 

och göra en förändring, annars så gör man inte en förändring om 

man inte tycker att det är ett problem. ” 

 

Enligt arbetsterapeuternas resonemang kan en person lyckas med en förändring och nå målen 

om de upplever empowerment, det vill säga att ta ett aktivt ansvar för sin egen hälsa och för 

sin egen rehabilitering. Motivation kan skapas om personen är självständig och har ett eget 

värde i sin familj, släkt eller arbetsplats. Om motivation är deras egna kan det väcka insikten 

om att de verkligen kan vara delaktiga i aktiviteter. Det kan väcka insikten om att de verkligen 

kan vara delaktiga i aktiviteter om de är motiverade. De menade att det är viktigt att 

personerna själva kan föra sin egen talan, genom att ställa frågor om vad de vill arbeta med 

eller vad de tycker är svårt. En arbetsterapeut utryckte sig på följande sätt: 

”… fråga dem vad de vill att vi ska jobba med och vad de tycker att 

det svårt med … så att det är hela tiden bolla fram och tillbaka. Vad 

är det du vill? Vad är det du vill bli bättre på? Vad behöver jag hjälpa 

dig för att det ska funka i din vardag?” 

Vidare resonerar arbetsterapeuterna att det är viktigt att kunna arbeta med målen utifrån 

personens vilja och vad personer vill fokusera på vilket gör att motivationen ökar. För att 

främja personens motivation bör arbetsterapeuten vara väldigt observant för att fånga de mål 

som kommer från dem själva. Det är viktigt att sätta målen tillsammans med personerna för 

att kunna öka motivationen och att inte komma med färdiga lösningar, utan att lösningarna får 

utgå från vad personerna vill arbeta med. En viktig del i processen är att bara sitta ner och 

prata om saker som livsinnehåll, hobby, vanor och att ha kvar roller i aktiviteter som gör att 

personerna kan känna sig delaktiga. Resonemanget var också att många tankar och 
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funderingar kan fångas upp från varje individ, och att med mer tid och fundering har 

personerna många gånger en lösning på problemet som kommer från dem själva. 

 

Vidare berättade arbetsterapeuterna att en del använder sig av motiverande samtal som 

metodik för att tillsammans nå målen. Erfarenheten är att de öppna frågor som ställs till 

personerna gör att de själva väljer vad de vill prata om, det innebär att de personerna blir mer 

delaktiga. Det kan ta sin tid för personer med MS att hitta meningsfulla aktiviteter som de kan 

utföra och för att kunna nå målet kan det behövas flera samtal innan det upptäcks. Genom att 

använde sig av motiverade samtal för att fånga upp signaler om vilja till förändring för att 

stärka motivationen. Erfarenheten var att låta personen komma med egna förslag på mål som 

de kan arbeta vidare med. Resonemanget var att det inte blir en bra lösning om personen inte 

själv vill vara delaktig i sina aktiviteter.  

Att informera, bekräfta och skapa en relation 

I den här kategorin framkom det att arbetsterapeuter genom ett förhållningsätt som 

inkluderade att informera, bekräfta och skapa en bra relation med personer motiverade till 

delaktighet. Erfarenheten var att vissa gånger fungerade det inte att motivera till delaktighet i 

aktivitet för personerna eftersom de ville vara starka och självständiga på ett sätt som de 

önskar. Genom att informera, bekräfta och skapa en dialog kan det vara lättare enligt dem att 

motivera personerna till delaktighet i aktivitet. 

 

Det största problemet enligt arbetsterapeuterna vara att hitta ett bra tillfälle att prata med 

personer som har MS för att kunna informera om sjukdomen. För även om personerna inte 

känner sig motiverad och redo till att göra en förändring så var det viktigt att finnas där och 

hålla samma förhållningsätt för att kunna informera dem och ge råd. En arbetsterapeut 

berättade hur viktigt det är att hålla samma förhållningsätt och hon beskrev sin erfarenhet så 

här:  

”Jag kan inte motivera en person för att den inte är där, då är det 

svårt att gå in, då får man vänta tills det vänder men att man försätter 

och hålla samma förhållningssätt även om inte vänder” 

 

Vidare framkom det av arbetsterapeuterna att kommunikation kan påverka personernas 

delaktighet om de har en annan kultur. Språket såg de som en stor makt och resonemanget var 
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att den kan påverka motivationen och då det inte blir lätt att informera personer när de 

resonerar olika. Att arbeta i en mångtranskulturell miljö kan påverka personer att känna sig 

delaktiga i sina aktiviteter. Arbetsterapeuterna menade att i den transkulturella miljön kan det 

vara svårt att skapa en förändring till delaktighet i aktivitet. Vidare beskrev de att eftersom 

personer har en annan kultur, andra tankar, vanor, roller och framför allt språk leder det till att 

personerna kan känna sig isolerade. 

 

Arbetsterapeuterna betonade att det är viktigt att lyssna, bekräfta och även coacha personerna 

för att skapa motivation till delaktighet i aktivitet. De uttryckte att de fanns där på personernas 

villkor för att hjälpa dem med att hitta sätt att utföra sina aktiviteter och lära dem att hantera 

viljan utifrån deras vanor, roller och vad dem vill behålla. Att skapa motivation är att 

personerna hittar någon i vården som de litar på och vågar söka upp när de behöver hjälp. 

Kontinuitet för personerna och möjligheten att byta kontakter som inte fungerar för att komma 

vidare i sin rehabilitering skapas en bekräftelse för deras vilja. Genom att förstå viljan och vad 

som ligger bakom den det blir lättare att hantera viljan till förändring. En arbetsterapeut 

utryckte sig på följande sätt: 

”Man måste också vara lyhörd med att man bakar ibland men även 

om jag ser att det är ett problem så är inte den här personen redo före 

det här. Då får jag faktiskt baka och fina mig att, ja men jag finns här 

och är det något annat kan du höra av dig igen.” 

 

Arbetsterapeuterna menade att, för att personerna kan känna sig delaktiga i sina aktiviteter är 

det viktigt att skapa en god relation med personen. Att lära känna personen och stötta dem i 

deras rehabilitering är en viktig uppgift. Motivationen kan bli påverkad beroende på hur 

sjukdomen ser ut för varje person och hur skoven yttrar sig för var och en. Med ett 

pedagogiskt sätt kan de möta personerna för att skapa en förståelse för de tankar, känslor och 

beteende som kommer av de påfrestande situationerna. Fortsättningsvis menar 

arbetsterapeuterna för att skapa motivation ska det utföras på ett sådant sätt att personer inte 

känner sig nedvärderade. En arbetsterapeut beskrev sitt resonemang om att vara där för 

personerna så här: 

“För det är ju inte jag som ska bli tillfredställd utan att det är ju 

patientens som ska vara nöjd med behandlingen eller hur? …. jag kan 

försöka motivera utifrån vad jag tycker. Men det är ju fortfarande 
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patienten som väljer och jag kan inte göra det åt någon .… jag ska 

vara en guide på vägen och stötta i deras rehabilitering” 

Diskussion 

Resultatdiskussion 

I resultatet framkom tre övergripande kategorier som författarna valt att diskutera. I kategorin 

Att underlätta utförande av aktivitet, beror motivationen på vad personen själv anser vara 

viktigt, vilka förutsättningar de har och hur de kan utföra sina aktiviteter. Kielhofner (2012) 

beskriver motivation och engagemang som ett sätt att kunna möjliggöra förändring för att 

uppnå målen, vilket stämmer väl överens med arbetsterapeuternas beskrivning av motivation 

som är en viktig faktor i personens engagemang för att stärka självkänslan och stimulera 

personerna till delaktighet i aktivitet. Kielhofner betonar vidare att det finns olika strategier 

som stärker personens självkänsla och att ett direkt samarbete med personer ökar 

motivationen till att uppnå en förändring. Detta bekräftar arbetsterapeuterna i sitt resonemang 

om att skapa en dialog genom att fokusera och utgå från att ta fram den inre drivkraften som 

redan finns hos varje person. 

 

Det framkom i resultatet flera gånger att tröttheten anses ha stor påverkan på utförandet av 

aktiviteter vilket ledde till att personerna förlorade motivationen. Eklund, Gunnarsson och 

Leufstadius (2010) beskriver att motivationen är den subjektiva upplevelsen; ett fenomen som 

handlar om den inre process som varje person bär med sig. Eftersom motivationen är 

subjektiv så reagerar den på din känsla som kommer i stunden och den går inte att observera. I 

en studie av Dlugonski, Joyce och Motl (2012) beskrivs att personer med MS kan vara 

delaktiga i aktivitet om aktiviteterna är utmanande och meningsfulla. I resultatet framkom det 

i arbetsterapeuternas resonemang att personens motivation kan bero på vilka resurser de har 

och vilka aktiviteter som personer själva anser vara betydelsefullt. Vidare förklara 

arbetsterapeuterna att för att kunna hantera sjukdomshinder och underlätta delaktighet i 

aktivitet är det viktigt att personer kan skapa flexibla rutiner, lära sig prioritera uppgifter och 

hitta socialt stöd eller nätverk. I en studie av Guidetti och Tham (2002) framkommer det att 

förståelse av individen i sitt aktivitetsutförande är en förutsättning för att kunna skapa 

motivation. Författarna ser att motivationen spelar en viktig roll i förändringsprocessen och att 

det är en utvecklingsgång där personerna kan befinna sig i olika skeden i sin motivation till 
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delaktighet i aktivitet. Det är därför betydelsefullt att som arbetsterapeut vara medveten om 

detta och uppmärksamma var personen befinner sig i sitt motivationsskede och se till vilka 

resurser som personer har och vad är det möjligt att uppnå. 

 

I kategorin Att sätta mål tillsammans, framkom det av resultatet att målen som sätts 

tillsammans med arbetsterapeuterna utgår från personens vilja och vad personen vill fokusera 

på, för att öka motivationen. Detta är i enlighet med American Occupational Therapy 

Association (AOTA, 2008); Kilehofner (2012) som menar att aktivitetsengagemang är en 

nyckelfaktor i arbetsterapiprocessen som syftar på personen görande, val, motivation och 

mening. Kilehofner (2012) bekräftar att personers vilja och drivkraft till en förändring är en 

grundförutsättning för att målen ska uppnås. Det som den aktuella studien visade var att 

personkemin mellan arbetsterapeuten och klienten kan ha en påverkan på motivationen. 

Resonemanget var att ett bra samarbete kan leda till en kickstart i motivationsprocessen. 

Under processen är det väldigt viktigt att vara observant enligt Fisher och Nyman (2007) och 

låta patienten medverka i sin egen planering av behandling för att uppnå förändringar i 

motivationen.  

 

Eklund, Gunnarsson och Leufstadius (2010) menar att alla personer strävar efter mål i livet 

som gör att det upplevs som meningsfulla. Vilket var ett resonemang i studien där en viktig 

del i processen var att prata om aktiviteter som ger mening i livet för att kunna skapa 

delaktighet. Mål som är utformade enligt vad personen vill innebär enligt Fisher och Nyman 

(2007) att göra det tillsammans för att aktiviteterna ska utföras på ett sådant sätt som personen 

önskar. Vilket är i enlighet med arbetsterapeuternas erfarenheter av att personerna många 

gånger har egna lösningar på sina problem och vet vilka mål de vill uppnå. Det visar sig också 

i resultatet att arbetsterapeuterna använder sig av motiverade samtal för att få med personerna. 

Författarna till den aktuella studien ser i studiens resultat vikten av att stödja personen i 

processen och att sätta mål som är deras egna. 

 

I kategorin Att informera, bekräfta och skapa en relation beskriver arbetsterapeuterna hur de 

använder sig av terapeutiska strategier för att skapa motivation vilket bekräftas av Kielhofner 

(2012) vars teori säger att användning av terapeutiska strategier är ett bra sätt att uppnå 

förändring och skapa motivation till utförande av aktiviteter. Fischer (2009) menar att det är 

viktigt att skapa en terapeutisk relation innan terapeutiska strategier används. Fisher och 

Nyman (2007) beskriver att skapa den terapeutiska relation där personen är i centrum är 
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betydelsefullt. Resultatet visar att för att kunna skapa en bra behandling var resonemanget att 

en bra relation var av betydelse för att öka motivationen. Vilket skapades när arbetsterapeuten 

lär känna personen och möter den för att skapa en förståelse för personens situation. Vilket 

överensstämmer med en studie av Gudetti och Tham (2002) som beskriver att den goda 

relationen är grunden till en bra rehabilitering. Vidare resonerar arbetsterapeuterna att vissa 

gånger är det inte lätt att initiera ett samtal med personer som har MS. Arbetsterapeuterna 

menar på att det inte är lätt hitta ett bra tillfälle för att skapa en bra relation. Miller och 

Rollnick (2104) beskriver för att nå ett bra resultat i en förändringsprocess, är det 

betydelsefullt att betona det som är positiv hos personen genom att stödja och uppmuntra 

personen.  

 

I studien framkom det att en viktig faktor som påverkar den terapeutiska relationen är 

arbetsterapeuternas förmåga att visa empati mot sina klienter. Vilket stämmer överens med 

Kielhofner (2012) som menar att klienten är unik och att den terapeutiska relationen betonas 

av förmågan att förstå klientens perspektiv och situation. Fisher (2009) anser att ett 

klientcentrerat arbetsätt kan skapas om arbetsterapeuten möter personen där den befinner sig 

och gör sig en förståelse för de problem som personen har. Vilket är i enlighet med resultatet 

där det framkom att arbetsterapeuterna ansåg det viktigt för motivation. De terapeutiska 

behandlingsstrategierna bekräfta, ge råd, coacha och vägleda personer ses som verktyg för att 

kunna skapa motivation till att uppnå målen. 

 

Det framkom också att ett bra samarbete, allians och gemensam uppfattning mellan 

arbetsterapeuten och personen kan leda till en positiv effekt skapas när det gäller motivation, 

dessutom för att en bra behandling ska ges är det viktig att personer kan känna sig trygga. 

Eklund, Gunnarsson och Leufstadius (2010) beskriver att genom stabilitet i sin yrkesroll som 

arbetsterapeut ges en trygghet och därmed en bra behandling. Eftersom varje klient utvecklas 

efter sina egna behov, önskemål och förutsättningar så ser författarna betydelsen av att som 

arbetsterapeuterna se till det unika i varje person och att den personen är i centrum. 

Resultatet visar att kommunikationen mellan arbetsterapeuten och personen spela en stor roll 

när det gäller skapa motivation till delaktighet i aktivitet. Enligt arbetsterapeuterna sågs 

språket och kommunikationen som en stor makt och kan leda till att personen känner sig 

isolerad. Bonder, Martin och Miracle (2004); Dickie (2004) betonar för att kunna möta 

personer med andra kulturer är viktigt att förhållningsätt och bemötande mellan personer och 

arbetsterapeuter sker på ett korrekt sätt genom att anpassa sig efter varje och enskild individ 
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oavsett kön eller etnicitet. Resonemanget i studien var för att skapa motivation ska 

behandlingen utföras så att personen inte känner sig nedvärderad. Arbetsterapeuterna menade 

att de var där för att hjälpa personerna på deras villkor och att det är viktigt att lyssna på dem. 

Vidare förklara Bonder, Martin och Miracle; Dickie att det är viktigt om arbetsterapeuten 

anpassar sig efter varje enskild individ. 

 

För att underlätta kommunikationen mellan aktörerna anser författarna det vara viktigt om 

arbetsterapeuter kan vägleda även de personerna som kommer från andra kulturer. En 

förutsättning som författarna ser till att göra det möjligt och underlätta kommunikation är om 

arbetsterapeuten få lära sig respektera personers olika kulturer, vanor roller och mångfald för 

att kunna skapa motivation. Vidare forskning inom området ser författarna som betydelsefullt 

för att kunna skapa en djupare förståelse för kulturens påverkan på motivationen till 

delaktighet i aktivitet. 

Metoddiskussion 

För att besvara syftet valde författarna en kvalitativ studie med innehållsanalys (Kvale & 

Brinkmann 2009) för att förstå arbetsterapeuters erfarenhet och resonemang om att motivera 

personer med MS till aktivitet och delaktighet i vardagen. Författarna ansåg att en kvalitativ 

ansats skulle göra det möjligt att fånga arbetsterapeuternas erfarenheter i deras verklighet. Ett 

ändamålsenligt urval (Olsson & Sörensen, 2007) användes vilket författarna ansåg fånga bäst 

arbetsterapeuternas samlade erfarenheter. Att arbetsterapeuterna hade olika verksamhets-

områden ansåg författarna gav studien en fördel då det fångade upp olika perspektiv på syftet. 

Vidare anser författarna att intervjuguiden som utformades var till stort stöd för att kunna få ut 

det mesta av intervjuerna. Även att använda sig av ljudinspelning kände författarna var till 

stort stöd då författarna kunde fokusera på vad arbetsterapeuterna berättade. Det författarna 

känner skulle ha underlättat vid intervjuerna var om de genomfört intervjuerna tillsammans då 

det är krävande att genomföra en intervju och risken finns att många följdfrågor inte blir 

ställda. Tillförlitligheten på studien ökade för att författarna bearbetade intervjuerna var för 

sig för att sedan diskuteras och sammanställas tillsammans. Tillförlitligheten stärktes också av 

att handledaren kontinuerligt granskade författarnas arbete. Citaten i studien valde författarna 

att ändra från talspråk till skriftspråk utan ätt ändra innehållet. 
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Konklusion 

Studien resulterade i att en förståelse för och beskrivning arbetsterapeuters erfarenheter och 

resonemang kring att motivera personer med MS till aktivitet och delaktighet i vardagen 

skapades. Motivationen sågs som en viktig faktor i personens delaktighet till aktiviteter och 

beroende på vad personen själv ansåg vara viktigt, vilka förutsättningar de har och hur kan de 

utföra aktiviteterna ökar motivationen. Arbetsterapeuterna viktiga uppdrag är att se personers 

svårigheter och resurser för att hjälpa till att skapa förutsättningar för att personen ska leva en 

aktiv liv som personen önskar. Det framkom av resultatet att det är av betydelse att målen ska 

sättas tillsammans och att arbetsterapeuterna ska utgå från personens vilja och vara väldigt 

observanta på förändringar i motivationen. Det framkom även att arbetsterapeuterna använde 

sig av terapeutiska strategier för att skapa en bra relation till personer med MS. Ett bra 

samarbete byggt på pålitlighet och trovärdighet kan bygga en allians mellan arbetsterapeuten 

och klienten som kan leda till att en positiv effekt skapas vid motivationsarbete. Genom att 

skapa en god relation till varje individ ökar motivationen och gör det möjligt till delaktighet i 

aktivitet. Det är även betydelsefullt som arbetsterapeuten lär sig att accepterar personers från 

olika kulturer, med olika vanor, roller och mångfald för att kunna skapa motivation. 

Tillkännagivande 

Författarna vill tacka handledare Gunilla Isaksson för det fantastiska stödet under arbetets 

gång med god feedback och saklig kunskap. Författarna vill även tacka de arbetsterapeuter 

som medverkade i studien. Ett särskilt tack går till de nära och kära som ställt upp med språk 

justeringar. 
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Bilaga1 

Förfrågan om att delta i en studie  
 

Att vara delaktig i aktiviteter i sin vardag är av stor betydelse för varje person, men för 

personer med Multipel skleros (MS) kan det vara svårt att hitta motivation till att utföra och 

delta i aktiviteter. Det kan bero på ett flertal olika saker såsom nedsatta funktioner och eller 

trötthet. Arbetsterapeuten har en viktig roll inom rehabilitering för personer med MS där en 

aspekt är att motivera till delaktighet i aktivitet. Syftet med den här studien är att skapa en 

förståelse för och beskriva arbetsterapeuters resonemang kring samt erfarenheter av att 

motivera personer med MS till aktivitet och delaktighet i vardagen. 

För att besvara syftet vänder vi oss till dig som är yrkesverksam arbetsterapeut och har 

erfarenhet av att arbeta med personer som har MS med en förfrågan om att delta i denna 

studie. Deltagande i studien innebär att du blir intervjuad under cirka 45 minuter på en tid och 

plats som passar dig. Intervjun kommer att spelas in och det insamlade materialet kommer att 

behandlas konfidentiellt, vilket innebär att inga uppgifter som kan härledas till person eller 

plats kommer att finnas med. Även om du tackar ja kan du i efterhand avböja deltagande utan 

att ange någon förklaring till varför. Vi kommer att kontakta dig inom en vecka via telefon eller 

mail med förfrågan om intresse att delta. 

Med den här studien önskar vi som författare lyfta fram dina erfarenheter och ditt resonemang 

för att bidra med ny kunskap inom arbetsterapi. Vi som genomför denna studie är två 

studenter på arbetsterapeutprogrammet vid Luleå tekniska universitet som under vårterminen 

skriver vårt examensarbete på motsvarande 15 högskolepoäng. När examensarbetet är 

godkänt kommer dat att publiceras på universitets biblioteks hemsida: 

http://www.ltu.se/edu/program/FVATG/mer-om-utbildningen/Examensarbeten. 
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Bilaga 2 

 

 

Intervjuguide 
 

Intervjufrågor 

1. Berätta om hur du resonerar kring att motivera personer med MS till delaktighet i 

aktivitet i deras vardag. 

2. berätta om dina erfarenheter av att motivera personer med MS till delaktighet i 

vardagen i ditt arbete. Berätta gärna i form av klientfallsbeskrivningar. 

3. Berätta om svårigheter/utmaningar du upplevt eller föreställer dig kan uppstå i arbetet 

med att motivera personer med MS till att engagera sig i och delta i interventioner i 

syfte att skapa delaktighet i vardagens aktiviteter. 

4. Berätta om vilka olika strategier du använder för att motivera till delaktighet för 

klienter med MS. 

5. Har du några ytterligare tankar och eller erfarenheter som du vill berätta om gällande 

motivation till delaktighet för personer med MS innan vi avslutar intervjun? 

 


