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Sammanfattning
Syfte. Syftet  med  denna  studie  är  att  beskriva  legitimerade
arbetsterapeuters erfarenheter av att driva eget företag inom ramen för
arbetsterapi  och  visa  vilka  möjligheter  det  finns  med  att  vara
arbetsterapeut och egenföretagare.
Metod. För studien valdes en kvalitativ ansats med semistrukturerade
intervjuer som datainsamlingsmetod. Sex arbetsterapeuter verksamma
med eget företag intervjuades. Det insamlade materialet analyserades
med kvalitativ innehållsanalys varpå det framkom fem kategorier.
Resultat. Resultatet  visar  att  den  breda  kompetensen  som
arbetsterapeuter besitter ger möjligheter att driva företag och erbjuda
tjänster inom flera olika områden. Deltagarna lyfter nyttan av tidigare
erfarenheter,  friheten med att  vara egenföretagare,  samt egenskaper
och  kunskap  som  är  till  nytta  i  företagandet.  Vidare  beskriver
deltagarna hur de marknadsför sig själva och sina företag, samt vikten
av att ha ett nätverk, dels för att få råd och stöd, men även för att
generera  kunder.  Deltagarna  beskriver  utmaningar  som
egetföretagande  kan  innebära,  såsom  att  få  företaget  att  gå  runt
ekonomiskt de första åren.
Slutsats.  Det finns många möjligheter för arbetsterapeuter att driva
företag inom flera olika områden. Vidare innebär egetföretagande en
frihet,  vilket  medför  en  autonomi  som  inte  är  möjlig  i  en
sjukvårdsorganisation.  En avgörande del i företagandet är att ha ett
nätverk.  En  del  av  utmaningarna  är  att  finna  kunskap  om  eget
företagande  samt  få  ekonomisk  balans.  En  organisation  gällande
arbetsterapeuter och egetföretagande önskas, där stöd och hjälp kan
utformas utifrån professionens grund.

Nyckelord: arbetsterapeut, egenföretagare, entreprenör, karriärval, 
möjligheter
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Abstract
Aim. The  aim  of  this  study  was  to  describe  the  experiences
occupational therapist's have of running a business within the field of
occupational therapy, and show the possibilities there are for being a
self-employed occupational therapist.
Method. A  qualitative  design  was  chosen  for  the  study,  with
semistructured  interviews  for  collecting  data.  Six  occupational
therapist's  running  their  own  businesses  were  interviewed.  The
collected  data  was analyzed using qualitative  content  analysis  wich
resulted five categories.
Result. The result showed that the broad competence that occupational
therapists  have,  gives  opportunities  to  run  a  business  and  offering
services in many different areas. Participants highlights the benefits of
prior  experience,  the  freedom  of  being  self-employed,  as  well  as
characteristics  and  knowledge  that  will  benefit  the  business.  The
participants  describe  how  they  market  themselves  and  their
businesses, the importance of having a social network, for advice and
support,  but  also to  generate  clients.  The participants  also  describe
challenges  that  running  a  business  can  bring,  such  as  getting  a
financial balance the first years.
Conclusion. There are many opportunities for occupational therapists
to operate the business in many different areas. Further,  it  brings a
freedom, meaning an autonomy that is not possible in a health care
organization. An essential element of running a business is to have a
social  network. Some of the challenges  is  to find knowledge about
how the business should be run, as well as getting financial balance.
An organization regarding occupational therapy and self-employment
is  desired,  where  support  and  assistance  can  be  based  on  the
profession's knowledge.

Keywords: occupational therapist, self-employed, entrepreneur, career 
choice, opportunities
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Introduktion

Idag utbildas cirka 1400 arbetsterapeuter per år, vid 8 olika lärosäten i Sverige. Många av de

som examineras kommer att arbeta inom hälso- och sjukvård, en marknad som allt fler privata

aktörer kommer in på. Då privata aktörer på hälso- och sjukvårdsmarknaden ökar, behövs

kunskap  om hur  vårdgivare  ska  gå  tillväga  för  att  starta  en  verksamhet,  men  också  hur

företaget kan bli framgångsrikt och erbjuda tjänster som behövs. Författarnas intresse för hur

det är att vara arbetsterapeut och egenföretagare uppkom under arbetsterapeututbildningen vid

Luleå tekniska universitet,  där det påtalas att  det finns möjligheter för arbetsterapeuter  att

arbeta  inom många olika  områden  och på  olika  sätt.  Dock är  det  endast  en  liten  del  av

utbildningen som har behandlat frågan om entreprenörsskap i vården.

Att  arbeta  som  egen  företagare  kräver  kunskaper  i  entreprenörskap,  ekonomi  och

marknadsföring. Anderson och Nelson (2011) noterade att arbetsterapeuter som driver eget

företag  inte  fått  adekvat  utbildning  inom  just  egetföretagande,  och  trycker  på  att

arbetsterapeututbildningar ska omfatta allmänna affärskoncept såsom att starta och driva eget

företag samt grunder för marknadsföring. Tillväxtverket startade 2011 ett pilotprojekt vid fem

lärosäten som innebär att entreprenörskap integrerades i vård- och omsorgsutbildningar, med

visionen  att  kurser  i  entreprenörskap  så  småningom ska  ingå  i  alla  lärosätens  vård-  och

omsorgsutbildningar  (Tillväxtverket,  2014).  Enligt  Anderson och Nelson (2011) uppmanar

American Occupational Therapy Association [AOTA] fler arbetsterapeuter att starta och driva

eget företag.  Med den kompetens som finns i  professionen, gällande person, aktivitet  och

miljö, samt mängden av olika arbetsområden, finns goda möjligheter för arbetsterapeuter att

driva företag (ibid.).

Under  litteratursökningen  inför  denna  studie  framkom  att  dokumentationen  kring

arbetsterapeuter som egna företagare är mycket begränsad och intresset att utforska det växte

ytterligare.  Nyttan  med  denna  studie  är  att  bidra  med  mer  kunskap om arbetsterapeuters

erfarenheter av att driva eget företag.

Bakgrund

Arbetsterapins historia

Arbetsterapi och arbetsterapeut som profession har genom historien utvecklats och fortsätter

att utvecklas; från bildandet av the National Association for the Promotion of Occupational

Therapy 1917 fram till idag. Arbetsterapi och vad som ska ingå i yrket beskrivs av Kielhofner
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(2009) med olika paradigmskiften. Inom de olika paradigmen ingår vissa beståndsdelar som

beskriver  arbetsterapeutens  arbetssätt  och  förhållningssätt  inom  arbetsterapin,  vilka  har

varierat över tid. Det första paradigmet,  aktivitetsparadigmet, utvecklades i början av 1900-

talet och fokuserade på aktivitet, själva grunden i arbetsterapi, som främjande för hälsan, men

även vanor  och motivation  som påverkande faktorer.  Det  andra  paradigmet,  mekanistiska

paradigmet, tog fart kring 1950-talet där allt mer av arbetsterapeutens arbete handlade om att

arbeta evidensbaserat och visa att det fanns en vetenskaplig grund i yrket. Till skillnad från

tidigare då aktivitet sågs som hälsofrämjande användes nu aktivitet enbart som medel och för

att  behandla  klientens  icke  fungerande kroppsfunktioner.  Under  1960-70-talet  startade  det

tredje paradigmet,  det  framväxande och nuvarande paradigmet.  I  detta  paradigm återvann

arbetsterapin  sitt  aktivitetsfokus  med  meningsfulla  aktiviteter  som hälsofrämjande  metod,

men även delaktighet blev ett viktigt begrepp. Andra betydelsefulla begrepp i det nuvarande

paradigmet är person, aktivitet och miljö, samt samspelet mellan dessa (Kielhofner, 2009).

Arbetsterapin  behöver  utvecklas  och  anpassas  för  att  möta  efterfrågan  inom de  områden

arbetsterapeuter verkar såsom sjukhus, skolor, vårdcentraler och kommuner (Foto, 1998). En

del i den utvecklingen kan vara att fler arbetsterapeuter väljer att starta och driva egna företag.

Arbetsterapiyrket

Arbetsterapeutens  arbete  ska  enligt  hälso-  och  sjukvårdslagen  grundas  på  vetenskap  och

beprövad  erfarenhet  (SFS  1982:763)  och  i  arbetsuppgifterna  ingår  att  göra  bedömning,

formulera  mål,  genomföra  interventioner  och  utvärdera  de  arbetsterapeutiska  insatserna

(Fisher,  2009;  Kielhofner,  2012).  Arbetsterapeuten  använder  aktiviteter  för  att  utveckla

klientens  aktivitetsförmåga  och  får  klienten  delaktig  i  sina  dagliga  aktiviteter  genom  att

förbättra  aktivitetsutförandet,  förändra  klientens  miljö  eller  tillföra  hjälpmedel  (ibid.).  Att

tillhandahålla  tjänster  som  gör  skillnad  i  klientens  liv  är  själva  syftet  med  arbetsterapi

(Kielhofner, 2009). 

Den kunskap som arbetsterapi grundar sig på handlar om den interaktion mellan person, miljö

och aktivitet som stimulerar till delaktighet och välbefinnande i klientens dagliga liv (Fisher,

2009; Kielhofner, 2012). En teoretisk modell som ligger till grund för mycket av det arbete

som arbetsterapeuter utför är Occupational Therapy Intervention Process Model [OTIPM].

Fisher (2009) beskriver grunderna i modellen som bygger på det unika i varje individ och

dennes engagemang i meningsfulla aktiviteter, samt att det är detta som är arbetsterapeutens

fokus. Vidare beskriver Fisher (2009) att aktivitet används som terapeutiskt medel för att höja

klientens förmåga, där målet är att klienten ska nå engagemang i meningsfulla aktiviteter.
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Arbetsterapi  bedrivs  på  individ-,  grupp-  och  samhällsnivå,  till  exempel  när  det  gäller  att

främja tillgänglighet i bostäder och yttre miljö för personer med funktionsnedsättningar. En

del i arbetet är även att arbeta förebyggande för att främja människors hälsa och säkerhet. De

arbetsterapeutiska  insatserna  omfattar  alla  människor  vars  delaktighet  och  aktiviteter

begränsas, eller hotas att begränsas, av hälsoproblem (FSA, 2011). Enligt Kielhofner (2012)

innebär begreppet aktivitet  alla  de aktiviteter  personer utför i  sin vardag, såsom personlig

vård, hushållssysslor, arbete, lek och fritidsintressen.

Beskrivningen av arbetsterapiyrket visar på att arbetsterapeuter besitter en bred kompetens

inom många olika områden vilket i sin tur öppnar upp för en mängd valmöjligheter gällande

verksamheter och klientgrupper att arbeta inom/med som egenföretagare.

Marknaden för privat vård

Enligt Olofsson (2013) har hälso- och sjukvård i andra länder bedrivits i privat regi i högre

utsträckning än i Sverige. Först under 1990-talet påbörjades debatten i Sverige om hur vården

ska  utformas.  Bland  annat  högre  kostnader  för  landstingen  till  följd  av  den  medicinska

utvecklingen, en åldrande befolkning, samt vårdens finansiella problem under 90-talet gjorde

att beslut togs för att göra det möjligt för privata vårdaktörer att komma in på marknaden

(Olofsson,  2013).  Vårdvalssystemet  som formulerades  som ett  krav  på  landstingen  skulle

bland  annat  innebära  att  patienten  gavs  ökade  valmöjligheter  och  att  privata  vårdaktörer

lättare  skulle  kunna  etablera  sig  på  marknaden  (SOU  2008:09).  Patientens  möjlighet  till

valfrihet finns numera med i den nya patientlagen (SFS 2014:821). Möjligheten för privata

vårdaktörer  att  komma  in  på  marknaden  har  således  ökat.  Både  detta  och  patienternas

möjlighet att fritt välja vårdaktör skulle kunna ses som gynnsamma och fördelaktiga faktorer

för arbetsterapeuter som är verksamma eller tänker bli verksamma som egenföretagare.

Hälso-  och  sjukvårdsmarknaden  regleras  av  hälso-  och  sjukvårdslagen.  Vården  ska  vara

evidensbaserad vilket kan göra det svårt för nya vårdaktörer då det handlar om att  främst

tillföra något som inte redan finns (Olofsson, 2013). Lagen om offentlig upphandling [LOU]

reglerar hur upphandlingar går till och ska också se till att skattemedlen används effektivt. Det

är vanligt att  förfrågningsunderlagen är snävt formulerade och rör oftast  pris och kvalitet,

vilket  lämnar  lite  utrymme för att  tillföra  nya idéer  (Lindell  & Silfverstolpe,  2007).  Som

privat vårdgivare kan kravet på att marknadsföra och hålla ett företag i ekonomisk balans

upplevas  som  en  belastning  och  något  som  ligger  utanför  den  egentliga  verksamheten
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(Olofsson, 2013), något som skulle kunna ses som ett hinder och skäl till varför det finns få

arbetsterapeuter som driver eget företag.

Förutsättningar för arbetsterapeuter som egenföretagare

Anderson och Nelson (2011) beskriver att the American Occupational Therapy Association

[AOTA]  uppmanar  arbetsterapeuter  att  avancera  i  sin  profession  för  att  göra  yrket  mer

kraftfullt och allmänt erkänt fram till år 2017. För att uppnå denna vision bör entreprenörskap

bland arbetsterapeuter  uppmuntras  (ibid.).  Uppgifter  från FSA visar  att  det  finns cirka 70

företagare på heltid som registrerade medlemmar i förbundet (personlig kommunikation,  9

december 2014). Klientcentrering, den holistiska synen på människan samt fokus på aktivitet

är uttryck som ofta ramar in vad som är unikt för just arbetsterapi och professionen. Denna

kompetens  ger  goda  möjligheter  på  den  privata  vårdmarknaden.  Dock  behövs  kunskap  i

entreprenörskap  för  att  komplettera  professionens  kompetens,  vilket  därmed  ger

förutsättningar för att driva företag.

Som egenföretagare krävs kunskaper i att leda, bokföra, marknadsföra och läsa av marknaden

(Foto,  1998).  Som  arbetsterapeut  och  egenföretagare  finns  begränsade  möjligheter  till

professionell  hjälp och stöd från andra arbetsterapeuter,  det är upp till  arbetsterapeuten att

själv  söka  kunskap  (Anderson  &  Nelson,  2011).  En  hjälp  för  många  företagare  är

Nyföretagarcentrum som är en stiftelse som bildades 1985 och som erbjuder rådgivning till

den som nyligen startat företag, eller funderar på att starta eget företag. De är lokaliserade på

orter över hela landet och har flera kunskapsområden (http://www.nyforetagarcentrum.com/).

Enligt  Anderson  och  Nelson  (2011)  finns  stora  möjligheter  för  arbetsterapeuter  att  driva

företag,  tack  vare  den  kompetens  som rör  person,  miljö  och  aktivitet.  Vidare  är  de  små

kostnader som krävs för att driva ett företag som arbetsterapeut en fördel, då företaget kan

drivas  från  hemmet,  och  startas  som ett  enmansföretag  som sedan kan expandera  (ibid.).

Under slutet av 90-talet noterade Foto (1998) att fler arbetsterapeuter i USA, valde att starta

eget företag och att det krävs vissa förmågor gällande att se möjligheter, tänka kritiskt, skaffa

resurser, göra en affärsplan, fokusera, vara flexibel och uthållig. Enligt Anderson och Nelson

(2011)  har  arbetsterapeuter  stor  förståelse  för  marknaden  och  vad  som  är  möjligt  att

åstadkomma inom marknadens ramar, något som ger fördel i konkurrensen. 
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Fler personer med funktionsnedsättning beviljas  stöd enligt lagen om stöd och service till

vissa funktionshindrade, och bland de äldre i ordinärt boende ökar andelen som behöver mer

krävande vård-  och  omsorgsinsatser  (Socialstyrelsen,  2015).  Med ökade behov ökar  även

efterfrågan  på  professioner  med  relevant  kunskap,  vilket  ger  större  möjligheter  för

arbetsterapeuter att driva eget företag inom olika områden såsom ergonomi, konsulttjänster,

aktivitetsträning, bostadsanpassning och arbetsrehabilitering (Andersson & Nelson, 2011).

Entreprenörskap och egetföretagande

Foto (1998) beskriver att entreprenörer kan finnas som anställda inom sjukhus, vårdcentraler

och kommuner, men att de inte alltid ser sig själva som entreprenörer. Det handlar om att ha

drivkraft och förmåga att utvecklas för att åstadkomma förbättringar. Enligt Landström (2005)

finns det ingen entydig definition på entreprenörskap och beskriver entreprenörskap som ett

komplext  och  mångfacetterat  fenomen  som kan  ha  olika  innebörd  beroende  på  i  vilken

kontext  det  förekommer.  Vidare  beskriver  Landström  (2005)  att  beteendevetenskapliga

forskare inte har lyckats hitta några skillnader eller likheter gällande psykologiska egenskaper

hos  de  som  är  entreprenörer  och  de  som  inte  är  det.  I  denna  studie  används

Nationalencyklopedins (Statens kulturråd, 1991) definition på egenföretagare vilket innebär

någon som startar och driver ett företag.

Den  beskrivning  som  givits  ovan  visar  att  det  finns  en  viss  komplexitet  gällande

entreprenörskap och eget företagande. Den privata marknaden inom hälso- och sjukvård är

relativt  ny  och  kunskapen  om  hur  företag  inom  sektorn  ska  bedrivas  blir  allt  viktigare.

Dessutom  är  kunskapen  om  arbetsterapeuters  erfarenheter  av  eget  företagande  i  nuläget

begränsad.  Framgångsrika  arbetsterapeuter  som  arbetar  som  egenföretagare  uppmanas  av

AOTA att  göra  sig  hörda  och  sprida  sin  kunskap  vidare  till  andra  arbetsterapeuter  som

funderar på att starta eget och hur de kan gå tillväga för att lyckas och uppnå samma resultat

(Anderson & Nelson,  2011).  Denna studie  kan bidra  med kunskap om vilka  erfarenheter

arbetsterapeuter  har  av  att  driva  företag,  vilka  för-  och  nackdelar  det  finns  med  att  vara

egenföretagare samt vilka egenskaper och kunskaper som är till nytta i företagandet.

Syfte

Syftet  med denna studie var att  beskriva legitimerade arbetsterapeuters  erfarenheter  av att

driva eget företag inom ramen för arbetsterapi och att visa vilka möjligheter det finns med att

vara arbetsterapeut och egenföretagare.
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Metod

Design

En kvalitativ  ansats valdes för studien,  med intervju som metod för datainsamling.  Enligt

Kvale  och  Brinkman  (2009)  uppmuntrar  kvalitativ  forskningsintervju  deltagare  till  att

beskriva vad denne upplever och känner, vilket kan bidra till nyanserade beskrivningar som

återger  en  omfångsrik  data.  Författarna  har  gemensamt  planerat  arbetet,  enskilt  utfört

intervjuer, transkriberat dessa och tillsammans utfört dataanalyser.

Urval och procedur

Gällande urval har författarna utgått ifrån vad Olsson och Sörensen (2011) kallar subjektivt

urval, vilket betyder att frivilliga deltagare används.

Deltagare  till  intervjuerna  söktes  via  sökmotorn  Google,  Facebook,  Linkedin  samt genom

författarnas egna sociala nätverk. För att få bredd i materialet samt rikta in det mot ämnet

angavs inklusionskriterierna a) att deltagarna ska vara legitimerade arbetsterapeuter, b) varit

verksam i sitt  egna företag i minst ett  år, c)  att  den huvudsakliga sysselsättningen ska ha

koppling till arbetsterapi, samt d) vara verksamma i Sverige. En förfrågan (bilaga 1) gällande

deltagande lades ut på Facebook, samt skickades via kontaktformulär på potentiella deltagares

hemsidor.  Bland de svar som inkom och som svarade mot inklusionskriterierna  skickades

sedan ett missivbrev (bilaga 2) med detaljerad information om deltagande och intervju, samt

en svarstalong som deltagarna kunde fylla i och skicka till  författarna per e-post. Därefter

bestämdes  tidpunkt  för  intervjun.  För  att  förbereda  deltagarna  innan  intervjun  skickades

frågorna i förväg. Ett muntligt samtycke gavs innan intervjun började. Av de förfrågningar

som skickats  ut  valde sex personer  att  delta,  varav tre  hittades  via  Facebook och tre  via

Linkedin.

Deltagare 

Deltagarna i studien är alla kvinnor och driver sina företag i södra Sverige. De har drivit sina

företag mellan 1-7 år. En av deltagarna har anställda i sitt företag, medan andra tar in hjälp när

det behövs, och en har som mål att kunna anställa någon i framtiden. Deltagarna utbildade sig

mellan 1992 och 2009 och de har fått lite eller ingen information om egetföretagande eller

entreprenörskap under sin utbildning. 
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Datainsamling

För datainsamling gjordes semistrukturerade intervjuer som enligt Kvale (2007) bygger på

deltagarens erfarenheter. Det som gör intervjun semistrukturerad är att den varken är ett öppet

vardagssamtal  eller  följer  ett  slutet  frågeformulär,  utan  istället  utgår  från  en  på  förhand

utformad intervjuguide (Kvale & Brinkman, 2009). Kvale (2007) beskriver att intervjuns syfte

är att fånga deltagarens beskrivning av sina erfarenheter, men även att som intervjuare tolka

meningen av det som sagts av deltagaren under intervjun. För att ge deltagarna förståelse för

ämnet  börjades  intervjuerna  med vad Kvale  (2007) kallar  briefing där  syftet  med studien

beskrivs, information om att intervjun kommer att spelas in och att deltagandet är frivilligt.

Datainsamlingen utfördes mellan  16 februari  till  10 mars 2015. Av de sex intervjuer  som

utfördes, gjorde författarna tre intervjuerna var. En intervju gjordes via Skype och resterande

fem gjordes via telefon. Alla intervjuer spelades in och längden på de inspelade intervjuerna

varierade  mellan  30-55  minuter.  Alla  intervjuer  transkriberades  ordagrant  i  sin  helhet.

Datainsamling och transkribering av intervjuer skedde parallellt.

Intervjuguide

Som hjälp vid intervjuerna användes en intervjuguide (bilaga 3) med grundfrågor för att ge

struktur i intervjuerna. Enligt Kvale (2007) bör intervjuguiden innehålla ämnen som ska tas

upp  med  tillhörande  frågor.  Vidare  beskrivs  att  det  är  beroende  på  studien  hur  väl

intervjuguiden ska följas och att det är upp till intervjuaren att bedöma om följdfrågor ska

ställas och vidare uppföljning göras.

Frågorna till  intervjuguiden togs fram av författarna själva.  Frågorna utformades så att  de

skulle  täcka  in  många  områden  och  ge  omfångsrika  svar.  Intervjuguiden  delades  in  i

inledningsfas,  huvudfas och avslutningsfas.  Inledningsfasen handlade om att  samla in mer

grundläggande information för att ge en bild av deltagarna medan huvudfasens fokus låg på

att samla in information som svarade mot syftet. Alla intervjuerna avslutades med frågan om

deltagarna hade något att tillägga. Författarna gjorde varsin testintervju på personer som inte

är  arbetsterapeuter  eller  ingick  i  studien.  Detta  för  att  få  en  känsla  för  om frågorna  var

relevanta.
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Dataanalys

Som metod för analys av data valdes kvalitativ  innehållsanalys.  Kvalitativ innehållsanalys

används bland annat inom vårdvetenskap och kan användas vid tolkning av transkriberade

intervjuer  (Lundman  &  Hällgren  Graneheim,  2012).  Vidare  beskrivs  att  kvalitativ

innehållsanalys är lämplig att använda för att identifiera variationer gällande skillnader och

likheter. 

Författarna  transkriberade  de  intervjuer  de  själva  utfört,  sedan  analyserades  intervjuerna

tillsammans för att få likhet i analysen och ge kategorier som överensstämmer. Vid analysen

av det transkriberade materialet följde författarna beskrivningen av kvalitativ innehållsanalys

som  Lundman  och  Hällgren  Graneheim  (2012)  ger.  Analysenheter  är  de  utförda  och

transkriberade  intervjuerna.  Ur  dessa  urskiljs  meningsenheter  som  beskriver  specifika

områden  av  det  deltagaren  berättat.  Dessa  meningsenheter  kondenseras  vilket  innebär  att

texten  kortas  ner,  men  utan  att  förlora  sitt  innehåll.  Genom  att  abstrahera  kodas

meningsenheterna, vilka sedan kategoriseras. Med kodning menas att kort återge innehållet i

meningsenheten. Exempel från analysarbetet kan ses i tabell 1.

Tabell 1 Exempel på analysförfarandet

Meningsenhet Kondensering Kod Kategori

Jag kan jobba på dom 
arbetstider jag önskar och 
vill, givetvis så får det 
vara när företagen är där 
men jag kan göra min 
administration på söndag 
eftermiddag om jag så vill,
så på så sätt är det bra att 
jag kan styra över min tid, 
vilket då hjälper mig skapa
balans i tillvaron.

Jobba de arbetstider
jag önskar och vill. 
Styra över min tid 
vilket hjälper mig 
skapa balans i 
tillvaron

Bestämma själv Frihet under ansvar

Nackdelar är ju att jag inte
har den finansiella 
säkerheten. När jag till 
exempel åker på semester i
tre veckor så har jag ju 
inga inkomster alls. Vill 
säga jag måste ju jobba in 
det innan.

Nackdel att inte ha 
finansiell säkerhet. 
Tar jag semester har
jag ingen inkomst, 
måste jobba in den 
före.

Ha finansiell 
säkerhet

Utmaningar som 
egenföretagare
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Forskningsetiska aspekter

Författarna tillämpade de forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet (2002) fastställt. I

dessa  ingår  individskyddet  som består  av  fyra  krav:  informationskravet,  samtyckeskravet,

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). I studien fick deltagarna

information om studiens syfte och upplägg samt lämna sitt samtycke till eventuell medverkan.

I det missivbrev (bilaga 2) som deltagarna erhöll, fanns beskrivning av hur datainsamlingen

går  till,  samt  den förväntade  nyttan  med studien,  liksom en noggrann precisering  av vad

medverkan  innebär.  Informationen  gavs  både  skriftligt  och  muntligt  i  god  tid  för  att

personerna skulle ha möjlighet att ta ställning till deltagandet. Deltagandet var frivilligt och

personerna hade rätt att avbryta sin medverkan när som helst, utan att det medförde några

negativa  konsekvenser  för  dem.  Vidare  tog  författarna  hänsyn  till  konfidentialitetskravet

vilket innebär att obehöriga inte kan ta del av, eller komma åt, det insamlade materialet. De

uppgifter  och datamaterial  som författarna  inhämtade  avidentifierades  så  att  personer  och

situationer ej kunde kännas igen. Författarna tillämpar offentlighets- och sekretesslagen (SFS

2009:400) som innebär tystnadsplikt och handlingssekretess. I enlighet med nyttjandekravet

användes de uppgifter som samlades in endast för studiens syfte.

Författarna har noga övervägt eventuella risker med studien. En risk är att deltagare i studien

avsätter tid till intervjuer som de annars skulle använt i sin verksamhet. Den insamlade datan

bidrar dock till värdefullt material för studien. Nyttan med denna studie är att få mer kunskap

om  arbetsterapeuters  erfarenheter  av  att  driva  eget  företag.  Det  finns  idag  väldigt  lite

information och forskning kring detta.

Resultat

Sammanfattning

Datanalysen utmynnade i  fem kategorier,  vilka presenteras  i  tabell  2.  I  resultatet  beskrivs

deltagarnas erfarenheter av att driva företag. Vidare beskrivs kompetensen som arbetsterapeut

och vilka möjligheter det finns med att vara egenföretagare, vilka egenskaper och kunskaper

som  kan  vara  till  nytta  i  företagandet,  erfarenheter  gällande  marknadsföring,  samt  vilka

utmaningar som finns. Resultatet visar att det finns en viss samstämmighet i svaren, främst

gällande friheten egetföretagande medför, att det krävs mod för att våga starta eget företag

och nyttan av att ha ett nätverk som både kan tillföra kunskap och kunder, samt att de var

övervägande positiva till  att driva eget företag.  Resultatet  presenteras utifrån rubriker som

överensstämmer med kategorierna.
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Tabell 2 Kategorier som resultatet grundar sig på

Kategori

Kompetensen som arbetsterapeut och möjligheterna att driva företag

Egenskaper och kunskap som är av värde i företagandet

Att marknadsföra sig, få hjälp samt vikten av att ha ett nätverk

Utmaningar som egenföretagare

Frihet under ansvar

Kompetensen som arbetsterapeut och möjligheterna att driva företag

Deltagarna  anser  att  den  kompetens  som arbetsterapeuter  besitter  gör  att  det  finns  goda

möjligheter  inom  marknaden.  De  tjänster  som  deltagarna  erbjuder  i  sina  företag  är

fallprevention,  smärtrehabilitering,  handrehabilitering,  hemrehabilitering,  utprovning  av

hjälpmedel,  arbetsplatsanpassningar,  arbetsplatsanalyser,  ergonomitjänster,  bedömningar,

interventioner inom arbetsterapi, handledning av personal, förflyttningsteknik, föreläsningar,

utbildning, konsulttjänster och kulturella tjänster inom äldreomsorgen.

Deltagarna anser att det utifrån professionens kompetens, finns mycket att tillföra de olika

arenor där arbetsterapeuter kan verka. Till viss del just för arbetsterapeutens holistiska syn på

personen, personens aktiviteter och de miljöer personen befinner sig i. Deltagarna beskriver

denna helhetsbild  som unik för  arbetsterapi,  och att  andra professioner  har  fokus mer på

detaljerna. Arbetsterapeuten ser hur personens vardag ska fungera på bästa möjliga sätt utifrån

dennes förutsättningar, istället för att enbart se klientens diagnos eller problem. Deltagarna ger

en bild av att det är ett yrke med bred kompetens och att arbetsterapeuter kan mycket mer än

vad andra tror. En deltagare återger detta:

“de flesta som jag träffat och ja jag är en arbetsterapeut, alltså vi pusslar lite och 

förskriver nån rullstol och kanske nåt skrivbord, men det är ju inte så, jag har mycket 

mer kompetens än bara det.”

Några deltagare  nämner  den offentliga  sektorn  som sin  största  konkurrent,  men de flesta

upplever  inte  någon  större  konkurrens  gentemot  deras  företag.  Deltagarna  beskriver

fördelarna med att kunna erbjuda tjänster som en extra resurs i den offentliga sektorn, där

uppdragsgivare  inte  har  möjlighet  att  anställa  någon på  exempelvis  tjugo  procent.  En av

deltagarna beskriver sig som något utav ett komplement till den offentliga sektorn, genom att
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erbjuda  tjänster  som  den  offentliga  sektorn  inte  tillhandahåller.  En  deltagare  menar  att

konkurrensen hade varit  stor om tjänsterna hade haft  att  göra med hjälpmedel,  utifrån att

många arbetsterapeuter med eget företag har det som inriktning. Deltagaren menar vidare att

konkurrenter hade varit ett kvitto på att affärsidén behövs:

“[...] jag har ingen konkurrens i dagsläget men jag TROR att inom 5 år så kommer folk..

inte att kopiera.. men de kommer att göra någonting liknande [...]. För då är det ju en 

seger.. att jag om 5 år, har en massa konkurrenter. Då är det ett bevis på att det jag gör 

är bra!”

Att ha en nischad inriktning i sitt egetföretagande, nämns som en fördel. Det gör det enkelt för

kunden att se vilka tjänster som företaget erbjuder och därmed finna dem. En annan möjlighet

för deltagarna är att vidareutbilda sig parallellt med verksamheten för att berika kompetensen

inom sitt område.

Egenskaper och kunskap som är till nytta i företagandet

Deltagarna fick frågan om vilka personliga egenskaper som är viktiga för att driva företag.

Något som framkommer är att det gäller att ha mod för att våga starta eget. Det talar alla

deltagare om, men även modet att våga ställa frågor och våga ta in hjälp när det behövs. En av

deltagarna beskriver följande:

“Jag tror det är att man måste våga, måste vara...vad ska jag säga våga kasta sig ut i en 

värld som man kanske inte känner till så mycket, och så våga göra fel så att man sen 

kan göra rätt”

Att vara flexibel och mångsidig är andra egenskaper som deltagare beskriver som fördelaktiga

egenskaper i egetföretagande. Det behövs också organisationsförmåga och att ha perspektiv

över  sin  verksamhet,  samt  en  viss  del  uppfinningsrikedom.  Tålamod  är  ytterligare  en

egenskap som anses viktig, främst när det gäller att driva sitt företag och få det att växa. Ingen

av deltagarna kallar sig entreprenör, utan de flesta benämner sig som egenföretagare. Någon

beskriver  att  egenskapen  av  att  vara  entreprenör  inte  är  samma  sak  som  att  vara

egenföretagare, att egenföretagandet är själva arbetet medan det som entreprenör handlar om

att se möjligheter och komma med nya idéer. Drivkraft är således en viktig egenskap och det

innebär också att det finns en vilja att göra mer och driva utvecklingen framåt. Det handlar
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även om viljan att skapa förutsättningar för att förverkliga drömmar och idéer, samt att själv

kunna påverka beslutsstegen i verksamheten. Att starta eget företag ses som en möjlighet att

kunna göra allt detta. En av deltagarna säger följande:

“Egentligen var det att jag såg vad jag skulle kunna göra [...] och det var ju det jag 

egentligen ville arbeta med så då är ju starta eget ett sätt att göra det”

Deltagarna  beskriver  att  tidigare  erfarenheter  har  gett  kunskaper  som  varit  till  nytta  i

företaget,  och att  det till  viss del varit  en grund till  att  starta företag.  Det innefattar  även

arbeten inom andra branscher såsom IT, ekonomi, försäljning och kultur. Tidigare erfarenheter

i  form  av  utbildning  och  kurser,  såsom  ekonomi,  marknadsföring,  vardagsteknik  eller

ergonomi,  är  även  det  till  nytta  i  företagandet.  Alla  deltagare  har  haft  anställning  som

arbetsterapeuter,  vilket  gett  erfarenheter  inom professionens  område.  Det  är  en  fördel  att

förstå organisationen i sjukvården för att driva ett företag inom det området. Det uttrycks av

en deltagare på detta sätt:

“[…] erfarenheter av att jobba både med patienter men också hur sjukvårdssystemet är 

uppbyggt, hur fungerar det, vem har hand om vad, vem kontaktar man i vilka frågor 

och så vidare.”

Att marknadsföra sig, få hjälp, samt vikten av att ha ett nätverk

Att hitta kunder kan vara ett tidskrävande arbete. En deltagare beskriver att det tar mycket tid

och energi att leta kunder själv:

“Ringer man hundra samtal så kanske man får tag i tjugo och kan boka ett möte med tio 

och så kanske man får in träff på ett jobb så det är ju enorma resurser man får lägga ner 

där.”

Andra sätt att marknadsföra sitt företag och nå ut till kunder är att använda sig av visitkort,

broschyrer, hemsidor, bloggar och sociala medier, men att det mest effektiva sättet för att nå ut

till kunderna/patienterna är att få berätta fysiskt inför dem om sina tjänster, enligt deltagarna.

Alla deltagare lyfter vikten av att ha ett nätverk för att komma i kontakt med nya kunder, och

att  det  är  av  vikt  att  finna  de  rätta  forumen.  En  deltagare  berättar  om  ett  projekt  som

landstinget anordnade, där deltagaren deltog och kom i kontakt med andra professioner inom
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liknande område. Detta ledde i sin tur till samarbeten, som blev ett sätt att komma i kontakt

med fler kunder. Att medverka kontinuerligt i affärsnätverk, inleda samarbete med kommuner,

stå  på  mässor  samt  anordna  seminariedagar,  nämns  också  bland  deltagarna  som

tillvägagångssätt för att komma i kontakt med nya kunder. Forumen för att marknadsföra sig

är många och varierande, och det är enligt deltagarna viktigt att hålla sig framme och våga

prata med folk. Ett arbete kan leda till  fler arbeten så småningom, varför det är viktigt att

underhålla sina kontakter.

Det  är  en  resurs  att  ha  någon  att  vända  sig  till  i  frågor  både  gällande  arbetsterapi  och

egenföretagande. Deltagarna berättar att de har gamla arbetsterapeutkollegor som kan ge råd

och stöd,  som ger möjlighet  att  diskutera ämnen och frågor som rör professionen.  Några

deltagare vänder sig även till  andra arbetsterapeuter som driver eget företag.  En deltagare

beskriver:

“... tack och lov har jag bra arbetsterapeutkollegor som också är egenföretagare, och så 

har vi startat ett litet nätverk där vi utbyter våra erfarenheter och lär oss ifrån varandra.”

En del deltagare tar hjälp av hjälpmedelcentralen för att få råd och stöd, medan andra talar om

den hjälp  de  fått  från  organisationer  som finns  till  hands  för  nystartade  företag,  som till

exempel Nyföretagarcentrum. Där har deltagare fått hjälp med rådgivning och mentorskap,

samt möjlighet att träffa och utbyta erfarenheter med andra företagare. Några av deltagarna

talar om Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter [FSA], och den hjälp de fått därifrån. Bland

annat  inom  förbundets  företagargrupp,  där  kontakter  mellan  olika  egenföretagare  kan

upprättas. Andra uppger att de inte har haft så mycket kontakt med FSA. En deltagare talar

om att  det finns intresse från FSA att  hjälpa egenföretagare,  men de flesta anser dock att

hjälpen från  FSA varit  knapphändig  och att  det  vore  önskvärt  om förbundet  ägnade mer

resurser  åt  just  egenföretagare.  Ett  förslag från några av deltagarna  är  att  FSA ska ordna

föreläsningar gällande egenföretagande.

Utmaningar som egenföretagare

Det är mycket att sätta sig in i och få grepp om, vid uppstarten av ett företag. Det kan vara

svårt och krångligt att praktiskt veta hur det ska gå till, och dessutom veta var hjälpen finns.

Detta beskriver en deltagare som följande:
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“Själva driften av företag, om man säger så här, hur löner ska fungera, hur semesteråret 

ska var, hur revisionen ska ske och så, där får man själv söka upp personer som kan ge 

en hjälp antingen via nätet eller kontakter eller så…”

Egenföretagare ställs inför många val, och i enighet med det nämner några av deltagarna

ensamheten som en nackdel med att vara egenföretagare. Det kan ibland vara tufft att inte ha

någon chef eller kollega att diskutera med gällande exempelvis ansvarsfrågor och frågor

gällande  val  av  försäkringsbolag  och  försäkringar.  Även  bokföringen  beskrivs  som  en

krånglig  och  överhängande  del  av  företagandet,  varför  många  väljer  att  anlita

redovisningskonsulter eller överlåter det till någon som kan. Detta för att istället kunna lägga

fokus på själva företagandet.

Att kunna ta ut en skälig lön de första åren som egenföretagare beskriver många deltagare

som en press och osäkerhet, i och med att det tar tid att etablera sig. Redan i affärsplanen

beräknade en deltagare att gå minus de första fem åren. Att kunna ta ut semester i samband

med de första företagsåren är inte alltid en självklarhet. Att våga ta betalt för sina tjänster är

ett annat område som några deltagare nämner. En deltagare beskriver att motstånd påträffas

emellanåt  vid  presentation  av  kostnaden  för  tjänsterna,  och  att  det  gäller  att  kunna

argumentera skickligt för att få skäligt betalt:

“Och nu fick jag ett projekt, ett uppdrag.. och jag begärde ett belopp och hon tyckte

det var hysteriskt mycket men jag sa det, att jag jobbar ju mer än heltid i projektet,

jag är ju inte liksom på plats. Och då måste jag täcka upp förarbete, själva

utförandet, efterarbete, rapportskrivning.. för att få in dom här pengarna!”

En deltagare berättar att det ibland är en hög arbetsbelastning, och att det då kan kännas svårt

att tacka nej till jobb. Det finns dels en stor vilja att hjälpa till och dels en rädsla för att missa

potentiella kunder, då alla kunder betyder en inkomst i företaget. Samtidigt handlar det om att

vara duktig på att  prioritera,  så företagandet  inte  blir  ett  “dygnet-runt-jobb”.  En annan av

deltagarna beskriver att det ett tag var svårt att hitta kunder, och att lägga ned sin verksamhet

kändes just då nära till hands.

17



Frihet under ansvar

Alla deltagare talar om friheten med att vara egenföretagare. Dels gällande att bestämma över

sin egen tid, men även att ha möjlighet att själv bestämma över verksamheten och styra den,

samt att få vara sin egen chef. En av deltagarna beskriver friheten på detta sätt:

“Jag kan jobba på dom arbetstider jag önskar och vill, givetvis så får det vara när 

kunden är där men jag kan göra min administration på söndag eftermiddag om jag så 

vill, så på så sätt är det bra att jag kan styra över min tid, vilket då hjälper mig skapa 

balans i tillvaron.”

Även om egetföretagande till stor del innebär frihet, beskriver en deltagare att det är “frihet

under ansvar”. Vidare beskrivs det som en frihet att kunna jobba med det som de verkligen

vill jobba med och att kunna välja uppdragsgivare, vilket innebär att det finns en möjlighet att

tacka nej till vissa uppdrag. Det finns även en frihet i att kunna kombinera företagandet med

andra sysselsättningar, såsom att studera eller utveckla sig själv och sin kompetens genom att

åka  på  fortbildningskurser  inom  professionen,  något  som i  tidigare  anställning  inte  varit

möjligt. En deltagare beskriver friheten med att kunna ta snabba beslut och inte vara fast i en

organisation där besluten fattas på en högre nivå. En annan deltagare uttrycker friheten som

följande:

“...är roligt att få vara med att påverka och få vara med och styra när och hur det ska gå, 

hur det ska vara helt enkelt.”

Diskussion

Resultatdiskussion

Syftet med studien var att beskriva legitimerade arbetsterapeuters erfarenheter av att driva

eget företag inom ramen för arbetsterapi, och visa vilka möjligheter det finns med att vara

arbetsterapeut  och  egenföretagare.  Resultatet  visar  de  möjligheter  och  den  kompetens

arbetsterapeuter har av att driva företag, vad som kan vara till nytta och vilken kunskap som

behövs för starta  och driva ett  företag,  marknadsföring,  vikten av att  ha ett  nätverk  både

gällande råd och stöd och för att generera kunder, samt utmaningar som kan påträffas som

egenföretagare.
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En del av den litteratur som förekommer i diskussionen i denna studie är omkring tjugo år

gammal. Trots att litteraturen är gammal, kan många likheter med resultatet ses. Författarna

har  dock  tagit  i  beaktning  att  studier  av  äldre  karaktär  kan  innehålla  forskning  som  är

inaktuell. Litteraturen som finns inom ämnet är begränsad, men det är ändå intressant att visa

likheter  som  finns  trots  tidsspannet.  De  artiklar  som resultatet  relateras  till  är  dessutom

utförda  i  USA  och  Kanada,  vilket  gör  att  kulturella  och  samhälleliga  skillnader  kan

förekomma.  Till  exempel  hur  sjukvårdssystemet  är  uppbyggt,  samt  hur  möjligheterna  för

företagande ser ut.

Enligt Andersson och Nelson (2011) är kompetensen hos arbetsterapeuter till fördel då det

handlar  om att  driva  eget  företag,  och  att  se  vad  som är  möjligt  att  åstadkomma  inom

marknadens ramar. Vidare beskrivs att efterfrågan på arbetsterapeuter bidrar till möjlighet att

arbeta  inom flera  olika  områden (ibid.).  Studier  visar  att  arbetsterapeuter  som driver  eget

företag,  även ges  större  möjlighet  att  specialisera  sig  (Bridle  & Hawkes,  1990;  McClain,

McKinney & Ralston, 1992). I Bridle och Hawkes (1990) studie listade respondenterna ett

stort antal tjänster som arbetsterapeuterna erbjöd i sina företag. De tidigare studierna visar, i

likhet med resultatet i denna studie, att möjligheterna för arbetsterapeuter med eget företag är

många, i och med att det finns många olika arenor för arbetsterapeuter att jobba inom, och

med den kompetens som professionen har. Andra professioner inom vårdsektorn fokuserar på

antingen det fysiska, medicinska, omvårdande eller psykiska, medan arbetsterapeuter ser alla

delar,  och dessutom inkluderar miljöaspekten.  Denna helhetssyn skulle kunna ses som det

unika med arbetsterapeuters  kompetens,  och även ses som anledning till  arbetsterapeuters

många möjligheter som egenföretagare.

En tidigare studie visar att arbetsterapeuter som egna företagare anser att det som varit till

störst nytta är erfarenheten av tidigare yrkesliv (McClain et al., 1992), något som beskrivs i

resultatet. Tack vare tidigare yrkeslivserfarenheter, har deltagarna haft en klar bild redan innan

uppstarten hur de vill utforma tjänsterna de erbjuder i sina företag. Vidare beskrevs att en av

anledningarna till att starta företag var att kunna fatta snabba beslut som egenföretagare, något

som är  svårt  i  en stor  sjukvårdsorganisation.  Något  som bekräftas  av Bridle  och Hawkes

(1990) som visar att begränsningar i organisationer är en av de största anledningarna till att

starta  eget.  Även en  kvalitativ  studie  bland företagare  i  vård och omsorg,  visar  att  korta

beslutsvägar samt möjligheten att själv strukturera och utveckla arbetet, var en av grunderna

till att starta företag (Lindell & Silfverstolpe, 2007). Ytterligare en anledning till  att starta

företag, är möjligheten att lägga upp sina egen arbetstid (Bridle & Hawkes, 1990; Lindell &
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Silfverstolpe, 2007), något som i resultatet framkommer som en frihet. Tidigare studier visar

således  att  det  anses  fördelaktigt  och  lockande  med  den  autonomi  som  egetföretagande

medför (Bridle & Hawkes, 1990; McClain et al., 1992).

Att starta upp ett företag innebär i regel många bitar att tänka på, framför allt sådant som rör

ekonomi. Resultatet visar att en av utmaningarna med att driva företag ofta rör ekonomin.

Bridle och Hawkes (1990) fann i sin studie att det kan vara till fördel att beräkna de tre första

åren som uppstartsår. Med det menas att det tar tid att etablera sig och finna kunder, samt att

någon gynnsam lön troligtvis  inte  är möjlig  att  ta  ut  till  en början.  Anderson och Nelson

(2011) beskriver att några av de vanligaste orsakerna till att företag inte överlever är brist på

planering,  ineffektiv marknadsföring samt avsaknad av expertstöd.  Att  få information från

andra egenföretagare, beskrivs av McClain et al. (1992) som en av de stora fördelarna vid

egetföretagande,  medan  Anderson  och  Nelson  (2011)  beskriver  att  möjligheten  till

professionell hjälp är begränsad. Bridle och Hawkes (1990) fann att arbetsterapeuter som är

egenföretagare uttryckte ett behov av att nätverka med varandra, i syfte att utbyta erfarenheter

och ge varandra råd och stöd, vilket överrensstämmer med resultatet i denna studie. Vidare

visar resultatet att det även behövs bättre stöd av Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter [FSA]

gällande  arbetsterapi  och  egetföretagande,  i  likhet  med  Bridle  och  Hawkes  (1990),  som

beskriver att arbetsterapeuter med eget företag önskar någon typ av organisation kring just

arbetsterapeuter med eget företag, där de kan få svar på frågor och funderingar. McClain et al.

(1992) beskriver att det även är värdefullt att ha någon att rådfråga eller anlita gällande det

administrativa. Foto (1998) beskriver att det kan vara klokt att överlåta uppgifter som känns

övermäktiga till någon annan, för att inte överbelasta sig själv samt för att kunna prioritera de

huvudsakliga  arbetsuppgifterna.  Resultatet  visar  att  det  är  av  vikt  att  skapa  sina  egna

förutsättningar,  samt att  det krävs mycket planering inför uppstarten av sitt  företag,  vilket

bekräftas av Bridle och Hawkes (1990) och McClain et al. (1992) som beskriver det hårda

arbete som krävs vid uppstarten av ett företag och att det krävs ett stort engagemang av tid,

energi och pengar. Kunskaper om företagande, en beredskap om situationer som kan påträffas

som företagare samt förmågan att kunna prioritera och planera sin verksamhet och tid, tycks

vara viktiga aspekter för att lyckas med sitt företag.

Metoddiskussion

Författarna ansåg att en kvalitativ ansats lämpade sig bra för studien, då ämnet arbetsterapi

och egetföretagande är smalt och litteraturen som finns inom området är begränsad, varpå en

litteraturstudie inte skulle ha tillfört tillräckligt med kunskap. Om en kvantitativ metod hade
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tillämpats hade troligtvis nyanseringar i deltagarnas beskrivningar gått förlorad och därmed

inte svarat mot studiens syfte. Därför var intervju en bra som metod för datainsamling, då

deltagarna gavs möjlighet att berätta fritt utifrån intervjuguidens frågor, vilket medförde att en

stor bredd i svaren kunde erhållas. En väl utarbetad intervjuguide som täckte upp studiens

syfte användes som stöd vid de intervjuer som genomfördes. Tack vare de testintervjuer som

gjordes kunde några frågor revideras innan intervjuer med deltagarna började. En brist vid

intervjuerna var dock författarnas ovana att utföra intervjuer. Det är möjligt att följdfrågor,

som kunde ha bidragit till mer uttömmande svar, förbisågs.

Subjektivt urval tillämpades då det inte finns så många arbetsterapeuter med eget företag.

Gällande studiens inklusionskriterier  valde författarna att  formulera kriterierna brett för att

säkerställa att få tag i deltagare. För att återge erfarenheter var det dock av vikt att deltagarna

inte  hade  nystartat  företaget.  Sex  arbetsterapeuter  deltog  i  studien  vilket  motsvarade

författarnas minimumgräns. Önskvärt hade varit ett deltagarantal på ca 12-15 personer vilket

hade kunnat bidra till  en större och rikare mängd data.  Deltagarna gav ändå en tillräcklig

mängd data att analysera. 

Kvalitativ innehållsanalys valdes för att se likheter och skillnader i deltagarnas beskrivningar.

Den förhållandevis korta tid som arbetet pågått, medförde att inga djupare analyser gjordes.

Vid en upprepning av studien vore önskvärt med fler deltagare för att ge mer tillförlitliga

resultat. Denna studie gör att endast begränsade slutsatser kan dras. Det är dock troligt att

resultaten  är  överförbara  till  andra  företagare/blivande  företagare  inom  den  privata

vårdsektorn.

Slutsats

Den kompetens som arbetsterapeuter besitter, gör att det finns många möjligheter att driva

företag inom flera olika områden. Att driva företag innebär en viss frihet, vilket medför en

autonomi som inte är möjlig i en sjukvårdsorganisation. Samtidigt är en del av utmaningarna

att  finna kunskap om eget företagande samt att  få ekonomisk balans.  En avgörande del i

företagandet är att ha ett nätverk. Dels ett nätverk för att generera kunder, och dels ett nätverk

som kan  ge  råd  och  stöd.  En  organisation  gällande  arbetsterapeuter  och  egetföretagande

önskas, där stöd och hjälp kan utformas utifrån professionens grund. Studien kan ha nytta för

legitimerade arbetsterapeuter som funderar på att starta eget. Den visar på de möjligheter och

den bredd som finns bland arbetsterapeuter som egenföretagare, vilket ger andra alternativ än
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att gå in i anställning.  Vidare ger studien insikt om vad som är viktigt  att tänka på innan

starten  av ett  företag  och ge en bild  av vad det  kan innebära  att  vara  arbetsterapeut  och

egenföretagare. Som förslag på vidare forskning, vore det önskvärt att replikera den tjugotre

år gamla studien av McClain et al. (1992) för att uppdatera den kvantitativa kunskapen om

arbetsterapeuters syn på egetföretagande och därmed påvisa statistiska svar. 

Tillkännagivande

Ett stort tack riktas till de deltagare som ställde upp på intervjuer och gjorde studien möjlig.

Författarna riktar även ett stort tack till handledare Maria Lennernäs Wiklund, som givit stöd

och vägledning med tankeväckande och sporrande kommentarer: Något som berikat denna

studie.
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Bilaga 1 - Missivbrev 1

Förfrågan om deltagande i intervjustudie
 

Är du legitimerad arbetsterapeut som driver eget företag med huvudsaklig koppling till
arbetsterapi? Har du varit verksam i ditt företag i minst ett år? Då har du möjlighet att 
bidra med material till en kandidatuppsats och dela med dig av dina erfarenheter. 
Uppsatsen skrivs av två arbetsterapeutstudenter på ämnet arbetsterapeuters 
erfarenheter av att driva eget företag.

Skulle du vara villig att ställa upp på en intervju eller är intresserad av att veta mer 
kan du kontakta någon av nedanstående personer.

Med vänliga hälsningar

Marie Särnblad Sofie Wiklund
Arbetsterapeutstudent Arbetsterapeutstudent
Luleå tekniska universitet Luleå tekniska universitet
Tel: 070-572 65 14 Tel: 070-552 05 29
sedmar-2@student.ltu.se sofnys-9@student.ltu.se

Handledare:
Maria Lennernäs Wiklund
Luleå tekniska universitet
Professor, biträdande
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Bilaga 2 - Missivbrev 2

Information och förfrågan om medverkan i intervjustudie

Är du legitimerad arbetsterapeut som driver eget företag med huvudsaklig koppling till
arbetsterapi? Har du varit verksam i ditt företag i minst ett år? Då har du möjlighet att 
bidra med material till en kandidatuppsats och dela med dig av dina erfarenheter. 

I Sverige idag utbildas många arbetsterapeuter som kan arbeta inom många olika 
verksamhetsområden. Många av de som examineras kommer att arbeta inom hälso- 
och sjukvård, en marknad som allt fler privata aktörer kommer in på. Men det finns 
dessvärre begränsade kunskaper om arbetsterapeuter som arbetar som 
egenföretagare. Därför är syftet med studien att beskriva erfarenheter legitimerade 
arbetsterapeuter har av att driva eget företag inom ramen för arbetsterapi samt 
belysa vilka möjligheter det finns med att vara egenföretagare. Detta i förhoppning att
öka kunskapen kring ämnet, vilket vi hoppas att du vill vara med att bidra till!

Om du väljer att medverka i studien kommer en intervju att genomföras via telefon, 
Skype eller personligt möte beroende på vart du bor och vad som passar bäst för dig.
Intervjuerna kommer att ske under februari och mars 2015. Intervjun förväntas ta 
ungefär en timme och du får ta del av de frågor som kommer att ställas i förväg via 
mejl. Frågorna kommer framför allt att handla om dina upplevelser och erfarenheter 
av att driva ett eget företag, hur det fungerar rent praktiskt och hur dina 
arbetsterapeutiska kunskaper kommer till nytta. Intervjuerna kommer att spelas in för 
att sedan bearbetas och bidra till studiens resultat.

Obehöriga kommer inte att kunna ta del av eller komma åt det insamlade materialet. 
Inga resultat kommer att kunna kopplas samman till person, verksamhet och ort. 
Datan hanteras konfidentiellt och den insamlade informationen kommer endast att 
användas för studiens syfte. Ditt deltagande i studien är frivilligt och om du 
bestämmer dig för att delta kan du när som helst avbryta deltagandet utan att ange 
skäl till varför. Studien kommer att publiceras som examensarbete på Luleå tekniska 
universitets hemsida (http://epubl.ltu.se) i början av juni.

Om du vill delta skickar du in svarsformuläret på nästa sida så kontaktar vi dig för att 
bestämma tid och plats för intervju.

Med vänliga hälsningar

Marie Särnblad Sofie Wiklund
Arbetsterapeutstudent Arbetsterapeutstudent
Luleå tekniska universitet Luleå tekniska universitet
Tel: 070-572 65 14 Tel: 070-552 05 29
sedmar-2@student.ltu.se sofnys-9@student.ltu.se

Handledare:
Maria Lennernäs Wiklund
Professor, biträdande
Tel växeln LTU: 0920-49 10 00
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Bilaga 2 - Missivbrev 2

SVARSFORMULÄR

Om du är intresserad av att delta i studien, vänligen fyll i uppgifterna nedan. Spara 
ner dokumentet på din dator och skicka det sedan till någon av nedanstående 
mejladresser. Därefter kontaktar vi dig för tidpunkt för intervju. 

Namn:

Mailadress:

Telefon:

Ort:

Företag:

Jag vill helst bli 
kontaktad via:

❏ Telefon
❏ Mail

Vi är tacksamma för svar snarast.

Med vänliga hälsningar

Marie Särnblad Sofie Wiklund
Arbetsterapeutstudent Arbetsterapeutstudent
Luleå tekniska universitet Luleå tekniska universitet
Tel: 070-572 65 14 Tel: 070-552 05 29
sedmar-2@student.ltu.se sofnys-9@student.ltu.se

Handledare:
Maria Lennernäs Wiklund
Luleå tekniska universitet
Professor, biträdande
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Bilaga 3 - Intervjuguide

Inledningsfas 
● När utbildade du dig till arbetsterapeut?
● Vilka tjänster erbjuder du?
● Vilka kunder och uppdragsgivare har du?
● Riktar du dig mot någon särskild klientgrupp? 
● Hur ser dina arbetsuppgifter ut?
● Har du anställda?
● Hur får du dina kunder?
● Kallar du dig egenföretagare eller entreprenör?
● När startade du eget?

Huvudfas
● Hur kom det sig att du valde att starta eget?
● Vilka erfarenheter har du sedan tidigare som du har haft fördel av i ditt 

företagande?
● Vilka kurser/utbildningar har du gått för att få kunskap om egetföretagande? 
● Fick du några kunskaper om eget företagande under din utbildning?
● Vad innebär det att vara egenföretagare/entreprenör för dig?
● Vilka personliga egenskaper tycker du är viktiga när man driver ett företag?
● Vad är unikt med arbetsterapi enligt dig?
● Hur kommer dina arbetsterapeutiska kunskaper kommer till nytta i ditt 

företagande?
● Vilka hinder har du upplevt under ditt företagande? 
● Vilka för- och nackdelar upplever du med att vara egenföretagare?
● Hur upplever du konkurrens?
● Vem frågar du om du behöver hjälp gällande din profession/verksamhet? 
● Hur håller du dig uppdaterad gällande evidens och professionens kompetens? 

Avslutningsfas
● Hur ser du på framtiden?
● Är det någonting som du skulle vilja tillägga som du tycker är viktigt och som vi

inte har pratat om under intervjun?
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