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Abstrakt 

Syftet med studien var att ur ett arbetsterapeutiskt perspektiv 
beskriva hur personer med intellektuella funktionshinder ges 
möjlighet till att vara delaktiga vid val, planering och utförande 
av sitt arbete. Den undersökta gruppen bestod av fem 
arbetsterapeuter med 1-15 års erfarenhet av att arbeta med 
personer med intellektuella funktionshinder i aktivitetsområdet 
arbete. En kvalitativ metod användes där informanterna genom 
att svara på öppna frågor berättade om några fall där klienter varit 
aktivt deltagande i val, planering och utförande av 
interventionerna. Intervjuerna analyserades utifrån en kvalitativ 
innehållsanalys som utmynnade i tre kategorier: ”En fungerande 
kommunikation mellan alla inblandade parter”, ”Kunskap om 
klienten, aktiviteten och miljön” och ”Att klienten känner trygget 
och stolthet i sitt arbete”. De tre kategorierna beskriver vad 
informanterna anser är viktigt för att nå ett lyckt resultat. 
Resultatet antyder att arbetsterapeuter inom detta område arbetar 
klientcentrerat vilket ger klienter med intellektuella 
funktionshinder möjligheten att vara delaktiga vid val, planering 
och utförande av sitt arbete. Studien ger implikationer till 
arbetsterapeuter inom området för hur lyckade resultat mycket 
väl kan uppnås med hjälp av arbetsterapeutiska teorier och 
modeller och att lyckade resultat kan leda till att klienten känner 
trygghet, stolthet och självständighet. 
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För arbetsterapeuter är det väsentligt att se varje persons särskilda behov för att 

möjliggöra dennes delaktighet i val och utförande av arbetsterapeutiska interventioner 

(Tideman, 2001). Vilken eller vilka metoder som arbetsterapeuter använder för att nå 

mesta möjliga delaktighet från personer med intellektuella funktionshinder har varit 

svårt att hitta i litteraturen. Däremot beskrivs vikten av självbestämmande och 

delaktighet för en persons hälsa och utveckling (Creek, 1997). Intentionen med denna 

studie är därför att få en förståelse för hur arbetsterapeuter inom yrkeshabilitering 

arbetar med personer som har intellektuella funktionshinder för att göra dem delaktiga i 

val, planering och utförande av aktiviteten arbete.  

 

Personer med intellektuella funktionshinder delas vanligtvis in i tre stadier: A, B och C 

(FUB, Riksförbundet för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna, 1986). 

Skillnaden mellan personerna i de olika stadierna är stor och behovet av stöd och hjälp 

är mycket varierande (Tideman, 2000). Personer med intellektuella funktionshinder har 

en enkel och konkret verklighetsuppfattning. Det innebär exempelvis att de har en 

allmän uppfattning om tillvaron och förstår att det finns platser bortom det upplevda 

samt att det finns en framtid och en dåtid. Funktionshinder på C-stadiet innebär oftast 

att personen kan skriva, läsa, utföra tankeoperationer och förstå orsak - verkan 

sammanhang. Denna kognitiva och kommunikativa förmåga är trots detta den mest 

viktiga förmågan för att kunna sköta och behålla ett arbete. Missförstånd kan lätt 

uppkomma när personer med intellektuella funktionshinder och deras arbetskamrater 

inte har samma kommunikativa förmåga och inte har samma verklighetsuppfattning 

(Turner, Foster & Johnson, 1992). De kan missförstå ordspråk som till exempel "prata 

över huvudet på någon” och de kan även ha svårigheter att förstå abstrakta ord som 

skönhet och ondska. I valsituationer kan de ha svårigheter att välja ett alternativ av flera 

men framförallt så beror graden av funktionshinder på vilken miljö som personen 

befinner sig i, till exempel i hemmet eller på arbetsplatsen (FUB, 1986).  

 

Personer med intellektuella funktionshinder har ofta begränsade möjligheter att ta egna 

initiativ till exempel i sina arbetsuppgifter. Att sköta sina arbetsuppgifter är ändå inte 

det svåraste utan det kan vara att delta i det sociala umgänget på arbetsplatsen. Ofta sker 

kränkningar mot deras integritet och de har små möjligheter till självbestämmande till 

exempel angående sitt arbete och arbetsuppgifter (Tideman, 1999). Tideman (1999) 
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skriver även att personer med funktionshinder står i ett livslångt beroende av stöd från 

andra personer detta medför att de är utsatta för andras godtycke och de drabbas av 

brister som kan finnas i den offentliga sektorn på grund av byråkrati och bristande 

flexibilitet. Utifrån arbetsterapeutiska interventioner kan dock svårigheter så som en 

hindrande miljö, funktionshinder och/eller kommunikativa svårigheter ofta lösas och 

förhindra att problem uppstår (Mosey, 1986). 

 

Att kunna delta i arbetslivet och få sin försörjning genom arbete har stor betydelse för 

personers delaktighet och självbestämmande i livet (FUB, 1986). Självbestämmande 

och det som samhället anser som självklart är inte alltid självklart för personer med 

intellektuella funktionshinder, till exempel med vad eller var de vill arbeta. I samhället 

har politiker såväl som personal runt personen ett stort ansvar för att underlätta 

möjligheten till självbestämmande i dessa frågor (Ibid.). Enligt gällande lagstiftning; 

(SSF 1980:620; SSF 1982:763; och SSF 1993:387;)  ska professionella, som är 

verksamma för personer med intellektuella funktionshinder, främja deras delaktighet i 

samhällslivet genom att möjliggöra delaktighet vid val, planering  och utförande av 

interventioner. Arbetet och verksamheten ska bygga på respekt för varje persons rätt till 

självbestämmande och integritet. Även arbetsterapeuternas etiska kod (FSA, Förbundet 

Sveriges Arbetsterapeuter, 1998) och Riksförbundet för utvecklingsstörda barn, 

ungdomar och vuxna (FUB, 1986) föreskriver detta.  

 

Inom arbetsterapi ses människan som social, autonom, aktiv och utvecklingsbar där 

aktivitet anses påverka hennes hälsa. Det övergripande målet inom arbetsterapi är att 

främja klientens möjligheter att vara aktiv och leva ett värdefullt liv i enlighet med egna 

önskemål. Den människosyn och de grundantaganden som finns inom arbetsterapi är att 

en person genom utförande av aktivitet får upplevelser och en förståelse för omvärlden 

som innebär utveckling (Kielhofner, 1997). Fokus inom arbetsterapi är personens 

aktivitet och sambandet mellan personen, aktiviteten och den omgivande miljön, allt i 

syfte att ge personen förutsättningar att utföra och välja aktiviteter som är betydelsefulla 

för just honom eller henne. Arbetsterapeuters ambition i sina interventioner bör vara att 

personen ska erbjudas en motiverande och passande aktivitet i en anpassad miljö för ett 

så lyckat deltagande som möjligt (Mosey, 1986). I yrkeshabilitering för personer med 

intellektuella funktionshinder är det viktigt att se att handikappet kan variera men att det 
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inte behöver förhindra delaktighet om det finns personlig vilja och adekvat stöd i miljön 

(Kielhofner, 2002). Här spelar arbetsterapeuten en stor roll i att ge stöd och handledning 

till personer vars funktionshinder påverkar delaktighet i aktiviteter (Creek, 1997). 

 

Delaktighet kan definieras som engagemang i arbete eller aktivitet som är en del av det 

sociokulturella sammanhanget i en persons liv (Kielhofner, 2002). Delaktigheten är 

utformad och skapad av sociala förväntningar och roller som är tillskrivna en person. 

Utförandet av aktiviteter beror bland annat på personens vilja, vanor och förmågor samt 

miljöns fysiska och sociala kontext som både kan vara hindrande och möjliggörande. 

Att vara delaktig kan ge en känsla av att vara betydelsefull, involverad i sin livs 

situation och ge tillfredställelse och utveckling av en persons psykiska, känslomässiga 

och fysiska färdigheter (Kielhofner, 2002; Law, 2002). Människan har en inneboende 

strävan att framgångsrikt integrera sig i sin miljö och agera för att ha inflytande och 

prova sin potential. Som arbetsterapeut är det viktigt att se till individens personlighet 

eftersom det kommer att påverkar var och med vad denne vill och har möjlighet att 

arbeta med. Det är arbetsterapeutens uppgift att inför personen ansvara för att arbetet är 

både stimulerande och rätt graderat i komplexitet så att denne kan klara av sina 

uppgifter med en känsla av meningsfullhet (Mosey, 1986). 

 

Enligt Tideman (2000) och Mosey (1986) är arbete viktigt för alla människors 

livskvalitet, trygghet och delaktighet i samhället. Arbete är inte endast en 

försörjningskälla utan det ger också personen ansvar och erfarenheter där det finns 

möjlighet att bygga relationer vilket är en betydelsefull komponent i en persons liv och 

identitet (Creek, 1997; Mosey, 1986). Arbete definieras som utbildning, yrkesmässiga 

aktiviteter eller att sköta ett hushåll det vill säga något som fyller en persons dagliga liv, 

ger variation till livet och som ger personen dennes plats i samhället (Mosey, 1986). Om 

en person får möjlighet att välja arbetsuppgift kommer denne mycket troligt att välja 

något som är en reflektion av vad personen anser är viktigt i livet (Biggs Sussenberger, 

1998). Arbete uppfyller förverkligande av möjligheter som en person innehar och det 

ger tillgång till resurser som denne önskar sig och behöver för att leva. Att vara anställd 

på en arbetsplats kan ge självständighet, meningsfullhet och en viktig struktur både för 

dagen och för framtiden. Det ger möjlighet till att ställa krav och kunna bidra till 

samhället istället för att känna sig som en belastning. Alla dessa fördelar med ett aktivt 
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deltagande kan bidra till att förstärka självförtroendet och självrespekten som en person 

i samhället (Creek, 1997; Mosey, 1986; Turner et al, 1992). 

Inom arbetsterapi finns idag en medvetenhet om vikten av att klienten är delaktig i valet 

av aktiviteter i den utsträckning det är möjligt (Kielhofner, 2002). Författaren har funnit 

att det bara till viss del är studerat hur delaktighet i val och utförande fungerar inom 

vuxenhabilitering. Författaren har sökt artiklar som stöder syftet till denna studie bl.a. i 

databaserna; AMED, Cinahl, Medline. Det finns mycket skrivet om hur viktigt det är 

för personer att vara engagerade i aktiviteter och arbete i livet. Däremot finns det inte 

mycket skrivet om program eller insatser för personer med intellektuella 

funktionshinder och på vilket sätt arbetsterapeuter gör dem delaktiga i beslut gällande 

sin egen vardag. Det framkommer även i en studie av Northen (1995) att endast ett fåtal 

arbetsterapeuter enligt den Kanadensiska modellen, Canadian Model of Occupational 

Performance involverade klienten i målsättning och behandlingsplanering vid 

arbetshabilitering. Dokumentationen påvisar att erfarenheter inom området är begränsat 

och författaren anser därför att ämnet är relevant och av intresse att studera. Detta för att 

inom arbetsterapi få en ökad kunskap om hur och i vilken utsträckning personer med 

lindrig intellektuell funktionshinder görs delaktiga i val, planering och utförande av 

arbete som aktivitet. 

 

 

 

 

SYFTE 

Syftet med studien är att ur ett arbetsterapeutiskt perspektiv beskriva hur personer med 

intellektuella funktionshinder ges möjlighet till att vara delaktiga vid val, planering och 

utförande av sitt arbete. 
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METOD   

 

Design 

En kvalitativ ansats har valts för datainsamling och analys för att besvara studiens syfte. 

Ansatsen valdes för att den enligt Starrin och Svensson (1994) ger en djupare och 

bredare förståelse för undersökningsområdet än vad en kvantitativ ansats skulle ge. 

Avsikten med kvalitativ forskning är att få en förståelse för hur informanterna upplever 

och förhåller sig till ett visst ämne eller område. Som datainsamlingsmetod valdes 

intervjuer med öppna frågor för att författaren skulle komma närmare problemet och 

sedan kunde följdfrågor ställas om det behövdes. Kvale (1997) skriver att samtala är ett 

gammalt sätt att förvärva kunskap och i en öppen intervju kan författaren få en 

förståelse för informantens erfarenheter ur hans/hennes eget perspektiv. För att få en 

empirisk beskrivning har författaren gjort narrativa intervjuer (Mattingly, 1991) där 

informanterna fått berätta om lyckade interventioner där klienter med intellektuella 

funktionshinder varit delaktiga vid val, planering och utförande av sitt arbete.  

 

Frågeställningarna som intervjuerna har utgått ifrån är; 

 

 Kan Du berätta om ett/några fall som Du anser vara lyckat där klienten varit 

     aktivt deltagande i val och planering av aktiviteten arbete 

 Kan Du berätta på vilket sätt Du arbetar för att få personer med intellektuella 

funktionshinder att vara delaktiga i val och planering av aktiviteten arbete? 

 Hur går Du till väga för att utreda önskemål, förmåga, intresse och behov för 

att få en grund till deras delaktighet? 

 Vad ser Du för positiva respektive negativa aspekter på delaktighet i det 

praktiska arbetet med personer med intellektuella funktionshinder 

 

 

Undersökningspersoner 
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Undersökningsgruppen har valts för att svara mot studiens syfte. Urvalet skedde genom 

ändamålsenligt urval där kriterier sattes upp som varje deltagare skulle uppfylla (Patton, 

1990). Förfrågan om deltagande i studien skickades ut till 11 arbetsterapeuter i 

Norrbotten. 

 

 

Kriterierna var att: 

 

 Informanterna skulle vara verksamma i Norrbotten och arbeta i verksamhet 

med 

   personer med intellektuella funktionshinder inom aktivitetsområdet arbete.   

 Informanterna skulle ha arbetat med klientgruppen inom detta 

aktivitetsområde 

   minst 1 år för att erfarenheterna ska vara tillräckligt nyanserade, omfångsrika  

   och objektiva.  

 Det var inte nödvändigt att informanternas tjänst skulle vara arbetsterapeut 

men 

   de skulle ha genomfört grundutbildningen, vara legitimerade och använda sina  

   arbetsterapeutiska kunskaper i sitt arbete. 

 

Sex arbetsterapeuter tackade nej till att delta på grund av för hög arbetsbelastning eller 

att de inte arbetade inom studiens område. Urvalet gjordes till viss del genom 

informanterna det vill säga ytterligare deltagare hittades med hjälp av så kallat 

snöbollsurval (DePoy & Gitlin, 1994).  Informanterna berättade om ett flertal fall och 

efter fem intervjuer ansåg författaren att mättnad hade uppnåtts, då liknande information 

började upprepas av de olika informanterna. Samtliga fem informanter var kvinnor som 

arbetat som arbetsterapeut inom detta område allt mellan 1-15 år.  

 

Procedur 

För att komma i kontakt med arbetsterapeuter inom vuxenhabiliteringen i Norrbotten 

användes telefonkatalog för att få fram adress- och telefonuppgifter. De tänkbara 

informanterna kontaktades först via missivbrev (bilaga 1) med en förfrågan om viljan 

att delta samt information om studiens syfte och den övergripande frågan som intervjun 
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kom att utgå ifrån. I missivbrevet informerades informanterna även om att deltagandet 

var frivilligt, att allt insamlat material skulle komma att hanteras med konfidentialitet 

och att intervjun skulle spelas in på band för att sedan kunna skrivas ut ordagrant. Cirka 

en vecka efter att breven skickats ut blev de uppringda av författaren för att tillfrågas 

om de ville delta i studien. Under telefonsamtalen med de arbetsterapeuter som var 

intresserade av att delta bestämdes tid och plats för intervju. Informanterna tillfrågades 

om författaren kunde återkomma för eventuell komplettering efter genomförandet av 

intervjun vilket alla samtyckte till, det har dock inte funnits behov av detta. Intervjuerna 

tog ca 45 min. För att kunna lova konfidentialitet har materialet bearbetats så att 

informanterna inte är identifierbara.  

 

Analys av data  

Det inspelade materialet har skrivits ut ordagrant och analyserats utifrån Downe-

Wamboldts innehållsanalys (1992). Innehållsanalys är en forskningsmetod som ger en 

systematisk och objektiv innebörd för att åstadkomma slutledningar från verbal data i 

syfte att beskriva ett specifikt fenomen. Författaren läste först igenom de utskrivna 

intervjuerna för att få ett helhetsintryck. Den text som stämde överens med syftet ströks 

under och skrevs ut i marginalen som meningsbärande ord och meningar vilka 

sammanställdes till koder av författaren. Några exempel på koder kunde vara 

”observera personen i olika situationer”, ”personen påverkar hela tiden” eller ”vi 

pratar mycket om på vilket sätt vi ska göra”.  Målet med kodningen vara att, ur de 

insamlade materialet, få fram trovärdiga och uttömmande kategorier.  Koderna klipptes 

ut, samlades i olika teman som formulerades till åtta kategorier, till exempel ”individens 

egna initiativ” eller ”mina verktyg”. För att öka studiens trovärdighet har även 

författarens handledare läst, kodat och kategoriserat två av intervjuerna. Därefter 

diskuterade författaren och handledaren igenom analysen och kom fram till att koderna 

och kategorierna i huvudsak överensstämde med varandras. Kategorierna 

genomarbetades ytterligare efter denna diskussion för att söka likheter och skillnader 

mellan dem och hur de svarade mot syftet. Denna analys resulterade i fyra kategorier; 

mitt arbete, information, egna åsikter och individens eget initiativ. För att värdera 

reliabiliteten och validiteten lästes intervjuerna igenom ytterligare och författaren 

markerade meningsbärande ord som samlades till kategorier och jämfördes med de 

ursprungliga. Författaren ansåg att den första kodningen och kategoriseringen inte var i 
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behov av revidering. Handledaren och författaren diskuterade slutligen igenom koderna 

och kategorierna för att åter värdera trovärdigheten. Det fanns en överlappning mellan 

två av kategorierna och under denna diskussion minskades antalet kategorier ner till tre. 

De slutgiltiga kategorierna presenteras i resultatet. 

 

 

 

 

Etiska aspekter 

Informanterna informerades i missivbrevet om studiens syfte och att deltagandet var 

frivilligt vilket gav dem möjlighet att avbryta sitt deltagande när de önskade utan att 

ange orsak. De blev även innan intervjutillfället informerade om att intervjuerna skulle 

spelas in på band och att banden efter avslutat arbetet skulle raderades vilket också 

skett. I missivbrevet och vid intervjutillfället fick de också information om att materialet 

skulle komma att behandlas konfidentiellt det vill säga i resultatet skulle ingen av 

deltagarna eller deras klienter kunna identifieras. Genom att delta i studien kunde 

informanterna komma att känna visst obehag, de kunde få tankar omkring sin egen 

kompetens genom att berätta om sitt arbete kanske de skulle finna brister i sitt arbetssätt 

som de inte tänkt på tidigare. Författaren bedömde dock att risken för att detta skulle 

inträffa var liten eftersom intervjuerna fokuserade på klientfall där informanterna känt 

sig kompetenta. Dessutom bör arbetsterapeuter vara vana vid att analysera sitt eget 

arbete för att optimera sina resultat (Kielhofner, 2002). Informanterna var lite oroliga 

för att klienterna skulle kunna identifieras men var mycket duktiga på att själva 

avidentifiera sina klienter under intervjun så som att kalla alla nämnda klienter ”Pelle” 

eller ”den här tjejen”. Endast författaren och handledaren har haft tillgång till 

materialet. Författarens önskan är att denna studie ska tillföra ny praktisk kunskap och 

nytta för professionen.  
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RESULTAT 

 

Det analyserade materialet resulterade i tre slutgiltiga kategorier: En fungerande 

kommunikation mellan alla inblandade parter; Kunskap om klienten, aktiviteten och 

miljön; Att klienten känner trygget och stolthet i sitt arbete. Kategorierna beskriver 

informanternas erfarenhet av att arbeta med personer med intellektuella funktionshinder 

i aktiviteten arbete och hur informanterna gör för att dessa personer ska bli delaktiga i 

val, planering och utförande av sitt eget arbete. Vid analysen framkom att alla 

informanter ansåg att delaktighet är mycket viktigt för livskvaliteten och självständighet 

hos dessa personer vilket främjar aktivt deltagande i framtiden.  

 

 

En fungerande kommunikation mellan alla inblandade parter  

I denna första kategori av tre beskrivs vikten av att kommunicera med klienten för att 

göra honom/henne delaktig i val, planering och utförande av aktivitet och nå ett så 

lyckat resultat som möjligt. För att främja klientens delaktighet framkom även vikten av 

att kommunicera med personer runt omkring klienten. Samtliga informanter ansåg att 

det var viktigt att ha en fungerande kommunikation med klienten, föräldrar, gamla 

lärare, kollegor på den arbetsplats där klienten arbetar och med personalen på klientens 

boende. Detta illustreras av citatet som följer; 

 

”Det gäller att ständigt ha en dialog med alla” 
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Arbetsterapeuterna var eniga om att det var ovärderligt att träffa och lära känna sina 

klienter och bilda sig en egen uppfattning om personen vilket stöds av Flemming 

(1991). Arbetsterapeuterna beskrev att det var viktigt att försöka förstå klientens 

uttryckssätt, hur klienten tänker och uppfattar situationer. De främsta verktygen för att 

samla information ansågs vara att prata med klienten och vara lyhörd. Information 

kunde samlas in på flera olika sätt exempelvis genom att ställa mycket frågor, ”prata 

ihop sig” med klienten, lyssna till klientens önskemål och egna förslag. Det innebar 

även att diskutera tillsammans med klienten istället för att läsa allt för mycket 

utredningar och bedömningar från tidigare. Ett annat sätt att nå delaktighet var att 

klienten fick förklara hur han/hon tänkte vilket enligt arbetsterapeuterna var det 

viktigaste, detta illustreras som det följande citatet;  

 

”Det gäller att lyssna, fråga de vanliga frågorna så som vad har du gjort tidigare, 
vilka fritidsintressen har du, om klienten varit på någon 

tidigare pryoplats och vad klienten tyckt om det” 
 

Att möjliggöra delaktighet genom kommunikation byggde på att arbetsterapeuterna till 

exempel vid individuella anpassningar ingående förklarade för sin klient varför 

anpassningar gjordes, hur dessa fungerade och vad det innebar för att undvika 

misslyckanden. Enligt arbetsterapeuterna krävdes det att de var tydliga i sin 

kommunikation i utredningar och bedömningar och i sitt praktiska arbete. För att 

tillgodose detta ansåg arbetsterapeuterna att det ibland behövdes kompletterande 

kommunikation så som stödtecken, blockord, bilder, foton, seriesamtal eller sociala 

berättelser. Även personliga symboler användes i kommunikationen så som små ritade 

figurer. I det praktiska arbetet kunde det innebära att arbetsterapeuterna, med hjälp av 

kommunikationshjälpmedel, byggde tydliga instruktioner för att klienten skulle kunna 

klara sitt arbete och för att möjliggöra ett fungerande arbetssätt mellan klienten och 

kollegorna på arbetsplatsen. Arbetsterapeuterna beskrev även att de i det praktiska 

vardagliga arbetet kunde ge förslag till interventioner, men att det var av betydelse att 

invänta medgivande från klienterna för att de skulle vara delaktiga. En svårighet var 

bristande insikt, enligt arbetsterapeuterna var det viktigt att försöka få klienten att inse 

vad det innebar att ha ett arbete och därmed få klienten att ta sitt eget ansvar. Att jobba 

med insiktsproblem och att vänja/träna personerna att aktivt medverka ansågs främja 

klienternas delaktighet och arbetsterapeuterna menade att delaktighet är en individuell 



 12

process av självständighet. Det framkom också att arbetsterapeuterna ibland behövde 

påpeka beteenden hos klienten som inte riktigt är accepterade i samhället och prata om 

konsekvenser av dessa. För att nå delaktighet hos klienten ansåg arbetsterapeuterna att 

det var viktigt att ge information till klienterna angående deras egna rättigheter och 

skyldigheter i samhället och även att informera om vilka krav klienterna kunde ställa. 

Samtliga informanter hävdade att; 

 

”vid sådana tillfällen är det viktigt att förklara på 
klientens sätt så att klienten förstår vad vi ska prata om” 

 

För att göra klienten delaktig var det enligt arbetsterapeuterna även viktigt att 

kommunicera med anhöriga och/eller personal på boendet, gamla lärare och 

personal/handledare på klientens arbetsplats. Regelbundna träffar med alla olika 

inblandade är betydande för att en bra kommunikation ska fungera för klientens och 

arbetsplatsens bästa. Arbetsterapeuterna berättade att mycket av deras arbete bestod av 

”detektivarbete” och ”att lägga puzzel” till exempel om något på arbetsplatsen inte 

fungerade så måste arbetsterapeuten ta reda på vad som inte fungerar om någon rutin 

ändrats eller om någon kollega slutat. Eftersom klienterna inte alltid själva kunde 

förklara vad problemet var brukade arbetsterapeuterna boka ett extra möte med alla 

inblandade personerna i klientens omgivning för att samla information. Vid dessa möten 

deltog oftast klienten och om de inte deltog vid mötet så kunde skälet vara att de inte 

ville det. Arbetsterapeuterna berättade även att de kommunicerade med andra aktörer så 

som LSS-handläggare eller handläggare från arbetsförmedlingen angående utredningar 

och bedömningar om klientens arbetsförmågor. Arbetsterapeuterna berättade att en stor 

del av deras arbete var att; 

 

” förutse eventuella problem och med det här arbetsterapeutiska  
detektivarbetet måste jag hitta orsaker till problemen” 

 

Arbetsterapeuterna påstod att genom att bredda kompetensen och ta in andra 

professioner minskades risken för misslyckande och klienten hamnade på en bra 

arbetsplats och kunde utvecklas. Om ett ”misslyckande” ändå skulle dyka upp hävdade 

arbetsterapeuterna att det var viktigt att ta bort det från klienten och istället vända det 

till något positivt. Om det skulle vara hemmet som påverkar arbetet negativt kopplar 
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arbetsterapeuterna in någon annan profession eftersom hemmet inte är deras 

arbetsområde.  

 

Arbetsterapeuterna beskrev även vikten av att lyssna till klientens företrädare. Ett skäl 

till det var att klienterna ofta ville vara till lags och det märktes ibland genom att 

klienterna sa att de trivdes på sitt arbete för att inte oroa anhöriga och arbetsterapeuten. 

Ett annat skäl var att det ibland kom önskemål från föräldrar eller personal på boendet 

om aktiviteter för klienten och det gällde att lyssna, samarbeta och komma överens med 

alla parter. Enligt arbetsterapeuterna var det även viktigt att informera personer i 

klientens nära omgivning för att möjliggöra klientens delaktighet. Det tillgodosågs 

genom att arbetsterapeuterna kontaktade lärarna, eleverna och deras familjer på 

gymnasieskolan redan sista våren innan studenten, för att informera om att 

sysselsättning enligt LSS-lagen (SSF 1993:387) kan sökas.   Den information som 

arbetsterapeuterna framförallt förmedlade var angående bemötande till personer i 

klientens omgivning. Då arbetsterapeuten har tystnadsplikt måste ofta informationen till 

klientens handledare och kollegor anpassas för att ta hänsyn till klienten. Dock måste 

informationen fram för att bemötandet och förståelsen för klienten på arbetsplatsen skall 

fungera på ett bra sätt. Klientens kollegor hade ofta svårt att förstå klientens egentliga 

svårigheter på arbetsplatsen då arbetet oftast utfördes på ett bra sätt. Därför ansåg 

arbetsterapeuterna att de behövde informera kollegor till klienten om varför det 

verkligen är viktigt att vara tydlig gentemot klienten angående till exempel 

engångsuppgifter. Det centrala i denna kategori  illustreras av följande citat; 

 

”Det är mycket det här som jag jobbar med, information till personal  
   och till dem som  finns runtomkring. Att förklara också lite grann hur  

    dem ska göra och inte göra, bemötandet, vara hans tolk då så att säga” 
 

 

Kunskap om klienten, aktiviteten och miljön 

I denna andra kategori av tre beskrivs vad arbetsterapeuterna ansåg var viktigt, till 

exempel angående relationen mellan arbetsterapeut och klient, för att nå ett lyckat 

resultat där klienten varit delaktig. Här beskrivs även hur arbetsterapeuterna praktiskt 

gick tillväga för att göra sina klienter delaktiga. De beskrev olika praktiska och/eller 
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teoretiska verktyg som de använde för att få kunskap om klienten, dennes aktivitet och 

miljön där aktiviteten skulle utföras.  

 

Enligt arbetsterapeuterna var målet med deras arbete att genom kunskap om klienten, 

aktiviteten och miljön hitta en aktivitet till klienten där situationen kunde anpassas så 

bra som möjligt utifrån dennes behov. För att nå dit ansåg arbetsterapeuterna att de 

behövde hitta det arbetssätt som fungerade bäst för klienten. Grunden i arbetet var att 

lära känna klientens uttryckssätt och utgå från klientens egna erfarenheter. Det handlade 

om att fånga klientens resurser och svagheter samt klientens eget uttryckssätt och språk 

och därmed kunna tillgodose klientens särskilda behov för att möjliggöra delaktighet. 

Ett flertal arbetsterapeuter ansåg att det alltid fanns klienter som inte var delaktiga och 

inte visste vad de ville men de flesta arbetsterapeuterna tyckte att klienterna oftast var 

självmedvetna och på eget initiativ var delaktiga i diskussioner, analyser, utvärderingar. 

Detta gjorde att de kunde komma överens om olika lösningar och klienterna påverkade 

på så sätt sin egen situation. Ett sätt att lära känna klienten var, enligt 

arbetsterapeuterna, att se hela personen och hur arbetet fungerade i personens hela 

livssituation, eftersom de eftersträvade att inte sätta klienterna i fack utifrån deras 

diagnoser. Det innebar att arbetsterapeuterna arbetade intensivt och nära klienterna, 

samtidigt var det viktigt att relationen inte blev för djup och nära eftersom det inte 

främjade klientens självständighet eller ett aktivt deltagande. Arbetsterapeuterna kunde 

utifrån sin kunskap om klienten stötta, coacha och motivera denne att hitta sitt eget 

arbetssätt. Det arbete arbetsterapeuterna utförde enligt denna kategori kan illustreras av 

följande citat; 

 

”Vi träffades jätte mycket, i litet olika situationer, du vet, gick och fikade 
 och så, så att vi kunde lära känna varann, det blir som bättre då” 

 

De olika verktyg som arbetsterapeuterna beskrev att de använde för att få kunskap om 

klienten, aktiviteten och miljön var bedömningar och utredningar av klientens 

arbetsförmåga med stöd av olika instrument som; DOA, ADL, AMPS, samt att 

observera klienten i olika situationer och att göra arbetsplatsanalyser. 

Arbetsterapeuterna ansåg att de med de olika medel som finns inom arbetsterapi kunde 

inventera klientens förmågor det vill säga hitta klientens begränsningar, resurser, behov 

och intressen. För att nå ett lyckat resultat behövde dessa bedömningar kombineras med 
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att bedöma klientens generella arbetsförmågor. Vid dessa användes Moseys’ och 

Kielhofners’ definitioner om generell arbetsförmåga för att; 

 

”bedöma hos klienten, vad är det här basala som behövs för vilket jobb som helst” 
 

Ett flertal arbetsterapeuter ansåg att det var svårt att använda bedömningsinstrument på 

grund av klienternas handikapp. De behövde oftast anpassa instrumenten så att 

klienterna förstod vad det skulle handla om samt utveckla till exempel sin 

samtalsmetodik. De flesta arbetsterapeuterna hade provat en mängd olika instrument 

men använde oftast beprövad erfarenhet vilket arbetsterapeuterna uttryckte som 

”arbetsterapeutiska glasögon”. Att använda beprövad erfarenhet förklarades av 

arbetsterapeuterna som att använda sig själv som verktyg att till exempel i praktiska 

övningar finnas med för att se hur klienten gjorde och betedde sig och när det behövdes 

gå in i aktiviteten genom att praktiskt visa, instruera och demonstrera hur 

arbetsuppgiften skulle utföras. Arbetsterapeuterna berättade att de tänkte utifrån 

klientens behov och vilja och relaterade sedan till detta då de analyserade och 

utvärderade sitt arbete. De olika aktiviteterna som klienten provade berodde på vad 

arbetsterapeuten och klienten gemensamt ringat in som intressanta, vad arbetsterapeuten 

hittat i utredningen och på vad som kommit fram i diskussioner. Ofta behövde 

arbetsterapeuten påvisa möjligheter och olika alternativ till aktiviteter då klienternas 

handikapp ofta hindrade dem från att kunna göra abstrakta val. Det praktiska arbetet 

som arbetsterapeuterna använde kan illustreras av följande citat; 

 

”Det krävs att jag är mycket ute på arbetsplatsen att jag är med ett 
arbetspass eller en förmiddag och går bredvid med 
händerna i fickorna - arbetsterapeutiskt uttryckt” 

 

 

Att klienten känner trygget och stolthet i sitt arbete 

I denna tredje och sista kategori beskrivs hur arbetsterapeuterna arbetade för att deras 

klienter skulle kunna känna trygget och stolthet i sitt arbete. Detta var enligt 

arbetsterapeuterna grunden i deras arbete och grunden till att nå ett lyckat resultat. För 

att klienterna skulle kunna känna trygghet och stolthet i sitt arbete genomfördes 

anpassningar av aktivitet och miljö. Arbetsterapeuterna beskrev även vikten av att 
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tillgodose klientens eget initiativ till att hitta ett arbete och till att hitta en arbetsplats 

som passade klientens intressen och önskemål.  

 

Arbetsterapeuterna förklarade att deras arbete handlade mycket om att anpassa och 

skapa strategier för att klienten skulle kunna hantera olika situationer och få 

möjligheten att känna trygget och stolthet i sitt arbete. Även små justeringar av 

arbetsverktyg, av aktiviteten och/eller miljön kunde ge stora förutsättningar att nå 

delaktighet, självständighet och kontroll i livet. Arbetsterapeuterna berättade att de 

anpassade så långt det var möjligt för att klienten ska kunna göra det han/hon ville göra. 

Detta gjordes genom att förtydliga och förenkla arbetsuppgifter till exempel med tydliga 

strukturerade färgbildsscheman istället för med text så att klienten klarade av aktiviteten 

vilket beskrevs öka klientens känsla av stolthet och trygghet. Vidare var det av vikt att 

bedöma vilka möjligheter som fanns till anpassningar i aktiviteten och miljön samt om 

det fanns det stöd som klienten behövde. Under introduktion på en ny arbetsplats 

beskrev arbetsterapeuterna att de alltid fanns med under en individuellt anpassad period 

för att sedan trappa ned sina besök och sedan regelbundet värdera hur arbetet fungerade. 

Arbetsterapeuterna ansåg även att det var viktigt att klienten bekantade sig med den nya 

miljön, med sin handledare på arbetsplatsen och sina nya kollegor samt att det fick ta 

den tid som klienten behövde. Arbetsterapeuterna beskrev vikten av att kollegorna på 

arbetsplatsen fanns med från början i introduktionen, för att de skulle kunna vara ett 

tryggt stöd till klienten.  

 

Arbetsterapeuterna berättade att de måste vara lyhörda för egna initiativ från klienten 

för att lägga grunden till delaktighet och nå trygghet och stolthet för klienten. Det 

betydde mycket att allt på arbetsplatsen stämde överens för både klienten och 

personalen på arbetsplatsen och att det fungerade bra redan från början. Det var mycket 

viktigt att försöka hitta en plats där uppgifterna var meningsfulla, där klienten trivdes, 

kände sig självständig, accepterad och behövd. Arbetsterapeuterna beskrev även att de 

tillsammans med klienterna la upp helt individuella handlingsplaner. Utifrån klienternas 

initiativ provades olika uppgifter, aktiviteter och/eller praktikplatser för att komma fram 

till vad som intresserade och passade dem. Utifrån detta kunde arbetsterapeuten sedan 

lägga upp en individanpassad lösning och gradera till rätt individuell nivå för att 

klienten skulle kunna utföra sitt arbete och känna trygget och stolthet. En klient kunde 
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inte bara bli placerad på någon arbetsplats bara för att det fanns en ledig plats. Enligt 

arbetsterapeuterna var det även mycket viktigt att förutse svårigheter för klienten och 

handla därefter, eftersom klienterna inte alltid insåg sambandet mellan arbete och skada. 

Arbetsterapeuterna behövde därför ha överblick över riskmoment i arbetet och 

riskfaktorer hos klienterna då det ibland hände att något på arbetsplatsen inte fungerade 

eller att klienterna erhöll arbetsskador. Citatet som följer visar på informanternas 

inställning till att nå ett lyckat resultat där klienterna även känner trygghet. 

 

”jag kan inte bara sätta ut klienten och tro att det funkar, 
när jag hittat ett arbete är det inte status quo” 

 

De flesta informanterna berättade att de främjade delaktighet genom att klienterna fick 

möjligheten att känna frihet och stolthet när de var på sina arbetsplatser och klarade av 

sina arbetsuppgifter. Arbetsterapeuterna måste emellertid skapa möjligheterna för att 

klienterna skulle lyckas och känna stolthet. Enligt arbetsterapeuterna var deras främsta 

verktyg att prata och lyssna till vad klienten ville och diskutera tillsammans. Det var 

också viktigt att klienten förstod och kände att de tillsammans arbetade mot hans/hennes 

mål, önskningar, behov och vilja, att det var deras liv och att de påverkade situationen 

själva. Arbetsterapeuterna berättade att de tillsammans med klienterna ringade in 

intresseområden och att de gjorde mycket tillsammans ända från första mötet och att de 

arbetade mot klientens drömmar, önskningar och vilja. De flesta arbetsterapeuterna 

berättade att de ansåg att de utgick från klientens önskemål och hade därmed stora 

möjligheter att göra klienterna delaktiga. Det innebar att arbetsterapeuten även måste ge 

klienten tid att mogna in i sin nya roll som arbetande, med ny miljö och nya krav. Enligt 

arbetsterapeuterna byggde ett självständigt arbete på att klienten hade ett 

tillvägagångssätt att utföra sitt arbete på som fungerar för honom/henne men framförallt 

var det viktigt att klienten kände att detta var ett eget beslut. Allt detta ökade 

motivationen hos alla inblandade parter och därmed delaktigheten hos klienten vilket 

ledde till att klienten kände trygghet och stolthet. Citatet som följer visar på den positiva 

och självklara inställningen till delaktighet som arbetsterapeuterna hade mot sitt jobb 

och sina klienters aktiva deltagande.  

 

 ”Det är ju min roll att hela tiden som arbetsterapeut att, hur ska jag göra  
för att den här personen ska känna sig delaktig och självständig” 
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Sammanfattning 

Sammanfattningsvis i resultatet ansåg arbetsterapeuterna att det krävdes ett fungerande 

samarbete och en fungerande tvåvägskommunikation mellan sig själva och klienten 

men även mellan arbetsterapeuten och alla andra inblandade parter i klientens 

omgivning för att främja klientens delaktighet. De framkom också att de använde både 

praktiska och/eller teoretiska verktyg samt beprövad erfarenhet för att få kunskap om 

klienten, dennes aktivitet och miljön där aktiviteten skulle utföras. Vidare framkom hur 

arbetsterapeuterna arbetade för att deras klienter skulle kunna känna trygget och stolthet 

i sitt arbete. Detta skedde genom anpassningar av aktiviteten och miljön samt genom 

klientens eget initiativ och genom att tillgodose klientens intressen och önskemål.  

 

 

 

Diskussion 

Syftet med denna studie var att ur ett arbetsterapeutiskt perspektiv beskriva hur 

personer med intellektuella funktionshinder ges möjlighet till att vara delaktiga vid val, 

planering och utförande av sitt arbete. Resultatet visar att arbetsterapeuterna använder 

många arbetsterapeutiska instrument och verktyg men framförallt beprövad erfarenhet 

för att nå ett lyckat resultat där klienterna varit delaktiga vid val, planering och 

utförande av aktivitet. Samtliga arbetsterapeuter ansåg även att det var av största 

betydelse att använda ett klientcentrerat arbetssätt som byggde på en 

tvåvägskommunikation mellan alla inblandade parter. För att nå ett lyckat resultat var 

det även av stor vikt att klienterna kände trygghet och stolthet i sitt arbete och detta 

tillgodosågs genom att anpassa aktiviteter och/eller miljö samt vara lyhörd på klientens 

eget initiativ. Resultatet påvisar hur arbetsterapeuterna skapat möjlighet till delaktighet 

för personer med intellektuella funktionshinder. De tre kategorierna i resultatet bygger 

på varandra och är en förutsättning till att nå ett lyckat resultat där klienten varit 

delaktig i val, planering och utförande av aktivitet. 
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Resultatet visade att arbetsterapeuterna genom kommunikation med klienten och andra 

inblandade parter nådde delaktighet hos klienten vid val, planering och utförande av 

aktivitet. Arbetsterapeuterna ansåg att det var viktigt att vara tydlig i sin egen 

kommunikation, lära känna klienten för att förstå klientens språk och tankegångar och 

på så sätt vara lyhörd på klienten. Enligt Law (2002) är en fungerande kommunikation 

nödvändig och arbetsterapeuter behöver även kommunicera med personer i klientens 

omgivning för att nå delaktighet från klienten. Detta stämmer väl överens med denna 

studie där informanterna åstadkom detta och hävdade att de på så sätt hade stor 

möjlighet att involvera och engagera klienten i processen. Även Kielhofner (2002) 

beskriver hur viktig kommunikation är för att nå resultat och att arbetsterapeuten i sitt 

arbete kontinuerligt behöver diskutera med sin klient för att engagera honom/henne i 

processen. Att ha ett språk och ord för företeelser stödjer både arbetsterapeuten och 

klienten i det praktiska arbetet för att nå delaktighet. Arbetsterapeuten behöver språket 

för att förstå till exempel vanor och roller för att kunna göra meningsfulla interventioner 

med klienten. Law (2002) hävdar att kommunikation är grunden i ett klientcentrerat 

arbete och beskriver även att respekt för klienten och att ta klientens erfarenhet och 

kunskaper på allvar är viktigt. Författaren anser att arbetsterapeuterna var medvetna om 

detta och använde ett klientcentrerat arbetssätt i hög grad, samtidigt som det även 

framkom att det på grund av klienternas funktionshinder och bristande insikt var svårt 

att alltid uppnå delaktighet eftersom klienterna bland annat hade svårigheter att välja 

och tänka abstrakt. Det visar på betydelsen av att ta reda på klientens tankar, önskemål 

och intressen för att få fram vad klienten anser är viktigt  så arbetsterapeuten kan hjälpa 

klienten att kommunicera abstrakta saker och utifrån detta välja ett arbete som klienten 

känner är meningsfullt, vilket stämmer med vad Kielhofner (2002) och Mosey (1986) 

säger. Detta visar att arbetsterapeuterna i denna studie använder sig av ett 

klientcentrerat arbetssätt som bygger på kommunikation med klienten för att nå ett 

lyckat resultat där klienten varit delaktig i val, planering och utförande av aktivitet.  

 

I studien framkommer att kunskap om individen, aktiviteten och miljön var viktig för att 

göra klienterna delaktiga. Både Kielhofner (2002) och Law (2002) anser att det är 

viktigt att kombinera teori med beprövad erfarenhet för att få kunskap om klient, 

aktivitet och miljö. De beskriver att kunskap om dessa delar är en förutsättning för att 

nå lyckade resultat där klienten varit aktiv i val, planering och utförande av sitt arbete. I 
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denna studie använder arbetsterapeuterna genomgående beprövad erfarenhet för att få 

kunskap om klienten, aktiviteten och miljön för att hitta en aktivitet till klienten där 

situationen kunde anpassas optimalt utefter dennes behov. Arbetsterapeuterna berättade 

att det handlade om att lära känna klientens uttryckssätt och utgå från klientens egna 

erfarenheter. För att möjliggöra delaktighet behövde arbetsterapeuterna bedöma vad 

klienten kände behov av och vilka som var hans/hennes resurser och svagheter. Utifrån 

sin kunskap kunde sen arbetsterapeuten stötta, coacha och motivera klienten.  

 

Arbetsterapeuterna i denna studie påvisade också ofta möjligheter och olika alternativ 

till aktiviteter för klienterna eftersom deras intellektuella funktionshinder till viss del 

hindrade dem från att kunna göra abstrakta val. Detta kan jämföras med vad Kielhofner 

(2002) skriver om att arbetsterapeuter kan använda teorin som vägledning till att samla 

och tolka kliniska data och sedan göra teoretiskt grundade bedömningar utifrån 

klientens svar. Det innebär att arbetsterapeuten behöver identifiera och förstå klientens 

vanor, intressen, roller och värdesystem för att kunna nå lyckade resultat. Vidare hävdar 

Kielhofner (2002) att det är av betydelse att som arbetsterapeut använda modeller som 

stöd i praktiken för att genom modellerna få förståelse för olika klienters svårigheter. I 

studien framkommer att arbetsterapeuterna har använt ett arbetssätt som till stor del 

överensstämmer med Model of human occupation som är den modell Kielhofner (2002) 

utvecklat , det vill säga att det är viktigt att använda teorin som stöd och vägledning i att 

samla och tolka kliniska data och som vägledning till teoretiskt grundade bedömningar 

och åtgärder. Detta trots att arbetsterapeuterna såg svårigheter med att använda teorier 

och modeller i arbetet rörande denna målgrupp. Det innebar t ex att arbetsterapeuterna i 

denna studie använde teorier och modeller, men att de individanpassade sina 

interventioner för att de skulle vara lämpliga till deras klienter. Författaren ställer sig 

därför frågan om de teorier, modeller och verktyg som finns idag är tillräckliga för 

denna klientgrupp? Detta kan även ses som en indikation på att det kanske behövs mer 

forskning inom området.  

 

I den tredje kategorin framkommer arbetsterapeuternas helhetssyn och vikten av att 

klienterna känner trygghet och stolthet på sitt arbete för att vara delaktiga. 

Arbetsterapeuternas helhetssyn visades genom att de använde ett klientcentrerat 

arbetssätt vilket ledde till delaktighet. Detta kan jämföras med vad Kielhofner (2002) 
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och Mosey (1986) beskriver angående delaktighet, som innebär att interventioner bör 

utföras efter personens önskningar och vilja. Resultatet visade att stor vikt lades vid att 

anpassa och gradera aktivitet och miljö och att detta utfördes tillsammans med klienten i 

den reella aktiviteten och miljön. Vilket även Holm et al (1998) beskriver som 

nödvändigt inom arbetsterapi.  Även Tideman (1999) hävdar att det är viktigt att se till 

intellektuellt funktionshindrades särskilda behov för att kunna uppnå delaktighet och 

därmed trygghet, stolthet och livskvalitet. Både Tideman (2000) och Mosey (1986) 

anser att arbete är viktigt för alla personers livskvalitet, trygghet och delaktighet i 

samhället. I yrkeshabilitering för personer med intellektuella funktionshinder är det 

även viktigt att se att ett handikapp kan variera men det behöver inte förhindra 

delaktighet om det finns personlig vilja och adekvat stöd i miljön (Kielhofner, 2002). 

Arbetsterapeuterna i denna studie arbetar på detta sätt genom att anpassa både aktivitet 

och miljö på flera olika sätt för att klienten skulle klara av aktiviteten och därmed känna 

trygghet och stolthet. 

 

Generellt sett tenderar alla människor, om de får möjlighet att välja arbete och 

arbetsuppgift, att välja något som är en reflektion av vad denne anser är viktigt i livet 

(Biggs Sussenberger; 1998, Wehman; 1998), så även personer med intellektuella 

funktionshinder. Arbete uppfyller förverkligande av möjligheter som en person innehar 

och det ger tillgång till resurser som denne önskar sig och behöver för att känna 

livskvalitet. Studien har belyst vissa svårigheter i detta för personer med intellektuella 

funktionshinder, t ex att kunna välja abstrakt, att ha läs- och skrivsvårigheter. 

Arbetsterapeuter behöver anpassa aktivitet och/eller miljö för att ett arbete ska kunna 

utföras utefter klientens förmågor och för att klienten ska kunna utföra meningsfulla 

aktiviteter och utifrån detta kunna känna sig självständig (Kielhofner, 1995; Holm, 

Rogers & Stone (1998). Författaren anser att resultatet visar att arbetsterapeuterna 

genom att anpassa och gradera arbete, arbetsuppgifter och miljö kan nå ett lyckat 

resultat där klienten varit delaktig i val, planering och utförande av aktiviteten arbete. 

Det som tydligt kan ses i denna studie är att arbetsterapeuterna stöttar klienten genom 

att göra dessa anpassningar och på så sätt förhindra misslyckanden. Genom att 

tillgodose klienternas intressen och önskemål uppmärksammas även klientens eget 

initiativ vilket inspirerar till delaktighet.  
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Enligt Flemming (1991) behöver arbetsterapeuter i sitt arbete använda kliniskt 

resonemang för att nå lyckade resultat. Hon hävdar att arbetsterapeuter använder tre 

olika former av kliniska resonemang det vill säga; Procedural reasoning, interactive 

reasoning och conditional reasoning. Dessa olika sätt att tänka används var för sig för 

att ta itu med olika områden som är problematiska för klienten samtidigt används de 

integreras med varandra för att belysa hela klienten som person. Den första hjälper 

arbetsterapeuten när det gäller utförandeproblem hos klienten, den andra används för att 

lära känna klienten och förstå klienten som person och den sista är en blandning mellan 

de två första och är även ett sätt att bygga upp en bild av hur framtiden kan se ut för 

klienten. Dessa tre resonemang är integrerade med varandra likväl som kategorierna i 

denna studies resultat. Det som framkommer i resultatet i denna studie stämmer väl med 

vad Flemming (1991) beskriver. Kan du kort säga något om hur de stämmer? 

 

Sammanfattningsvis visar fynden i den här studien att arbetsterapeuter med stöd av 

beprövad erfarenhet, teorier och modeller använder ett klientcentrerat arbetssätt som 

möjliggör delaktighet hos personer med intellektuella funktionshinder i val, planering 

och utförande av arbete. Vad som kan kännas viktigt att poängtera är att 

arbetsterapeuter har mycket att erbjuda när det gäller att främja delaktighet inom detta 

område och att arbetet verkar utföras med erfarenhetsmässig kunskap. Författaren har 

funnit att klienter ges möjligheten att vara involverade och delaktiga vid val, planering 

och utförande av sitt arbete genom att arbetsterapeuten sätter personen i fokus. Studien 

ger implikationer till att arbetsterapeuter genom att individanpassa modeller och 

verktyg mycket väl kan uppnå lyckade resultat där klienten känner trygghet, stolthet och 

självständighet. 

 

Förslag till vidare forskning 

I denna studie deltog fem arbetsterapeuter i Norrbotten vilket inte kan ge ett generellt 

resultat, det skulle därför vara intressant att utvidga studien inom Sverige. En annan 

intressant vinkling av denna fråga skulle kunna vara hur arbetsterapeuter arbetar för att 

göra omgivningen delaktig antingen i ett samhällsperspektiv eller i ett 

familjeperspektiv.   
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Metod diskussion 

Författaren har varit intresserad av arbetsterapeuternas erfarenheter av att göra klienten 

delaktig och därmed använt en kvalitativ metod för att nå syftet. Bearbetning av det 

inhämtade materialet i en kvalitativ studie kan ske på många olika sätt, därför är det 

viktigt att i rapporten beskriva hur författaren gått tillväga (Patton, 1990), vilket är en 

styrka i denna studie. En kvalitativ datainsamlingsmetod (Kvale, 1997) användes, med 

öppna frågor för att få förståelse för informantens egna perspektiv. Metoden var 

relevant för att besvara syftet då den gav författaren ett rikt material av informanternas 

erfarenheter inom området.  

 

En begränsning med studien är att endast fem informanter deltagit detta uppvägdes 

genom att genomföra narrativa intervjuer där informanterna berättade om flera olika 

klientfall. Författaren har härmed fått fram ett flertal olika aspekter i det praktiska 

arbetet om vilka anpassningar som gjorts men framför allt hur arbetet gått till. Ett rikt 

material samlades därmed in genom att använda en öppen narrativ intervju där 

informanterna berättade om ett flertal klientfall som varit lyckade. Informanterna fick 

även frågorna redan i missivbrevet och kunde på så sätt förbereda sig för intervjun. 

Materialet ansågs därmed vara tillräckligt stort för att kunna urskilja mönster. En 

begränsning som finns är att författaren var en ovan intervjuare men detta 

kompenserades av att informanterna var erfarna arbetsterapeuter inom området och de 

hade mycket att berätta. Det innebar att få följdfrågor behövde ställas. Intervjuerna 

spelades även in på band för att på så vis inte missa och/eller glömma information vilket 

är ett sätt att stärka studiens trovärdighet (Patton, 1990). 

 

Författaren valde att analysera materialet utifrån en kvalitativ innehålls analys (Downe-

Wamboldt, 1992). Ansatsen valdes för att den enligt Starrin & Svensson (1994) ger en 

djupare och bredare förståelse för undersökningsområdet än till exempel vad en enkät 

skulle ge. För att öka interbedömarreliabiliteten i studien läste och kodade författarens 

handledare två av intervjuerna för att i diskussion se om en överensstämmelse fanns 

(Kvale, 1997). Författaren och handledaren diskuterade och jämförde koderna och 

ansåg att överensstämmelse fanns. Vidare diskuterades innehållet i de framväxande 

kategorierna. Dessa lästes igenom och jämfördes med koderna och författaren ansåg att 

koderna stämde väl överens med innehållet i de slutgiltiga kategorierna.  
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För att tillgodose den utlovade konfidentialitet har endast författaren och handledaren 

haft tillgång till materialet och efter avslutat arbete har materialet förstörts. Författaren 

har använt ord och citat som merparten har uttryckt och som ofta är generella inom 

området arbetsterapi för att tillgodose konfidentialiteten hos arbetsterapeuterna. Trots 

detta är det troligt att varje enskild informant kan hitta något eget uttalande i resultatet 

där de känner igen sig.  
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             2004 01 25 
 
Förfrågan om deltagande i studie 
 
Detta är en förfrågan om deltagande i en studie angående erfarenheter som 
arbetsterapeuter i Norrbottens län har av att arbeta med personer med intellektuella 
funktionshinder på C-stadiet. Syftet med studien är att ur ett arbetsterapeutiskt 
perspektiv beskriva hur personer med intellektuella funktionshinder är delaktiga vid val 
och planering av sitt arbete. Det finns inte mycket skrivet om detta och min erfarenhet 
är att många företeelser i vårat samhälle hindrar deras deltagande. Jag som genomför 
denna studie läser till arbetsterapeut vid Institutionen för Hälsovetenskap och min avsikt 
är att studien ska tillföra praktisk kunskap för professionen.  
 
De område intervjun kommer att utgå från är; 
 
    Kan Du berätta om ett/några fall som Du anser vara lyckat där klienten varit  
    aktivt  deltagande i val och planering av aktiviteten arbete. 
 
Detta är en förfrågan om Du vill och har möjlighet att vara med i min studie? Jag 
kontaktar Dig för att Du arbetar i Norrbottens län inom vuxenhabiliteringen. Cirka en 
vecka efter att Du mottagit detta brev kommer jag att kontakta Dig per telefon för att 
höra om Du vill medverka eller inte.  
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Ditt deltagande kommer att vara helt frivilligt och Du kan avbryta när Du vill. Intervjun 
kommer att ta cirka 1 timme och jag kommer att spela in intervjun på band för att kunna 
bearbeta materialet. Min handledare och jag är de enda som kommer att ha till gång till 
intervjuerna. I resultatet kommer inte någon person att kunna identifieras och efter 
avslutat arbete kommer grundmaterialet att förstöras vilket betyder att jag kan lova Dig 
konfidentialitet.  
 
Den färdiga uppsatsen kommer att finnas tillgänglig via Institutionen för 
Hälsovetenskaps hemsida (Fel! Bokmärket är inte definierat.) under länken 
”Examensarbeten”, hösten 2004.  
 
Vid frågor kan Du nå mig per mail;  Fel! Bokmärket är inte definierat. eller per 
telefon 0920-99631, 070-575 01 27 
 
Med vänliga hälsningar  
 
____________________________  
  
Pernilla Sanfridson  
 
Student på Arbetsterapeutprogrammet, termin 6  Handledare Gunilla Isaksson  
C-kurs i arbetsterapi                         Adjunkt i arbetsterapi vid  
Institutionen för Hälsovetenskap,                          Institutionen för Hälsovetenskap, 
Luleå Tekniska Universitet                                    Luleå Tekniska Universitet 
Hedenbrovägen 
961 36 Boden 




