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Abstrakt 
Syftet med studien var att beskriva distriktsarbetsterapeuters erfarenheter av 
att tillämpa ett klientcentrerat arbetssätt. För att studera detta intervjuades 
sex yrkesverksamma distriktsarbetsterapeuter inom Norrbottens Läns 
Landsting, med mellan 1½ och 17 års arbetslivserfarenhet. Intervjuerna 
utgick ifrån tre öppna frågor. Data analyserades utifrån innehållsanalys och 
resulterade i tre kategorier: ”att etablera en god relation”, ”att klienten är 
delaktig” och ”att utgå ifrån klientens önskningar och behov”. Resultatet 
bidrar med en förståelse för betydelsen av olika aspekter i arbetsterapeutens 
förhållningssätt för att främja ett klientcentrerat arbetssätt. Studien visade på 
vikten av att arbetsterapeuten tar sig tid och ger klienten tid för att främja 
arbetssättet. Likaså framkom betydelsen av att arbetsterapeuten i samtalet 
med klienten är engagerad, lyssnar, bekräftar och ställer frågor. 
 
Nyckelord: klientcentrerat arbetssätt, arbetsterapi, förhållningssätt. 
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I arbetsterapi teori beskrivs tillämpningen av ett klientcentrerat arbetssätt som en viktig del i 

professionen (Canadian Assosiation of Occupational Therapists [CAOT], 2002; Kielhofner, 

2002; Law, 1998). Att arbeta klientcentrerat är en vilja hos många arbetsterapeuter och 

arbetssättet upplevs ofta som en utmanande och samtidigt komplex uppgift, och därför 

beskrivs tillämpningen som svår (Law, Baptiste & Mills, 1995; Wilkins, Pollock, Rochon & 

Law, 2001). Aktuell forskning beskriver faktorer som kan hindra eller möjliggöra ett 

klientcentrerat arbetssätt. Dessa faktorer kan finnas på olika nivåer, till exempel inom 

arbetsplatsen/organisationen, arbetsterapeuten, klienten och samarbetet mellan arbetsterapeut 

och klient (Sumsion & Smyth, 2000; Wilkins et al., 2001). Eftersom vikten av ett 

klientcentrerat arbetssätt inom arbetsterapi poängteras, samtidigt som aktuell forskning visar 

på svårigheter med tillämpningen, är det väsentligt att försöka få en större förståelse för 

arbetsterapeuters erfarenheter av att tillämpa ett klientcentrerat arbetssätt. 

 

I denna studie kommer begreppet klient genomgående att användas. Med detta begrepp avses 

individer som har aktivitetsproblem orsakade av medicinska besvär, övergående svårigheter 

samt hinder i miljön (CAOT, 2002). Begreppet klient är i denna studie likvärdigt med patient. 

 

Aktivitet är ett centralt begrepp i arbetsterapi. Kielhofner (2002) beskriver aktivitet, det aktiva 

görandet, som en central kraft när det gäller hälsa, välbefinnande, utveckling och förändring. 

Vidare beskrivs aktivitet vara ett medfött mänskligt behov och aktivitet har en avgörande roll 

för människans upplevelse av hälsa och välbefinnande och är därmed en förutsättning för 

livskvalitet. Hälsan anses främjas när människan har möjlighet att välja och styra över de 

aktiviteter som utförs varje dag (CAOT, 2002; Kielhofner, 1997). Arbetsterapeuten kan 

således bidra till att främja hälsa och livskvalitet genom att möjliggöra aktivitet (CAOT, 

2002).  

 

I arbetsterapi teori beskrivs det råda en dynamisk interaktion mellan aktiviteten, människan 

och den omgivande miljön, vilket innebär att dessa element hela tiden påverkar varandra 

(CAOT, 2002; Hagedorn, 1995; Kielhofner, 2002; Mosey, 1986). Aktivitetsutförandet är 

resultatet av denna dynamiska interaktion, vilket innebär att en förändring hos människan, 

aktiviteten eller miljön leder till ett förändrat aktivitetsutförande. För att aktivitetsutförandet 

ska bli så optimalt som möjligt bör dessa tre element vara förenliga med varandra (CAOT, 

2002).  
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Människans aktiviteter indelas inom arbetsterapi i olika områden. Hur denna indelning ser ut 

och benämns skiljer sig mellan olika länder och författare. Kielhofner (2002) beskriver att 

aktiviteter sker inom tre områden: i det dagliga livet, fritid och arbete, samt att en balans 

mellan dessa områden är av vikt. CAOT (2002) använder en annan benämning på områdena 

men balansen mellan dessa beskrivs även där som viktig. Balansen behöver inte innebära att 

dygnets timmar delas lika mellan aktivitetsområdena, eftersom människans upplevelse av 

balans i livet är individuell. Hur människan upplever balans påverkas bland annat av den 

kultur och miljö som människan lever i. 

 

Inom arbetsterapi beskrivs människan som en unik individ som ska behandlas med respekt, 

och som ska ges möjlighet att fatta beslut och göra val vad gäller de arbetsterapeutiska 

interventionerna (CAOT, 2002; Kielhofner, 1997, 2002; Mosey, 1986). Vidare menar 

Kielhofner (2002) att arbetsterapeuten måste förstå, respektera och stödja klienten i dennes 

val och handlingar samt tillvarata dennes erfarenheter. Likaså betonas vikten av att 

arbetsterapeuten möjliggör aktivitet tillsammans med klienten, istället för att göra saker för 

klienten (CAOT, 2002). Detta innebär att det råder ett samarbete mellan arbetsterapeut och 

klient där klienten ses som en likvärdig och delaktig partner. I detta samarbete är klientens 

behov, önskningar och mål centrala och arbetsterapeuten ska försöka utgå ifrån och tillgodose 

dessa. Likaså poängteras att arbetsterapeuten bör utgå ifrån det klienten upplever meningsfullt 

och är motiverad att göra (CAOT, 2002; Hagedorn, 1995; Kielhofner, 1997, 2002). Dessa 

grundtankar är centrala inom arbetsterapi och tillika centrala i arbetsterapins syn på det 

klientcentrerade arbetssättet.  

 

Begreppet klientcentrerat arbete myntades redan 1939 av Rogers och syftade på att arbetet 

skulle utgå ifrån klientens perspektiv. Idag är klientcentrerat arbetssätt ett centralt begrepp 

inom arbetsterapi. Detta arbetssätt innebär att främja hälsa genom att arbetsterapeut och klient 

samarbetar för att nå de mål för aktivitetsutförande som klienten finner meningsfulla. Detta 

samarbete bygger på ett partnerskap där respekt för klienten är centralt. Med respekt avses 

klientens delaktighet i beslut och att se till klientens behov och tillvarata dennes erfarenhet 

och kunskap (CAOT, 2002).  

 

För att kunna tillämpa ett klientcentrerat arbetssätt menar Wilkins, Pollock, Rochon och Law 

(2001) att arbetsterapeuten måste informera klienten om vad arbetssättet innebär för att kunna 

främja ett samarbete på lika villkor. I en studie av Rebeiro (2000) framkom att klienter själv 
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måste få välja aktiviteter de upplever meningsfulla. Detta är nödvändigt för att klienten ska 

uppleva ett samarbete med arbetsterapeuten. Rebeiro menar vidare att resultatet av 

arbetsterapi kan påverkas negativt om enbart arbetsterapeuten väljer vilka aktiviteter 

arbetsterapin ska inriktas mot.  

 

Hur ett klientcentrerat arbetssätt upplevs av klienter har framkommit i olika studier. 

McKinnon (2000) beskriver i en studie att klienters tillfredsställelse med arbetsterapi 

påverkas positivt av ett klientcentrerat arbetssätt. I denna studie framkom att arbetsterapeutens 

intresse och respekt för klienternas åsikter, värdesattes mest av klienterna, samt att deras 

individuella behov tillvaratogs. Den viktigaste faktorn för att aktivt kunna delta och formulera 

mål, beskrivs av klienter, som ett bra samarbete mellan klient och arbetsterapeut (Wressle, 

Eeg- Olofsson, Marcusson & Henriksson, 2002). Det har dock framkommit i en studie av 

Rebeiro (2000) att klienter ansåg att det klientcentrerade arbetssättet inte alltid tillämpas i 

praktiken. De upplevde att deras individuella behov inte blev tillgodosedda, att deras kunskap 

inte tillvaratogs och att de inte fick möjlighet att medverka vid beslut. 

 

I ett flertal studier har hinder och möjligheter för ett klientcentrerat arbetssätt beskrivits 

(Sumsion & Smyth, 2000; Toomey, Nicholson & Carswell, 1995; Wilkins, Pollock, Rochon 

& Law, 2001). Faktorer som påverkar möjligheten att arbeta klientcentrerat kan enligt 

Wilkins et al. (2001) finnas på olika nivåer; arbetsplatsen och dess organisation, den enskilde 

arbetsterapeuten och den enskilde klienten. Exempel på faktorer inom arbetsplatsen och 

organisationen är kollegors inställning till och tillämpning av ett klientcentrerat arbetssätt, 

samt organisationens krav, struktur och policy. Det beskrivs lättare att arbeta klientcentrerat 

om hela organisationen gör det, samt om organisationen förespråkar och stödjer detta 

arbetssätt. Uppfattningen att ett klientcentrerat arbetssätt tar för mycket tid och att resurserna 

inte tillåter detta, beskrivs som hinder för praktisk tillämpning. Hur goda kunskaper den 

enskilde arbetsterapeuten har om vad klientcentrerat arbetssätt innebär och hur det tillämpas, 

samt arbetsterapeutens attityd till att förändra sitt förhållningssätt till klienten, påverkar också 

möjligheten att arbeta klientcentrerat. Möjligheten att arbeta klientcentrerat påverkas även av 

faktorer som berör den enskilde klienten. Exempel på detta är klientens förmåga och vilja att 

ta egna beslut och att aktivt samarbeta med arbetsterapeuten.  

  

Problem med målformuleringar vid tillämpningen av ett klientcentrerat arbetssätt beskrivs av 

ett antal författare (CAOT, 2002; Law, 1998; Law, Baptiste & Mills, 1995; Sumsion & 
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Smyth, 2000; Toomey, Nicholson & Carswell, 1995). Ett hinder anses vara att klienten och 

arbetsterapeuten har olika mål med arbetsterapi. På grund av arbetsterapeutens värderingar 

och övertygelser kan det vara svårt att acceptera klientens mål (Sumsion & Smyth, 2000). 

CAOT (2002) beskriver en problematik kring att överlåta målformuleringen till klienten och 

menar att en eventuell strävan mot olämpliga mål skulle kunna utsätta klienten för fara. 

Därför har arbetsterapeuten ansvaret över att informera om risker och vägleda klienten för att 

undvika sådana situationer. Law (1998) menar att arbetsterapeuter kan känna olust inför att 

fråga klienter om deras önskemål, på grund av en osäkerhet över att inte kunna erbjuda det 

som efterfrågas. Sumsion och Smyth (2000) beskriver ett hinder i att arbetsterapeuten inte är 

bekväm med att överlåta valet av mål till klienterna. Law et al. (1995) förklarar detta närmare 

och menar att det inte beror på en tro att klienten är inkompetent att göra val, utan snarare att 

det beror på meningsskiljaktigheter mellan arbetsterapeut och klient, om vad som är viktigt. 

Vidare beskrivs att det klientcentrerade arbetssättet kan leda till att arbetsterapeuten upplever 

obehag över att klienten ges mer inflytande, och att detta hotar det traditionella synsättet, att 

arbetsterapeuten är experten. Rebeiro (2000) menar dock att det är nödvändigt att 

professionen tillåter sig vägledas av klienterna, för att kunna tillämpa ett klientcentrerat 

arbetssätt. Möjligheten att formulera mål utifrån klientens önskningar och behov beskrivs 

kunna underlättas genom användandet av standardiserade instrument såsom Canadian 

Occupational Performance Measure (COPM) (Toomey et al., 1995; Wressle, Eeg- Olofsson, 

Marcusson & Henriksson, 1995).  

 

Sammanfattningsvis visar litteraturen att klientcentrerat arbetssätt är en viktig del inom 

arbetsterapi. Litteraturgenomgången visar även att tillämpningen av ett klientcentrerat 

arbetssätt är en utmanande och samtidigt komplex uppgift. Likaså beskriver även forskning 

att det finns faktorer som hindrar och/eller möjliggör tillämpningen av arbetssättet. Eftersom 

vikten av ett klientcentrerat arbetssätt inom arbetsterapi poängteras, samtidigt som aktuell 

forskning visar på svårigheter med tillämpningen, är det väsentligt att få en ökad förståelse för 

detta arbetssätt. Syftet med denna studie var därför att beskriva distriktsarbetsterapeuters 

erfarenheter av att tillämpa ett klientcentrerat arbetssätt. 
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METOD 
 

Design 

En kvalitativ ansats för datainsamling och analys valdes eftersom studiens syfte var att 

beskriva distriktsarbetsterapeuters erfarenheter av att tillämpa ett klientcentrerat arbetssätt. 

Materialet erhölls genom öppna intervjuer (Kvale, 1997) och har analyserats utifrån 

innehållsanalys inspirerad av Burnard (1991).  

 

Undersökningsgrupp 

Ändamålsenligt urval tillämpades, vilket innebär att urvalet av undersökningspersoner har 

skett medvetet för att få svar på studiens syfte (Patton, 1990), det vill säga kriterier för 

deltagande i studien har uppfyllts. Urvalskriterierna var att deltagarna skulle vara 

yrkesverksamma distriktsarbetsterapeuter inom Norrbottens Läns Landsting med minst ett års 

arbetslivserfarenhet. Författarna valde medvetet ut undersökningspersoner från primärvården 

på olika platser i Norrbottens län för att få större spridning, med förhoppningen om ett rikt 

material. Sex distriktsarbetsterapeuter intervjuades, samtliga var kvinnor, med mellan 1½ och 

17 års erfarenhet av att arbeta som arbetsterapeut.  

 

Datainsamling 

Datainsamlingen skedde genom öppna intervjuer, detta tillvägagångssätt är enligt Kvale 

(1997) en lämplig datainsamlingsmetod för att beskriva enskilda individers erfarenheter. 

Intervjuerna utgick ifrån tre öppna frågor som delgavs samtliga distriktsarbetsterapeuter minst 

en vecka i förväg. De frågor som behandlades vid intervjuerna var: 

• Kan du berätta om dina erfarenheter av att tillämpa ett klientcentrerat arbetssätt? 

• Kan du berätta vad du anser underlättar dina möjligheter att arbeta klientcentrerat? 

• Kan du berätta vad du anser utgör hinder för dina möjligheter att arbeta klientcentrerat? 

Beroende på vad som framkom vid intervjuerna ställdes följdfrågor vid behov. Enligt Kvale 

(1997) ger följdfrågor möjlighet att undersöka och bekräfta innebörden av svaren. 

 

Procedur 

Adress- och telefonuppgifter som var nödvändiga för att komma i kontakt med de utvalda 

distriktsarbetsterapeuterna inom Norrbottens Läns Landsting, hämtades via telefonkatalog. 

Missivbrev (Bilaga 1) skickades till de sex utvalda distriktsarbetsterapeuterna, med 
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information om studiens syfte och förfrågan om deltagande. Cirka en vecka efter att 

missivbreven skickats ut kontaktades distriktsarbetsterapeuterna via telefon. Vid detta tillfälle 

skedde förfrågan om intresse för deltagande i studien, samt bokning av tid och plats för 

intervju. Två av de tillfrågade distriktsarbetsterapeuterna tackade nej varvid ytterligare två 

missivbrev skickades ut. Totalt skickades åtta brev ut och sex intervjuer genomfördes. 

Distriktsarbetsterapeuterna som intervjuades kommer fortsättningsvis att benämnas 

informanter. Samtliga informanter fick via telefon eller e-post ta del av intervjufrågorna minst 

en vecka i förväg. Intervjuerna skedde via personligt möte på informanternas arbetsplats och 

intervjuerna spelades in på band. I genomsnitt tog intervjuerna cirka en timme och vid 

samtliga intervjutillfällen var båda författarna närvarande, den ena hade en mer framträdande 

roll medan den andra ställde kompletterande frågor vid behov. Efter samtliga intervjuer 

tillfrågades informanterna om författarna fick återkomma per telefon vid eventuella 

oklarheter, vilket de samtyckte till. Detta bedömdes dock inte vara nödvändigt. 

Bandinspelningarna från intervjuerna skrevs ordagrant ut för att kunna analyseras. 

Utskrifterna avidentifierades för att ingen informant skulle kunna kännas igen.  

 

Analys av data 

För att analysera data användes innehållsanalys inspirerad av Burnard (1991). Syftet med 

denna metod är att identifiera, koda och kategorisera teman eller mönster som förekommer i 

data. Författarnas tillvägagångssätt beskrivs nedan. För att få en förståelse för materialet, läste 

författarna noggrant intervjuutskrifterna enskilt upprepade gånger. Därefter markerades 

meningsbärande textenheter som svarade mot studiens syfte och dessa kodades sedan efter 

innehåll. Koderna skrevs sedan ned i marginalen, exempel på koder var orealistiska mål och 

klientens motivation. Även markeringar i texten och kodningen skedde enskilt. Sedan 

jämförde författarna kodningen och samstämmigheten var god, där skillnader fanns förde 

författarna en diskussion för att nå överensstämmelse. Därefter diskuterade författarna 

innehållet med handledaren som hade läst och kodat materialet från två intervjuer. Det visade 

sig att författarna och handledaren hade liknande uppfattning om vad som var framträdande i 

materialet. För att få en bild av varje enskild informants erfarenheter av att tillämpa ett 

klientcentrerat arbetssätt sammanförde författarna koder med liknande innehåll, i varje enskild 

intervjuutskrift. Till exempel fördes koder som på olika sätt berörde klientens delaktighet 

samman. Genom att sedan föra samman samtliga koder som funnits i de sex intervjuerna fick 

författarna fram ett förslag på fyra temporära kategorier. Fortsatt analys av data visade att 

dessa till viss del överlappade varandra, varför justeringar genomfördes. Analysen framskred 
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ytterligare och resulterade slutligen i tre kategorier, dessa var ”att etablera en god relation”, 

”att klienten är delaktig” och ”att utgå ifrån klientens önskningar och behov”. Kategorierna 

presenteras som resultatet av studien och illustreras med citat ur intervjuerna. 

 

Etiska överväganden 

Informanterna fick information om studiens syfte, att deltagandet var frivilligt och att de 

kunde avbryta sitt deltagande närhelst de önskade, utan att berätta varför. De informerades 

även om att allt material behandlas konfidentiellt för att ingen individ ska kunna identifieras i 

den färdiga rapporten. Denna information gavs vid tre tillfällen: skriftligt i missivbrevet, vid 

telefonkontakt för tidsbokning och inledningsvis vid intervjuerna. Information om att endast 

författarna skulle avlyssna bandinspelningarna samt ha tillgång till namnuppgifter delgavs 

informanterna i missivbrevet. De fick även information om att intervjuutskrifterna endast 

skulle läsas av författarna och handledaren. Dessutom informerades informanterna om att 

förhoppningen med studien är att den ska generera ny kunskap och ge större förståelse inom 

området, även om författarna inte har möjlighet att åtgärda de eventuella problem som 

framkommer. Författarna tog i beaktande att intervjuerna eventuellt kunde väcka tankar och 

känslor hos informanterna kring om de verkligen arbetar klientcentrerat vilket skulle kunna 

leda till att de känner sig illa till mods. Eftersom de positiva aspekterna av studien bedömdes 

överväga de negativa, valde författarna att genomföra studien. 

 

 

RESULTAT 

 

Analysen av materialet resulterade i tre kategorier som beskriver distriktsarbetsterapeuters 

erfarenheter av att tillämpa ett klientcentrerat arbetssätt. Dessa kategorier är: ”att etablera en 

god relation”, ”att klienten är delaktig” och ”att utgå ifrån klientens önskningar och behov”. 

Nedan följer en beskrivning av de tre kategorierna.  

 

Att etablera en god relation  

Den här kategorin utgörs av relationen mellan arbetsterapeut och klient där informanternas 

erfarenheter reflekterar att en god relation främjar ett klientcentrerat arbetssätt. 

Informanternas erfarenheter återger att en god relation är mycket betydelsefull för att 

arbetsterapeut och klient ska kunna arbeta tillsammans och finna lösningar på 
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aktivitetsproblemen. Karaktäristiskt för en god relation är att arbetsterapeut och klient lär 

känna och förstår varandra för att klienten ska kunna känna förtroende för arbetsterapeuten 

och trygghet i relationen. För att kunna etablera en god relation har samtalet en framträdande 

roll. En av informanterna beskrev relationen på följande sätt: 

 

Det är jätteviktigt att bygga upp en allians med patienten, så kallar jag det. 
Att man lär känna patienten och att man får ett förtroende. 

 

I relationen har samtalet mellan arbetsterapeut och klient en betydande roll. Ur informanternas 

beskrivningar avspeglas att det är genom samtalet som arbetsterapeut och klient lär känna 

varandra och en relation etableras. Informanternas erfarenheter reflekterar att en god relation 

kan främjas av ett gott samtalsklimat. Här beskrev informanterna betydelsen av sitt 

förhållningssätt för att åstadkomma ett öppet klimat där klienten kan känna trygghet och 

förtroende. Informanterna nämnde exempelvis att arbetsterapeuten genom att vara engagerad, 

lyssna, bekräfta och ställa frågor kan främja ett gott samtalsklimat och därigenom relationen. 

Arbetsterapeutens förhållningssätt vid samtalet kan illustreras med följande citat: 

 

Det handlar mycket om hur jag som person är. Hur jag kan föra ett samtal, 
hur jag kan ställa frågor på ett bra sätt eller få patienten att berätta på ett 
bra sätt, så att patienten berättar det den vill berätta. 

 

Informanternas erfarenheter speglar även att relationen främjas om samtalet sker genom en 

direkt kontakt mellan arbetsterapeut och klient. Att etablera en relation är därför svårare när 

samtalet mellan arbetsterapeut och klient sker via en tredje part. Exempel som omnämndes av 

informanterna är när det finns behov av tolk eller när en anhörig för klientens talan. 

 

Ur informanternas beskrivningar framkom att etableringen av en god relation, förutom 

arbetsterapeutens förhållningssätt, även kan påverkas av dels tidsaspekter och dels av miljön 

där mötet mellan arbetsterapeut och klient sker. För att kunna främja utvecklingen av en god 

relation omnämns tiden vid första mötet mellan arbetsterapeut och klient som viktig i två 

avseenden. Dels att det finns tillräckligt med tid till förfogande, och dels att arbetsterapeuten 

medvetet låter mötet ta tid, för att arbetsterapeut och klient ska kunna lära känna varandra. En 

annan tidsaspekt som framkom ur informanternas beskrivningar var att relationen kan främjas 

när arbetsterapeut och klient har en långvarig återkommande kontakt, till skillnad från snabba 

punktinsatser där relationen inte har samma möjlighet att utvecklas. Vad gäller miljön där 
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mötet mellan arbetsterapeut och klient sker beskrev informanterna att relationen lättare kan 

etableras när arbetsterapeuten möter klienten i dennes hemmiljö. Informanternas erfarenheter 

återger att arbetsterapeut och klient lär känna varandra i ett naturligt och personligt möte. 

Arbetsterapeuten får då en bättre helhetsbild av klienten och därmed också en djupare 

förståelse för denne och dennes situation, vilket främjar en god relation mellan dem. Detta 

kan illustreras med följande citat: 

  

Man får en tydligare bild tycker jag, man bjuds in till patienten. Det känns 
ofta som man lär känna den personen och får en bättre känsla än om man 
träffar den på mottagningen /…/Jag får jättemycket gratis information när 
man kommer hem till en person. /…/Och ibland saker som inte går att 
greppa heller, men man får en bättre känsla för personen som man möter, 
en helare känsla.   

 

En av informanterna beskrev även att en god relation främjas när arbetsterapeuten är den 

första arbetsterapeut som etablerar en relation med klienten. Har klienten däremot redan en 

etablerad relation med en annan arbetsterapeut och sedan överrapporteras, beskrev 

informanten det svårare att etablera en relation med klienten. Vidare framkom att relationen 

då inte blir lika naturlig vilket dels beror på att arbetsterapeuten då oftast bara utför en åtgärd 

som en annan arbetsterapeut föreslagit, och dels på att klienten inte är lika villig att etablera 

en ny relation. Informanten beskrev att klienten sådana gånger inte vill berätta om sin 

situation och öppna sig för ytterligare en arbetsterapeut, och därför kan reagera med ilska och 

ifrågasätta arbetsterapeutens motiv. 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att informanternas erfarenheter avspeglar vikten av en god 

relation mellan arbetsterapeut och klient för att de ska kunna arbeta tillsammans. Relationen 

etableras i samtalet mellan dem där de lär känna och förstår varandra och där trygghet och 

förtroende kan utvecklas. Informanternas beskrivningar reflekterar att etableringen av 

relationen kan påverkas av arbetsterapeutens förhållningssätt men även av tidsaspekter och av 

miljön där mötet mellan arbetsterapeut och klient sker. 

 

Att klienten är delaktig 

Den här kategorin innefattar klientens delaktighet vid planering och genomförande av 

åtgärder i dennes rehabilitering. Informanternas erfarenheter reflekterar att klientens 

delaktighet utgör en viktig del i det klientcentrerade arbetssättet och är en förutsättning för ett 

bra rehabiliteringsresultat. Betydelsefullt för klientens delaktighet är att denne är motiverad 
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och tar eget ansvar i sin rehabilitering. Informanternas beskrivningar återspeglar att 

motivationen och det egna ansvaret i sin tur kan påverkas av arbetsterapeutens 

förhållningssätt, samt att det egna ansvaret även kan påverkas av klientens syn på sin roll i 

rehabiliteringen och av hur långt klienten hunnit i bearbetningen av sin situation.  

 

Informanternas erfarenheter avspeglar att arbetsterapeutens arbete är utan mening om klienten 

inte är delaktig. Oavsett hur bra lösningsmöjligheter arbetsterapeuten än presenterar, leder inte 

arbetet någonstans om klienten inte är delaktig. Av deras beskrivningar framgick samtidigt att 

det tar mer tid för arbetsterapeuten att arbeta på ett sätt där klienten är delaktig, till skillnad 

från om arbetsterapeuten ensam tar beslut gällande mål och lösningar. Att arbetet för 

arbetsterapeuten tar mer tid om klienten är delaktig, gäller vare sig klienten själv väljer att 

vara delaktig eller om arbetsterapeuten aktivt försöker involvera denne. Informanternas 

erfarenheter reflekterar således vikten av att arbetsterapeuten tar sig tid för att klienten ska 

kunna bli delaktig. En av informanterna beskriver klientens delaktighet så här: 

 

Det tar mer tid för en arbetsterapeut, men jag tror att i längden så tjänar 
man ingenting om man inte har patienten med sig. Jag tror att det är viktigt 
att man har med sig patienten, annars jobbar man förgäves, i motvind.  

 

Ur informanternas beskrivningar framträdde att klientens delaktighet influeras av två olika 

aspekter, dels klientens motivation och dels klientens eget ansvar i rehabiliteringen. 

Informanternas erfarenheter reflekterar att klientens motivation starkt påverkar dennes 

delaktighet och att arbetet därför alltid bör fokusera på vad klienten är motiverad att göra. För 

att klienten ska vara delaktig krävs därför, enligt informanternas beskrivningar, att 

arbetsterapeuten utgår ifrån klientens motivation under hela arbetet, det vill säga vid 

problemidentifiering, målformulering samt vid val av lösningsmöjligheter. Således bör inte 

arbetsterapeuten komma med färdiga lösningar, utan arbetsterapeut och klient ska 

tillsammans försöka hitta lösningar för klientens aktivitetsproblem. Vidare återspeglar 

informanternas erfarenheter att arbetsterapeuten bör inta ett förhållningssätt som innebär att 

ställa frågor som uppmuntrar klienten att reflektera över vad denne själv är motiverad att göra.  

 

Informanternas beskrivningar avspeglar även vikten av att klienten känner och tar eget ansvar 

i sin rehabilitering. En del klienter ser att de själv har en möjlighet att genom eget ansvar 

påverka sin rehabilitering, vilket medför att de på ett naturligt sätt är delaktiga, medan det för 

andra klienter inte är lika naturligt att ta eget ansvar. Informanternas erfarenheter visar även 
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att hur ansvarstagande en klient är, kan bero på vilken roll denne anser sig ha i 

rehabiliteringen. Exempelvis nämnde informanterna att en del klienter inte är van att ha en 

aktiv roll, utan förväntar sig att någon annan ska ta beslut som rör rehabiliteringen. Detta 

illustreras med följande citat: 

 

Man möter ju patienter som tycker det är konstigt när man frågar hur de 
tänker och hur de har det och om de själv har funderat på lösningar. Det är 
främmande för en del patienter. 

 

Vidare framkom ur informanternas beskrivningar att om klienten inte hunnit bearbeta och 

acceptera sin situation kan det vara svårt att ta ansvar och vara delaktig. Informanternas 

erfarenheter återspeglar att klienten då kan ha svårt att se mål och lösningar på sina 

aktivitetsproblem eftersom denne inte kan föreställa sig hur framtiden kan komma att se ut. 

Deras beskrivningar reflekterar att när klienten inte tar eget ansvar bör arbetsterapeuten 

fungera som en handledare och stödja klienten. I detta förhållningssätt är det viktigt att ge 

klienten tid och ställa frågor för att få klienten att reflektera över sin situation, sin framtid och 

sin roll i rehabiliteringen. På så vis kan klienten ta ansvar och därigenom också vara delaktig.  

 

Som sammanfattning kan framhållas att klientens delaktighet är viktig för att arbetsterapeut 

och klient ska kunna arbeta tillsammans och finna lösningar på klientens aktivitetsproblem. 

Informanternas beskrivningar avspeglar att arbetsterapeuten kan främja klientens delaktighet 

genom sitt förhållningssätt. Detta genom att till exempel ta sig tid, fungera som en handledare 

och stödja klienten samt att ställa frågor som uppmuntrar klienten att reflektera över vad 

denne är motiverad att göra.  

 

Att utgå ifrån klientens önskningar och behov 

Informanternas erfarenheter avspeglar i denna kategori vikten av att i det klientcentrerade 

arbetssättet utgå ifrån klientens önskningar och behov. Detta beskrevs av informanterna som 

en förutsättning för att finna lösningar på klientens aktivitetsproblem. För att kunna utgå ifrån 

klientens önskningar och behov uttryckte informanterna vikten av att arbetsterapeuten 

respekterar och lyssnar på klienten och att det är klienten som väljer mot vad och hur den vill 

arbeta. Informanternas erfarenheter reflekterar två viktiga aspekter angående klientens 

önskningar och behov, nämligen möjligheten att dels identifiera och dels tillgodose dessa. 
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Utifrån informanternas beskrivningar framkom vikten av att arbetsterapeuten kan identifiera 

de önskningar och behov klienten anser sig ha. Några av informanterna beskrev att olika 

instrument kan fungera som hjälpmedel för att på ett tydligare sätt kunna ringa in klientens 

önskningar och behov. Instrument som omnämndes var COPM, ADL-taxonomin och olika 

intressechecklistor. I motsats till detta beskrev en informant att användandet av instrument 

kan styra dialogen med klienten och därmed försvåra identifieringen av klientens önskningar 

och behov.  

 

Informanternas erfarenheter reflekterar även hur den sociala miljön kan inverka på 

arbetsterapeutens möjligheter att identifiera klientens önskningar och behov. Personer i 

klientens omgivning kan fungera som en resurs men kan även försvåra identifieringen. 

Informanternas beskrivningar avspeglar att klientens anhöriga och nära vänner kan fungera 

som en resurs för att identifiera klientens önskningar och behov, när denne inte själv kan tala 

för sig. Genom att de anhöriga kan ha god kännedom kring vad klienten tidigare ansett vara 

viktigt, kan de vara en god hjälp för arbetsterapeuten. Deras erfarenheter avspeglar även att 

identifieringen kan vara svår när klienten inte kan tala för sig, exempelvis på grund av afasi 

eller demens, och att någon annan, oftast en anhörig, då för klientens talan. Informanternas 

beskrivningar visar att det då är svårare att finna ett mål som med säkerhet stämmer överens 

med vad klienten önskar. Vidare beskrev informanterna att det även kan vara ett problem när 

anhöriga är påstridiga vad gäller sin ståndpunkt, vilket kan medföra att klienten inte kommer 

till tals angående dennes önskningar och behov. Exempel som omnämndes var när anhöriga är 

överbeskyddande eller har orimliga förväntningar vad gäller klientens situation. En av 

informanterna sa så här:  

 

Jag har många patienter där anhöriga är så otroligt starka och strider och 
står på sig så fruktansvärt så att patienten kommer, vad ska jag säga, i 
skymundan. 

 

Av informanternas erfarenheter framkom att i situationer när klienten inte kan föra sin talan 

eller får möjlighet att komma till tals, är det viktigt att arbetsterapeuten är lyhörd och 

uppmärksam på signaler, till exempel klientens kroppsspråk. Detta för att försöka förvissa sig 

om att klientens önskningar och behov har uppfattats rätt. Informanterna beskrev att ett annat 

sätt för arbetsterapeuten att förvissa sig om detta är att tillsammans med klienten, när det är 

möjligt, skriva ned dennes önskningar och behov. Ur informanternas erfarenheter framkom 

även vikten av att arbetsterapeuten bortser ifrån personliga värderingar för att klientens 
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önskningar och behov ska kunna framkomma, för att således främja det klientcentrerade 

arbetssättet. Detta genom att arbetsterapeutens värderingar kring vilka åtgärder som bör 

prioriteras kanske inte stämmer överens med klientens. Informanternas beskrivningar 

reflekterar även att tidsbrist på grund av en stor arbetsbörda, kan utgöra hinder för att 

identifiera klientens önskningar och behov. Snabba utskrivningar från sjukhus, många 

remisser och ett stort antal klienter beskrevs innebära att arbetsterapeuten inte får lika mycket 

tid för varje klient och att utredningarna då inte blir lika grundliga. 

 

Den andra aspekten som tydligt framträdde i denna kategori berör arbetsterapeutens möjlighet 

att tillgodose klientens önskningar och behov. Informanternas erfarenheter reflekterar en 

svårighet att tillgodose klientens önskningar och behov när dessa inte är förenliga med 

arbetsterapeutens roll och ansvar som professionell, något som beskrevs vara fallet när 

klienten har ohälsosamma eller orealistiska önskningar och behov. Klientens ohälsosamma 

önskningar och behov beskrevs svåra att tillgodose på grund av att arbetsterapeuten inte kan 

medverka till något som kan vara skadligt för klienten. Informanternas erfarenheter avspeglar 

således en konflikt mellan att å ena sidan arbeta klientcentrerat och därmed tillgodose 

klientens önskningar och behov, och å andra sidan uppfylla de krav som professionen ställer 

på arbetsterapeutens handlande. Vidare beskrev informanterna att arbetsterapeuten bör 

framföra sina åsikter om vad som är lämpligt och inte, när klienten har ohälsosamma 

önskningar och behov. Ur informanternas beskrivningar framkom att en teamsamverkan 

mellan de olika professioner som är involverade i klientens situation, här kan fungera som ett 

stöd eftersom det finns möjlighet att resonera kring vad som är rätt att göra. Informanternas 

beskrivningar reflekterar samtidigt att arbetsterapeuten inte kan hindra klienten att på egen 

hand arbeta mot mål även om arbetsterapeuten inte samtycker till dessa. Informanternas 

erfarenheter avspeglar även en svårighet att tillgodose klientens önskningar och behov om 

dessa är orealistiska, genom att dessa inte heller alltid är förenliga med arbetsterapeutens roll 

och ansvar som professionell. Samtidigt framkom ur deras beskrivningar att det är viktigt att 

arbetsterapeuten inte tar ifrån klienten dennes drömmar och mål, vilket kan vara nedslående. 

Arbetsterapeuten bör i dessa situationer istället samtala med klienten om att börja i mindre 

skala och tillsammans med klienten försöka komma fram till realistiska delmål på vägen.  

 

Informanternas erfarenheter avspeglar att arbetsterapeutens möjlighet att tillgodose klientens 

önskningar och behov också påverkas av tillgången av tid och resurser. Ur informanternas 

beskrivningar framkom att tidsbrist på grund av en stor arbetsbörda kan utgöra hinder för att 
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tillgodose klientens önskningar och behov eftersom arbetsterapeuten då oftast prioriterar de 

mest akuta behoven. Som exempel omnämndes att aktiviteter som klienten utövar på fritiden 

därför ofta inte prioriteras trots att dessa aktiviteter enligt informanterna är någonting som 

klienterna prioriterar och upplever viktigt. En av informanterna uttryckte sig på följande sätt: 

 

Fritidsbiten är en viktig del hos många och det är det som patienten vill få 
hjälp med. /…/ Om jag inte har tid att vara med på det och stödja patienten 
i det, då är det ju inte klientcentrerat. 

 

Av informanternas beskrivningar framkom även att klientens önskningar och behov inte alltid 

kan tillgodoses på grund av otillräckliga resurser. Även här framkom att aktiviteter inom 

fritidsområdet är eftersatta, exempelvis beskrev några av informanterna att de numera inte får 

förskriva hjälpmedel för fritiden.  

 

Sammanfattningsvis reflekterar informanternas erfarenheter olika möjligheter och hinder för 

att kunna utgå ifrån klientens önskningar och behov. Deras beskrivningar avspeglar även att 

arbetsterapeutens förhållningssätt har stor betydelse vad gäller att identifiera och tillgodose 

klientens önskningar och behov. Exempelvis är det viktigt att arbetsterapeuten bortser från 

egna värderingar, är lyhörd och uppmärksam på klientens kroppsspråk. Vidare framkom att 

yttre ramar såsom tidsbrist och otillräckliga resurser kan begränsa arbetsterapeutens möjlighet 

att utgå ifrån klientens önskningar och behov. 

 

 

DISKUSSION 
 

Syftet med denna studie var att beskriva distriktsarbetsterapeuters erfarenheter av att tillämpa 

ett klientcentrerat arbetssätt. Studien visar genomgående på betydelsen av arbetsterapeutens 

förhållningssätt för att främja det klientcentrerade arbetssättet, vilket var framträdande i 

samtliga kategorier. Resultatet bidrar med empiriskt stöd för betydelsen av att möjliggöra en 

god relation, att klienten är delaktig samt att utgå ifrån klientens önskningar och behov, vilket 

beskrivs i arbetsterapi teori (CAOT, 2002). Den aktuella studien bidrar också till en förståelse 

för hur olika aspekter av arbetsterapeutens förhållningssätt kan främja det klientcentrerade 

arbetssättet.  
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Kategorin ”att etablera en god relation” avspeglar att ett gott samtalsklimat kan främjas när 

arbetsterapeuten intar ett förhållningssätt som innebär att vara engagerad, lyssna, bekräfta och 

ställa frågor. Informanternas erfarenheter reflekterar även vikten av att arbetsterapeuten 

tillåter det första mötet med klienten ta tid, för att en god relation ska kunna utvecklas. 

Liknande beskrivs av Tickle-Degnen (1995) som framhåller vikten av att arbetsterapeuten bör 

rikta uppmärksamheten mot, och verkligen lyssna på klienten samt att arbetsterapeuten tar sig 

tid för detta, för att främja relationen mellan dem. Resultatet av den aktuella studien ger 

således en förståelse för hur arbetsterapeuten genom sitt förhållningssätt kan främja ett gott 

samtalsklimat och därigenom även relationen med klienten. Detta visar på betydelsen av att 

arbetsterapeuten låter det första mötet med klienten ta tid samt att arbetsterapeuten vid detta 

möte beaktar betydelsen av samtalet för att etablera en god relation som främjar det 

klientcentrerade arbetssättet.   

 

Informanternas erfarenheter reflekterar i kategorin, ”att klienten är delaktig”, att klientens 

motivation och eget ansvar främjar dennes delaktighet. Här framkom vikten av att 

arbetsterapeuten ställer frågor till klienten som uppmuntrar denne att reflektera över sin 

situation och sin egen roll i rehabiliteringen samt över vad denne är motiverad att göra. 

Arbetsterapeuten kan således genom sitt förhållningssätt främja klientens delaktighet och 

därmed även det klientcentrerade arbetssättet. Informanternas erfarenheter reflekterar i denna 

kategori även vikten av att arbetsterapeuten, för att främja klientens delaktighet, inte ska 

presentera färdiga lösningar för klienten. Istället ska arbetsterapeut och klient tillsammans 

finna lösningar till aktivitetsproblemen. Även i denna kategori framträdde vikten av att 

arbetsterapeuten ger klienten tid. Hagedorn (1995) beskriver även detta och menar att det tar 

tid att få klienten att inta en roll som ansvarstagande, aktiv deltagare och partner. Resultatet 

av den aktuella studien bidrar därför med en förståelse för vikten av att arbetsterapeuten ger 

klienten tid och ställer reflekterande frågor för att på så vis främja dennes delaktighet och 

därmed även det klientcentrerade arbetssättet.  

 

Resultatet visar i den tredje kategorin, ”att utgå ifrån klientens önskningar och behov”, 

betydelsen av arbetsterapeutens förhållningssätt när klienten inte kan tala för sig eller får 

möjlighet att tala. Informanternas erfarenheter avspeglar att arbetsterapeuten i dessa 

situationer bör vara lyhörd och uppmärksam på till exempel klientens kroppsspråk. Detta för 

att försöka ta reda på om klientens önskningar och behov har uppfattats rätt, för att kunna utgå 

ifrån dem. Liknande beskrivs av Hagedorn (1995) som menar att det är viktigt att vara 



 17

uppmärksam på mer än vad klienten uttrycker verbalt. Vidare beskriver hon att 

kommunikationen består av mer än ett utbyte av ord och att orden inte alltid stämmer överens 

med kroppsspråket. Studiens resultat visar således på betydelsen av att arbetsterapeuten är 

uppmärksam på vad klienten uttrycker både verbalt och med sitt kroppsspråk.   

 

Vidare visar resultatet att tiden på olika sätt inverkar på det klientcentrerade arbetssättet, 

vilket även beskrivs i arbetsterapi teori (Hagedorn, 1995) samt i forskning (Wilkins, Pollock, 

Rochon & Law, 2001). Informanternas erfarenheter speglar att arbetsterapeuten kan främja 

det klientcentrerade arbetssättet genom att ta sig tid och ge klienten tid. Den aktuella studien 

bidrar således med en förståelse för betydelsen av att det klientcentrerade arbetssättet måste få 

ta tid. Samtidigt avspeglar informanternas erfarenheter att det klientcentrerade arbetssättet 

försvåras av tidsbrist. Resultatet visar att tidsbrist kan bero på en stor arbetsbörda som kan 

medföra att arbetsterapeuten oftast bara åtgärdar det mest akuta, varför det inte alltid finns 

möjlighet att tillgodose klientens önskningar och behov. Således visar resultatet att 

arbetsterapeuten inte alltid kan styra över tiden utan är tvungen att prioritera, vilket inverkar 

på tillämpningen av det klientcentrerade arbetssättet. Liknande har även framkommit i en 

studie av Wressle och Samuelsson (2004) där distriktsarbetsterapeuter i Sverige ansåg att ett 

stort hinder för att kunna tillämpa ett klientcentrerat arbetssätt var bristen på tid. Den aktuella 

studien styrker således aktuell forskning men bidrar också med en förståelse för 

konsekvenserna av tidsbrist för det klientcentrerade arbetssättet. Dessa konsekvenser är att 

arbetsterapeuten inte kan genomföra en tillräckligt grundlig utredning, vilket kan medföra att 

klientens alla önskningar och behov inte identifieras samt att de mest akuta behoven endast 

tillgodoses. Wressle och Samuelsson (2004) beskriver vidare att många arbetsterapeuter anser 

att tillämpningen av ett klientcentrerat arbetssätt försvåras av att kunskapen kring arbetssättet 

inte är tillräcklig. En fråga som uppkommer utifrån detta är om det är en brist på tid som utgör 

hinder för tillämpningen av arbetssättet, eller om det också kan bero på en brist på kunskap 

och erfarenhet kring det klientcentrerade arbetssättet som medför att arbetssättet tar mer tid att 

tillämpa? I den aktuella studien framkom inte detta perspektiv, men författarna anser att det är 

betydelsefullt att få större förståelse för detta, varför mer forskning kring detta perspektiv vore 

av intresse. 

 

Informanternas erfarenheter avspeglar även att otillräckliga resurser kan försvåra 

arbetsterapeutens möjlighet att arbeta klientcentrerat. Detta beskrivs även av Wilkins, 

Pollock, Rochon och Law (2001). Resultatet av den aktuella studien tyder således på 
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svårigheter att arbeta klientcentrerat när yttre faktorer såsom tidsbrist och otillräckliga 

resurser påverkar. Hagedorn (1995) påvisar även detta och menar att det är svårt för 

arbetsterapeuten att balansera klientens behov med de praktiska och politiska ramar som 

måste följas. Liknande har framkommit i en studie av Hane och Wennberg (2003) som 

beskriver att arbetsterapeuter upplever att de mål som är uppsatta för vården, inte alltid är 

förenliga med de resurser som finns. Således tyder den aktuella studien, tillsammans med 

arbetsterapi teori och forskning, på svårigheter att förena ett klientcentrerat arbetssätt med de 

yttre ramar som finns. Hane och Wennberg (2003) beskriver att den prioriteringsordning som 

följs kanske bör ändras och menar att enkla åtgärder kan bidra till att klienter skulle kunna 

leva ett gott liv trots sina svårigheter. De menar vidare att detta skulle kunna avlasta 

primärvården och således bespara samhället stora kostnader. Sett utifrån detta perspektiv 

väcks frågan huruvida möjligheten att tillgodose klientens önskningar och behov och att 

tillämpa ett klientcentrerat arbetssätt, även kan bero på den prioriteringsordning som 

arbetsterapeuten följer? Det skulle därför vara av intresse med fortsatt forskning för att se om 

och i så fall hur de prioriteringar som arbetsterapeuter följer, påverkar möjligheten att arbeta 

klientcentrerat.  

 

Vidare visar resultatet av studien på svårigheter att arbeta klientcentrerat när klienten har 

ohälsosamma eller orealistiska önskningar och behov, på grund av att dessa inte är förenliga 

med arbetsterapeutens roll och ansvar som professionell. Informanternas erfarenheter 

avspeglar således en konflikt mellan att arbeta klientcentrerat och därmed tillgodose klientens 

önskningar och behov, och att uppfylla de krav som professionen ställer på arbetsterapeuten. 

Att arbetsterapeuten inte alltid delar klientens uppfattning om vilka problemen är och hur de 

ska åtgärdas, har även framkommit i en studie av Rosa och Hasselkus (1996). Även CAOT 

(2002) beskriver en problematik när arbetsterapeuten bedömer att klienten strävar mot 

olämpliga mål som kan utgöra en fara för denne. De menar vidare att arbetsterapeuten vid 

dessa situationer bör informera om risker och vägleda klienten. Den aktuella studien bekräftar 

detta men bidrar även med kunskap till arbetsterapeuter om hur de kan förhålla sig till 

klienten när dennes önskningar och behov är ohälsosamma eller orealistiska.  

 

Resultatet visar på att arbetsterapeuten måste ta hänsyn till sin professionella roll och ansvar 

när klienten har ohälsosamma eller orealistiska önskningar och behov. Samtidigt visar den 

aktuella studien att arbetsterapeuten bör bortse ifrån personliga värderingar för att klientens 

önskningar och behov ska kunna framkomma. Resultatet tyder således på att 
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arbetsterapeutens värderingar dels kan vara av professionell karaktär och dels av personlig 

karaktär. Law, Baptiste och Mills (1995) beskriver att ett hinder för tillämpningen av ett 

klientcentrerat arbetssätt kan vara att arbetsterapeuten har svårt att skilja de personliga och 

professionella värderingarna åt. Den aktuella studien bidrar dock med en förståelse för 

betydelsen av att arbetsterapeuten, för att främja ett klientcentrerat arbetssätt, bortser ifrån 

personliga värderingar. Likaså bidrar resultatet med en förståelse för vikten av att 

arbetsterapeuten följer de professionella värderingarna för att inte klienten ska komma till 

skada. 

   

Metoddiskussion  
Resultatet bör betraktas i relation med studiens metodbegränsningar. De begrepp som 

kommer att användas för att diskutera studiens kvalitet är validitet (Kvale, 1997) och 

trovärdighet (Holloway & Wheeler, 1996; Krefting, 1991). 

 

Studiens resultat ger en förståelse för några distriktsarbetsterapeuters erfarenheter av att 

tillämpa ett klientcentrerat arbetssätt. Eftersom informanterna var få till antalet kan resultatet 

inte generaliseras, detta var dock inte syftet med studien. Det är emellertid rimligt att anta att 

studiens resultat kan bidra med en förståelse för hur arbetsterapeuten genom sitt 

förhållningssätt kan främja tillämpningen av ett klientcentrerat arbetssätt.  

 

Författarna anser att datainsamlingen har genererat ett rikt material, vilket kan ha berott på 

olika faktorer som inverkat. Informanterna kunde på ett beskrivande sätt berätta kring sina 

erfarenheter av att tillämpa ett klientcentrerat arbetssätt, vilket bland annat kan ha berott på att 

de hade klinisk erfarenhet. Att författarna medvetet valde distriktsarbetsterapeuter från olika 

platser i Norrbottens län för att få större spridning, kan även ha bidragit till det rika materialet.  

 

Datainsamlingen skedde genom öppna intervjuer, vilket enligt Kvale (1997) är en lämplig 

metod för att beskriva enskilda individers erfarenheter. De öppna frågorna gav informanterna 

stora möjligheter att fritt berätta om sina erfarenheter, vilket bör ha stärkt validiteten (Kvale, 

1997). Att datainsamlingen genererade ett rikt material kan även ha berott på att följdfrågor 

ställdes, eftersom följdfrågor enligt Kvale (1997) ger möjlighet att undersöka och bekräfta 

innebörden i svaren. En begränsning vid datainsamlingen kan vara att informanterna endast 

intervjuades vid ett tillfälle. Författarna anser att en andra intervju hade kunnat medföra ett än 

mer beskrivande och omfattande material. En styrka vad gäller datainsamlingen är att 
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informanterna fick ta del av intervjufrågorna i god tid före intervjun, därmed fanns det 

möjlighet för dem att reflektera över frågeställningarna och förbereda sig för intervjun. En 

annan styrka vid datainsamlingen var att båda författarna deltog vid samtliga intervjuer, och 

därmed kunde komplettera varandra eftersom författarna uppmärksammade olika aspekter i 

informanternas beskrivningar och därför ställde olika typer av följdfrågor, vilket kan ha 

bidragit till det rika materialet. Att båda författarna deltog borde även till viss del ha 

kompenserat att författarna var oerfarna intervjuare. Författarna har dock reflekterat över att 

en brist på erfarenheter att genomföra intervjuer av detta slag, kan ha medfört att vissa 

aspekter i informanternas beskrivningar till fullo inte följdes upp. Ytterligare en begränsning 

kan ha varit att det inte fanns tid för analys efter varje intervju, utan samtliga intervjuer 

genomfördes innan analysarbetet kunde påbörjas. Om det hade funnits utrymme för analys 

efter varje enskild intervju hade detta kunnat möjliggöra en förbättring av intervjutekniken, 

vilket i sin tur hade kunnat medföra ett än rikare material.  

 

Att intervjuerna genomfördes via personligt möte anser författarna likaså varit en styrka, 

eftersom detta givit en större förståelse för materialet genom att författarna hade möjlighet att 

uppmärksamma informanternas gester och kroppsspråk. Dessutom fick informanterna 

bestämma plats för intervju vilket kan ha inneburit att de kände sig trygga och fritt kunde 

berätta om sina erfarenheter. Genom att intervjuerna spelades in på band behövde inte 

författarna koncentrera sig på att anteckna allt, utan kunde fokusera på kommunikationen med 

informanterna och följa med i deras beskrivningar.  

 

Att författarna läst, markerat och kodat data enskilt, stärker trovärdigheten i analysen 

(Holloway & Wheeler, 1996). För att ytterligare stärka trovärdigheten i analysen (Krefting, 

1991) har författarna fört en diskussion med varandra samt med handledaren vad gäller fynd, 

tolkningar och samstämmighet. Dessutom har citat använts för att illustrera de olika 

kategorierna i resultatet vilket enligt Krefting (1991) kan öka trovärdigheten. Författarna 

anser att studien har avspeglat informanternas erfarenheter utan risk för att de ska kunna 

identifieras.  
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Tillkännagivande 
Vi vill först framföra ett tack till de distriktsarbetsterapeuter som har deltagit i studien. Ett 

stort tack vill vi även rikta till vår handledare Anneli Nyman för stöd och uppmuntran genom 

hela arbetet samt för alla goda och värdefulla råd. Vi vill också tacka personalen vid 

Sociomedicinska biblioteket för all hjälp vid insamlandet av litteratur.  
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Bilaga 1 
Aktuellt datum 

  
 

Information och förfrågan om deltagande i studie. 
 
 
Klientcentrerat arbetssätt är idag ett centralt begrepp inom arbetsterapi. Forskning har visat på 
många fördelar med att arbeta klientcentrerat samtidigt som det framkommit att det inte alltid 
är enkelt att tillämpa detta arbetssätt. Det behövs dock mer kunskap inom området. Därför är 
vi intresserade av att göra en intervjustudie med syfte att beskriva distriktsarbetsterapeuters 
erfarenheter av att tillämpa ett klientcentrerat arbetssätt. Intervjun kommer att fokusera kring 
några frågor där Du får berätta om Dina erfarenheter. Kriterierna för att delta i studien är att 
Du är yrkesverksam arbetsterapeut inom primärvården med minst ett års arbetslivserfarenhet. 
Vår fråga till dig är därför om Du är intresserad av att delta i denna intervju? 
 
Vi som kommer att genomföra studien är två arbetsterapeutstuderande i termin 6 vid 
Institutionen för hälsovetenskap i Boden. Studien kommer att utgöra vårt examensarbete på 
10 poäng och det färdiga examensarbetet kommer att finnas tillgängligt via institutionens 
hemsida, (www.hv.luth.se) under länken ” Examensarbete”, från och med hösten 2004. 
 
Intervjun kommer att ske via personligt besök och beräknas ta upp till en timme. Intervjun 
kommer att spelas in på band för att försäkra att all information kommer med. Det är endast vi 
två studerande som kommer att lyssna av inspelningen och som kommer att ha tillgång till 
namnuppgifter. Utskriften av intervjun kommer endast att läsas av oss studerande och av vår 
handledare. Medverkan i studien är frivillig och Du kan när helst Du vill avbryta Ditt 
deltagande om så önskas, utan att behöva berätta varför. All information kommer att 
behandlas konfidentiellt, det vill säga att enskilda svar kommer presenteras så att ingen 
individ ska kunna identifieras i det färdiga examensarbetet. 
 
Vi kommer att kontakta Dig per telefon ungefär en vecka efter att Du mottagit det här brevet 
för att fråga om Du är intresserad av att delta i studien. Om Du vill delta bestämmer vi 
tillsammans tid och plats för intervjun. 
 
Har Du frågor är Du välkommen att kontakta någon av oss. 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
……………………….                            ….……………………….                    
Gunilla Lindberg                                     Zandra Wiklund 
0911 – 308 86                                          0911 – 124 66 
073 – 049 51 91                                       073 – 036 32 75 
uguile-1@student.luth.se                                zanvik-1@student.luth.se  
 
Handledare: Anneli Nyman, universitetsadjunkt. 
Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap.   
 


