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               Abstrakt 
Syftet med studien var att beskriva erfarenheter av framgångsrika 
interventioner för deprimerade klienter ur ett arbetsterapeutiskt 
perspektiv. Undersökningsgruppen bestod av sju arbetsterapeuter 
med 4-20 års erfarenhet av att arbeta inom psykiatrisk verksamhet. 
Arbetsterapeuterna intervjuades med utgångspunkt från två 
frågeställningar rörande erfarenheter av framgångsrika interventioner. 
Det utskrivna materialet analyserades sedan utifrån en kvalitativ 
innehållsanalys. Analys av data resulterade i tre kategorier: ett 
medvetet förhållningssätt till klienterna; en medveten anpassning av 
klienternas aktiviteter och ett medvetet val av klienternas aktiviteter. 
Resultatet visade på att arbetsterapeuternas erfarenhet av 
framgångsrika interventioner för deprimerade klienter var att 
aktiviteter spelade en stor roll i klienternas tillfrisknande. Det var av 
vikt att arbetsterapeuterna hittande lämpliga aktiviteter samt att 
aktiviteterna var anpassade så att klienterna kunde lyckas i sitt 
aktivitetsutförande, sedan var arbetsterapeuternas förhållningssätt en 
stor roll. Resultatet visade att det var dessa komponenter som 
tillsammans bidrog till att de arbetsterapeutiska interventionerna för 
deprimerade klienter blev framgångsrika. 
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Depressiv sjukdom var den fjärde ledande sjukdomen år 2001 enligt 

Världshälsoorganisationen och den förväntas bli den främsta orsaken till arbetsoförmåga 

bland vuxna personer (Dwight & Charney, 2003; Statens Beredning för medicinsk 

Utvärdering [SBU], 1999). Då deprimerade personer ses öka i samhället behövs bra 

interventioner för behandling och genom att erbjuda dessa personer bra interventioner ökas 

deras möjligheter för tillfrisknande. Arbetsterapeuter arbetar med att behandla personer med 

depression genom att erbjuda dem olika interventioner. Vilka interventioner 

arbetsterapeuterna använder sig av vid behandlingen av deprimerade klienter finns det endast 

ett fåtal studier om och ännu färre om hur framgångsrika interventionerna är. Därför är det av 

intresse att studera erfarenheter av framgångsrika interventioner för deprimerade klienter ur 

ett arbetsterapeutiskt perspektiv.  

 

Depression är en medicinsk sjukdom som kan uppstå vid vilken ålder som helst (Furman & 

Valtonen, 2001; Swedish Prevention and Treatment of Depression committee [PTD], 1992; 

SBU, 1999). För att en person ska diagnostiseras som deprimerad ska vissa kriterier 

förekomma under minst en två veckors period (American Psykiatric Association [APA], 

1999). Kriterier som ska uppfyllas är konstant nedstämdhet och/eller konstant minskat 

intresse eller apati. Andra kriterier kan vara oavsiktlig vikt- eller aptitförändring, känsla av 

trötthet eller minskad energi, känsla av värdelöshet eller skuld och koncentrationssvårigheter 

eller obeslutsamhet (Ibid). Deprimerade personer hamnar ofta i en ond cirkel då ouppnåbara 

mål ökar känslan av att inte ha kontroll, vilket i sin tur ökar de depressiva symtomen som 

dåligt självförtroende och känslor av hjälplöshet (Alenfelt, 1999; Neville, 1994).  

 

Depression kan behandlas på ett flertal olika sätt och klientens personlighet och inställning till 

olika behandlingsmetoder blir avgörande för valet av behandling och dess framgång (Furman 

& Valtonen, 2001; Wasserman, 2003).  Antidepressiva läkemedel är den behandling man 

oftast börjar med eftersom den ger symtomfrihet i upp till 70- 75 % av fallen (Wasserman, 

2003). Forskning har även visat att antidepressiva läkemedel endast har en liten påverkan på 

förmågan till psykosocial interaktion och ingen direkt påverkan på anpassat aktivitetsbeteende 

se till exempel Devereaux och Carlson (1992). Det finns även andra behandlingsformer som 

olika typer av samtalsterapi, ECT (Electric Convulsive Treatment) och stödpsykoterapi, dessa 

är enligt Wasserman (2003) lika effektiva som behandling med antidepressiva läkemedel vid 

lindriga och vissa medelsvåra depressioner. Med samtalsterapi eller andra psykologiska 

behandlingsformer tar det emellertid längre tid innan en lindring av de depressiva symtomen 
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och ångesten sker än vid behandlingen med antidepressiva läkemedel. Upp emot 80-85 % av 

de deprimerade klienterna blir symptomfria när de får kombinationsbehandling med både 

antidepressiva läkemedel och samtalsterapi (Ibid). Till deprimerade personer används även 

olika arbetsterapeutiska interventioner och ett grundläggande antagande i arbetsterapi är att 

aktivitet påverkar människans välmående och när människan är engagerad i aktiviteter mår 

denne bra (Kielhofner, 1997). En studie av Goldberg, Brintnell och Goldberg (2002) visar att 

det finns ett positivt samband mellan deltagande i aktivitet och upplevelsen av 

livstillfredsställelse hos personer med psykisk ohälsa. Vid depression upplever personer ofta 

en nedsättning i att utföra dagliga aktiviteter bland annat på grund av energilöshet och känslor 

av värdelöshet (Cracknell, 1995).  

 

Inom arbetsterapi definieras aktivitet som alla de aktiviteter människor utför varje dag och 

som ger mening i deras liv och ett grundläggande arbetsterapeutisk antagande är att 

människor behöver kreativa och produktiva aktiviteter för att må bra (Canadian Association 

of Occupational Therapists [CAOT], 2002; Kielhofner, 1997). Människans aktivitet ses som 

ett resultat av en dynamisk interaktion mellan personen, aktiviteten och den omgivande 

miljön under hela livet (CAOT, 2002). Inom arbetsterapi ses människan som en helhet och att 

denne ska ha möjlighet att leva ett så hälsosamt liv som möjligt trots funktionsnedsättningar 

(Ward, 1998). Syftet med arbetsterapi är att stödja personer med funktionsnedsättning, till att 

utföra dagliga aktiviteter som är meningsfulla för dem genom att återställa förmåga samt 

förebygga och kompensera nedsatt aktivitetsförmåga (Christiansen, 1991; Fisher, 1994; 

Kielhofner, 1997; Neistadt & Blesedell Crepeau, 1998). Nelson (1997) menar att aktiviteter 

måste vara meningsfulla och ha ett syfte för att klienten ska känna tillfredsställelse i 

aktivitetsutförandet.  

 

Arbetsterapin har sina rötter inom psykiatrin, och började utvecklas under Moral Treatment 

eran på 1800-talet (Devereaux & Carlson, 1992). Ett centralt antagande i Moral Treatment var 

att genom utvecklandet av nya vanor och rutiner i det dagliga livet och genom ett strukturerat 

dagligt schema som innehöll olika former av aktiviteter såsom målning, broderi och jordbruk 

skulle en persons förmåga att utföra aktiviteter på ett tillfredsställande sätt förbättras (Haglund 

1999; Kielhofner, 1997).  Det finns en tro som funnits med genom tiderna i österländsk och 

västerländsk kultur att aktivitet i form av träning, arbete, rekreation och nöjen både kan 

influera och förbättra mental och fysisk hälsa (Paterson, 2002). Ända sedan Moral Treatment 

eran har arbetsterapeuter spelat en viktig roll i vården av klienter med psykisk sjukdom inom 
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institutioner och på senare tid även på gruppboenden och i klienters hem (Lloyd & Samara, 

1996). Eklund (1993) beskriver psykiatrisk arbetsterapi utifrån två behandlingsstrategier, 

direkt och indirekt arbetsterapi. Målet med dessa behandlingsstrategier är att personen ska 

klara aktiviteterna i sitt dagliga liv (ADL) så självständigt och med så stor livstillfredsställelse 

som möjligt. Direkt arbetsterapi har en uppenbar koppling till ADL genom de aktiviteter som 

används och den miljö som nyttjas. Då kan exempelvis en matlagningssituation utnyttjas för 

att träna en person till att bättre klara sin egen kosthållning. Indirekt arbetsterapi syftar till att 

personen medvetandegör och bearbetar de hinder och problem som finns för ett optimalt 

fungerande. Syftet kan exempelvis vara att välja en köksaktivitet vara att nå ökad förmåga till 

samarbete.  

  

Ett grundläggande antagande i arbetsterapi är att engagemang i meningsfulla aktiviteter leder 

till förhöjt aktivitetsutförande och till livstillfredsställelse, med meningsfulla aktiviteter avses 

aktiviteter som motsvarar klientens behov och aktuella problem (Kielhofner, 1997). Detta 

visas i studier av bland annat Cracknell (1995) och Neville (1994) som menar att deprimerade 

klienter som är engagerade i aktiviteter får en bättre självkänsla och tillfrisknar fortare. I en 

studie av Goldberg, Brintnell och Goldberg (2002) framkommer däremot att deprimerade 

klienter inte på ett tillfredsställande sätt kan engagera sig i meningsfulla aktiviteter på grund 

av dålig självkänsla, energilöshet och koncentrationssvårigheter, men de säger också att 

klinisk erfarenhet visar att engagemang i meningsfulla aktiviteter fungerar i kombination med 

andra interventioner såsom samtalsterapi och antidepressiva läkemedel. Alenfelt (1999) anser 

att psykiatrin idag fungerar dåligt, det finns inte tillräcklig kunskap om 

behandlingsmöjligheter och behandlingsmetoder. Hon framhåller dock att det finns bra 

exempel på god psykiatrisk behandling men att de personer som utformat lösningarna inte har 

tid och resurser att dokumentera kunskapen så andra kan ta del av den.  

 

Deprimerade personer ses öka i samhället, det finns olika behandlingsmetoder för dem och 

arbetsterapeutiska interventioner är en av behandlingsmetoderna. Däremot finns det få studier 

om arbetsterapeutiska interventioner för deprimerade klienter. De studier författarna funnit 

beskriver hur viktigt aktivitet är för deprimerade personers tillfrisknande (CAOT, 2003; 

Goldberg, Brintnell & Goldberg, 2002; Kielhofner, 1997). Det som däremot saknas i flertalet 

av studierna är hur arbetsterapeuterna går tillväga och vilka interventioner som används. Det 

framkommer inte heller hur framgångsrika olika interventioner är och vad som gör dem 

framgångsrika. Detta väckte ett intresse hos författarna och därför är syftet med denna studie 
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att beskriva erfarenheter av framgångsrika interventioner för deprimerade klienter ur ett 

arbetsterapeutiskt perspektiv. 

 

Metod  
Design 

En kvalitativ ansats valdes för att författarna ville få ett mer nyanserat material samt en 

djupare förståelse kring ämnet (jmf Kvale, 1997) för att kunna beskriva erfarenheter av 

framgångsrika interventioner för deprimerade klienter ur ett arbetsterapeutiskt perspektiv. 

Som datasamlingsmetod valdes ostrukturerade intervjuer (DePoy & Gitlin, 1999; Holloway & 

Wheeler, 1996) och materialet har analyserats med stöd av kvalitativ innehållsanalys enligt 

Downe-Wamboldt (1992).  

 

Undersökningsgrupp 

Urvalskriterierna för undersökningsgruppen var arbetsterapeuter som arbetat minst två år 

inom psykiatrisk verksamhet med erfarenhet av interventioner för deprimerade klienter. 

Författarna valde dessa kriterier eftersom informanterna då hade erfarenhet och därmed 

kanske flera intressanta fall som rörde studiens syfte. För att få en större spridning i materialet 

valdes informanter från olika psykiatriska arbetsterapienheter i Sverige, både inom sluten- och 

öppenvård. Sammanlagt 17 arbetsterapeuter tillfrågades om deltagande i studien, varav tio 

tackade nej till medverkan i studien. Orsakerna till det stora bortfallet var att de tillfrågade 

inte arbetade inom studiens område eller att de var inne i en omorganisations period och 

därför inte kunde delta i studien. Författarna upplevde inte något bortfall på så sätt att någon 

informant avbröt deltagandet i studien efter att de först tackat ja till att delta. Författarna 

intervjuade sju arbetsterapeuter, valet av antalet informanter grundade sig på att 

informanterna berättade om mer än ett klientfall var och att materialet därmed fick mättnad. 

Informanterna var alla kvinnor som arbetat inom psykiatrin mellan 4 och 20 år, med 

erfarenheter av interventioner för deprimerade klienter. 

 

Datainsamling 

Genom att använda ostrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod kunde informanterna 

förmedla sina erfarenheter ur ett eget perspektiv och med egna ord. Ostrukturerade intervjuer 

används vid kvalitativ forskning för att fånga informanters erfarenheter. Författarna 

presenterade inledningsvis ett ämnesområde för informanterna, därefter användes följdfrågor 
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för att fånga mer information (DePoy & Gitlin, 1999; Holloway & Wheeler, 1996). Vidare 

tillåter ostrukturerade intervjuer flexibilitet och gör det möjligt för författarna att följa 

intressanta tankar hos informanterna (Holloway & Wheeler, 1996). Mattingly (1991) 

beskriver hur arbetsterapeuter använder sig av narrativt tänkande när de försöker förstå ett 

speciellt fall, och fånga en persons erfarenheter. Narrativt tänkande är människans primära 

sätt att försöka förstå mänskliga erfarenheter, hur personen upplever sin sjukdom/oförmåga. 

Att använda sig av ett narrativt tänkande och berätta om klientfall kallas enligt Mattingly 

(1991) storytelling. Intervjuerna inleddes med att informanterna ombeddes att berätta om ett 

eller flera klientfall, dvs. storytelling, efter det ställdes ytterligare mer specifika frågor för att 

få mer information om interventionerna som använts. 

 

De frågeområden som behandlades i intervjuerna var: 

1. Kan du berätta om något/några fall där den intervention som gjorts varit framgångsrik. 

2. Kan du beskriva interventioner för deprimerade klienter som du använder. 

 

Procedur 

Brev med förfrågan om deltagande i studien skickades till en början till fyra psykiatriska 

arbetsterapienheter i Sverige, adresserna och telefonnumrena hämtades ur landstingens sidor i 

telefonkataloger och via Internet, där författarna sökte på psykiatriska enheter. I missivbrevet 

(Bilaga 1) som innehöll en förfrågan om deltagande förklarades även syftet med studien och 

de etiska aspekterna. Cirka en vecka efter att missivbreven skickats ut togs telefonkontakt för 

att göra en förfrågan om vilka arbetsterapeuter som var intresserade att delta i studien. 

Samtliga fyra arbetsterapienheter tackade nej till att delta i studien. Författarna skickade då ut 

ytterligare fyra missivbrev till andra psykiatriska arbetsterapienheter i Sverige men även 

denna gång tackade samtliga nej till att delta i studien. Då författarna inte fått tag på 

arbetsterapeuter som kunde delta i studien togs kontakt via telefon med nio nya psykiatriska 

arbetsterapienheter i Sverige. Missivbrev skickades till de arbetsterapienheter som var 

intresserade att delta i studien. Totalt sjutton missivbrev skickades ut. När informanterna gett 

sitt godkännande till att delta i studien, bestämdes tid för intervju tillsammans med dem. 

Eftersom informanterna till studien var spridda över hela landet valde författarna att utföra 

telefonintervjuer med samtliga deltagande informanter. Intervjuerna tog mellan 30-50 

minuter. Båda författarna medverkade vid alla intervjuer, de varvade mellan att vara passiva 

och aktiva vid intervjutillfällena. Vid intervjuerna användes högtalartelefon, detta för att båda 

författarna skulle få möjligheten att höra och kommunicera med informanterna. Författarna 
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anser att telefonintervjuer var lämpligast för denna intervjugrupp på grund av stora avstånd. 

Intervjuerna spelades in på band och skrevs sedan ned ordagrant och genom utskriften 

strukturerades intervjuerna i en form som lämpade sig för närmare analys. 

 

Etiska överväganden 

Arbetsterapeuterna som deltog informerades om att deltagandet var frivilligt och att de kunde 

avbryta sitt deltagande om de så önskade utan att de behövde ange några skäl. Informanterna 

fick även information om studiens syfte och innebörd samt hur intervjumaterialet skulle 

hanteras. Intervjuerna spelades in på band, och all information har behandlats konfidentiellt, 

det vill säga, enskilda svar och personuppgifter har avidentifierats i resultatredovisningen. 

Författarna kodade intervjuerna och bandinspelningarna raderas när studien har avslutats. 

Endast författarna och handledaren har haft tillgång till det utskrivna materialet, även det 

utskrivna materialet kommer att förstöras då studien är avslutad. Informanterna fick innan 

intervjun ta del av frågeområdena skriftligt genom missivbrevet så de kunde förbereda sig 

inför intervjun och på så sätt slippa obehag vid intervjutillfället. Informanterna erbjöds även 

möjligheten att ringa till författarna om frågor uppkom. Enligt Medicinskavetenskapsrådet 

(2003) ska studier vara väl motiverade och väl upplagda så att studien svarat mot ett relevant 

syfte. Medicinskavetenskapsrådet (2003) framhåller även att det är av vikt att inte skada 

undersökningspersoner och detta har författarna tillgodosett genom att inte avslöja i vilka län 

informanterna var verksamma eftersom antalet arbetsterapeuter som uppfyllt urvalskriterierna 

var begränsade. Författarnas intentioner var att genom denna studie öka kunskapen hos 

arbetsterapeuter om vilka interventioner som kan vara framgångsrika i arbetet med 

deprimerade klienter.  

 

Analys av data 

Syftet med intervjun var att beskriva erfarenheter av framgångsrika interventioner för 

deprimerade klienter ur ett arbetsterapeutiskt perspektiv. Efter att intervjuerna blivit utförda 

och nedskrivna analyserades materialet med stöd av en kvalitativ innehållsanalys som 

Downe-Wamboldt (1992) beskriver som en process för att identifiera, välja analysenheter och 

kategorisera de huvudsakliga mönstren i materialet.  

 

Materialet lästes först igenom två gånger för att författarna skulle bekanta sig med innehållet i 

materialet och få ett helhetsintryck. Sedan lästes materialet igen för att identifiera och välja ut 

analysenheter, detta gjordes enskilt och även kommentarer skrevs i marginalen. Exempel på 
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analysenheter som valdes ut var olika komponenter som var viktiga för klientens 

tillfrisknande som exempelvis arbetsterapeutens förhållningssätt och vikten av aktivitet. 

Genom att författarna och handledaren läste igenom en intervju och sedan jämförde 

analysenheterna för att identifiera likheter och skillnader kunde interbedömarreliabilitet 

stärkas. Av de analysenheterna med liknande innehåll skapades kategorier. Först skapades 

fem kategorier; vikten av ett bra bemötande; stöd i aktivitet; struktur i vardagen; aktivitetens 

betydelse för tillfrisknandet och team work men författarna upplevde att de fyra första 

kategorierna överlappade varandra och den sista kategorin, team work, inte svarade mot 

studiens syfte. Författarna valde därför att utifrån dessa fem kategorier skapa nya kategorier 

som svarade mer mot studiens syfte. Analysarbetet resulterade slutligen i tre kategorier, ett 

medvetet förhållningssätt till klienterna; en medveten anpassning av klienternas aktiviteter 

och ett medvetet val av klienternas aktiviteter. 

 

Resultat 
I analysen framkom det att samtliga arbetsterapeuter som intervjuats ansåg att det var flera 

komponenter som bidrog till att interventionerna för deprimerade klienter blev framgångsrika. 

Analysen av materialet resulterade i tre kategorier, ett medvetet förhållningssätt till 

klienterna; en medveten anpassning av klienternas aktiviteter och ett medvetet val av 

klienternas aktiviteter. Dessa kategorier beskriver arbetsterapeuternas erfarenheter av vad som 

gör interventioner för deprimerade klienter framgångsrika. Samtliga arbetsterapeuter ansåg 

även att teamarbete runt deprimerade klienter var viktigt för deras tillfrisknande och en 

förutsättning för att åtgärder från olika professioner skulle bli framgångsrika. Ett team kan 

bestå av sjukgymnast, sjuksköterska, kurator, psykolog, läkare och arbetsterapeut, alla 

professioner är som pusselbitar där alla bitar är lika viktiga.  

 

Ett medvetet förhållningssätt till klienterna  

Denna kategori beskriver arbetsterapeuternas förhållningssätt vid behandling av deprimerade 

klienter och betonar hur viktigt förhållningssättet är för att interventionerna ska bli 

framgångsrika. Arbetsterapeuterna använde ett medvetet förhållningssätt vid det första mötet, 

vid samtal med klient och anhörig och vid reflekterande samtal. De beskrev även stödjande 

och kognitivt förhållningssätt samt att de ansåg att det var av vikt att inte bryta kontakten med 

klienten efter behandlingsperiodens slut. 
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En del i förhållningssättet innefattade bemötandet, hur arbetsterapeuten bemötte klienten vid 

första mötet vilket hade en avgörande roll för hur relationen dem emellan skulle bli. 

Relationen i sin tur kunde påverka om interventionerna blev framgångsrika eller inte.  

Arbetsterapeuterna ansåg att det var viktigt att klienten kunde känna trygghet och tillit till 

arbetsterapeuten för att kunna öppna sig och prata om sina problem. Vidare erfarenhet visade 

att det fortfarande är ”lite tabu” med psykisk ohälsa vilket gör arbetsterapeuternas 

förhållningssätt och deras sätt att bemöta klienterna särskilt viktigt inom psykiatrin. Samtliga 

arbetsterapeuter beskrev att de vid första mötet oftast gjorde en intervju med klienten för att 

lära känna denne och se vad hon/han ville och få information om vilka vardagsaktiviteter och 

fritidsaktiviteter klienten gjort tidigare. Arbetsterapeuterna påpekade att det var av betydelse 

att lyssna på vad klienten berättade om sin vardag och vad hon/han upplevde som problem 

och på så sätt kunde arbetsterapeuterna ringa in klientens problem. En annan viktigt aspekt 

när det gäller förhållningssätt var enligt arbetsterapeuterna att ha samtalskontakt med klienten 

och dennes familj. Detta för att förklara behandlingen och hur långt klienten kommit i 

behandlingen. Det var vid dessa samtal som arbetsterapeuterna fick veta hur det hade sett ut 

tidigare i klientens liv och hur relationerna mellan klient och anhöriga gestaltat sig. Detta 

kunde förklara varför klienten tänkte eller betedde sig på ett visst sätt och detta gav 

arbetsterapeuterna en ökad förståelse för klienten. Även andra personalkategorier från teamet 

kunde närvara vid dessa samtal som stöd om de till exempel var kontaktperson åt klienten. 

Arbetsterapeuterna underströk att allt de gjorde måste ske i samråd med klienten. Så här sa en 

arbetsterapeut om samtalskontakten med klient och anhöriga: 

 

”Vi hade samtal, jag, sjuksköterskan och klienten och vi bjöd in hans 
syskon /…/ dels för information om vad som händer med klienten och 
dels för att få information hur det varit tidigare i syskonens relationer 
/…/ de samtalen var givande.” 

 

Genom att arbetsterapeuterna använde sig av reflekterande samtal som byggde på klientens 

aktivitetsutförande nåddes även framgångsrika interventioner. Förutom samtal kunde 

arbetsterapeuterna observera klienten i aktivitet och kunde där se vilka förmågor som brustit 

och om det överensstämde med vad klienten berättat tidigare. Arbetsterapeuterna framhöll att 

det var viktigt att tillsammans med klienten diskutera om det som framkommit under 

observationen för att tillsammans sätta upp mål och diskutera hur målen skulle uppnås.  Det 

var också viktigt att diskutera med klienten om vikten av att komma igång med aktiviteter 

igen.  Genom att klienten fick utföra aktiviteter och inte bara prata om det blev det mer 
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tydligt för denne hur hon/han gjorde och varför. Att sedan komplettera aktivitet med 

reflekterande samtal om den utförda aktiviteten spelade en grundläggande roll i klienternas 

tillfrisknande. Arbetsterapeuterna ansåg att dessa samtal var viktiga eftersom deprimerade 

klienter inte tror sig kunna någonting och de kan ibland tycka att det inte är ”någon idé” att 

ödsla tid på dem. Så här sa en arbetsterapeut om reflekterande samtal: 

  

”Hon och jag träffades i samtal och där tog vi väv proceduren verbalt 
och det var väldigt effektivt för då såg hon sig själv och vad hon 
gjorde i väven.” 

 

Vid analys av data framkom även att arbetsterapeuterna hade ett stödjande förhållningssätt 

vilket innebar att de stimulerade och motiverade och kanske till en början drog med klienten i 

aktiviteter. Genom att arbetsterapeuterna hade ett stödjande förhållningssätt kunde 

interventionerna för deprimerade klienter bli framgångsrika eftersom klienterna sällan själva 

orkade ta initiativ eller trodde sig kunna någonting. Arbetsterapeuterna sa att depression i 

första hand var energilöshet, att klienten inte orkade eller inte hade lust eller motivation till 

någonting och att detta var något man skulle ta hänsyn till. Genom att arbetsterapeuterna 

försökte leda in klienterna på rätt spår och finnas vid deras sida kunde de stödja klienterna i 

deras aktivitetsutförande. Arbetsterapeuterna beskrev även vikten av att ge klienterna 

feedback och beröm när det gick bra, detta var ett sätt att stärka deras självkänsla och få bort 

tankar om att de var dåliga. Att stödja klienterna när de hamnade i svackor och öka deras 

kunskaper inom områden som de dåligt behärskade var viktiga delar i förhållningssättet, men 

arbetsterapeuterna menade samtidigt att det var klienterna själva som måste ta tag i sina liv.  

 

Vidare framkom det att arbetsterapeuterna även hade ett kognitivt förhållningssätt vilket 

innebar att de hade ett ifrågasättande förhållningssätt för att synliggöra för klienten hur deras 

aktivitetsutförande såg ut. Arbetsterapeuterna framhöll att det var viktigt för klienterna att bli 

medvetna om hur deras aktivitetsutförande såg ut för att de skulle kunna förändra det. Att 

använda ett kognitivt förhållningssätt beskrevs av en arbetsterapeut som att det var den 

deprimerade klientens tankar om sig själv som hindrade denne från att utföra aktiviteter. Ett 

flertal arbetsterapeuter menade även att det vid djupare depressioner var viktigt att hjälpa till 

med att vara det ”vikarierande hoppet”, eftersom klienterna själva ofta har svårt att se en 

framtid. Genom att arbetsterapeuterna förklarade för klienten att det hon/han upplevde var 

typiska symtom för depression och att det fanns interventioner som var framgångsrika var de 
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ett ”vikarierande hopp”. En arbetsterapeut beskrev på detta sätt hur hon arbetade kognitivt 

med en klient:   

 

”Vi har haft kognitiva samtal jag och klienten där vi har stoppat allt i 
en stor låda bildligt sätt, han blir så stressad när han tänker på allt 
han borde ha gjort för länge sen /…/ vi har stoppat det i en låda och 
så plockar vi fram en grej varje dag, så får han i hemuppgift att göra 
en sak varje dag. Jag strukturerar åt honom istället för att han ska åka 
hem och börja må dåligt.” 

 

Arbetsterapeuterna beskrev att deras förhållningssätt gentemot klienterna även innefattade att 

inte bryta kontakten med klienterna när behandlingsperioden tog slut, utan att de hade fortsatt 

telefonkontakt med dem för att höra hur det gick. Klienterna hade även arbetsterapeutens 

telefonnummer som de kunde ringa om de började må sämre, detta var ett sätt för 

arbetsterapeuterna att kunna fånga klienterna innan de blev alldeles för dåliga eftersom de vet 

att depressionen kan återkomma. När arbetsterapeuterna minskade kontakten med klienterna 

var det viktigt att de fick stöd från annat håll om så behövdes som hemtjänst, samtalsterapeut 

eller någon annan kontaktperson. Arbetsterapeuterna hjälpte klienterna till dessa kontakter 

och detta var ett bra sätt för dem att ge klienterna trygghet. 

 

En medveten anpassning av klienternas aktiviteter 

I denna kategori beskrivs hur arbetsterapeuterna når framgångsrika interventioner genom att 

anpassa aktiviteter. Detta sker genom att arbetsterapeuten gör en bedömning av klientens 

aktivitetsförmåga, förenklar aktiviteten, hjälper klienten att skapa struktur och lär ut 

strategier åt klienten samt utvärderar.  

 

Arbetsterapeuterna ansåg att det var av vikt att göra en bedömning av klientens 

aktivitetsförmåga för att kunna anpassa klientens aktiviteter. De framhöll att aktivitet var en 

viktig faktor för att en människa skulle må bra och därför ansåg de att det var av betydelse att 

göra en medveten anpassning av aktiviteter som gjorde det möjligt för klienten att både 

utföra och lyckas i sitt aktivitetsutförande. Vid bedömning av aktivitetsförmågan kunde flera 

olika instrument användas, flertalet av arbetsterapeuterna beskrev instrument som de själva 

satt ihop eftersom de upplevde att det inte fanns något bra instrument som täckte allt. Andra 

instrument de nämnde som bra var OCAIRS och COPM som användes vid intervju och 

AMPS som användes vid observation. För att bedöma klientens aktivitetsförmåga ansåg 

arbetsterapeuterna att observation av klienten i aktivitet var viktigt. Arbetsterapeuternas 
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erfarenhet var att deprimerade klienter ofta påstod att de inte klarade av en rad saker men vid 

observation kunde det visa sig att de inte hade några brister i sina förmågor. Det var då av 

stor vikt att ta reda på varför klienterna inte gjorde vissa saker för att kunna göra en 

anpassning av klienternas aktiviteter. 

 

Arbetsterapeuterna kunde på många sätt anpassa aktiviteter för klienter, ett sätt var att visa 

enklare och mer energibesparande sätt att utföra aktiviteter på. De beskrev att ett sätt att 

anpassa aktiviteter på så att de blev enklare, var att de följde med klienterna och fanns som 

ett stöd i viktiga ärenden med olika myndigheter, detta gjorde att ärendena blev mindre 

krävande för klienterna. Det kunde även vara bra att följa klienterna till nya platser och 

introducera dem till exempel vid arbetsträning. En arbetsterapeut beskrev även att en 

anpassning kunde innebära att visa klienten att det inte behövde vara ansträngande att till 

exempel laga mat då det fanns bra halvfabrikat att köpa. Detta gjorde att matlagningen inte 

tog så lång tid och inte blev för påfrestande. En av arbetsterapeuterna sa så här: 

 
”Två gånger i veckan till att börja med var vi ute och handlade mat 
och då stöttade jag henne där.” 

 

Vid analys av data framkom det att struktur i vardagen var en mycket viktigt del för att 

interventionerna skulle bli framgångsrika. Enligt arbetsterapeuterna var det viktigt för 

deprimerade klienter att få vardagen att fungera igen, att få struktur, och att hjälpa klienterna 

med detta kunde ske på många sätt. Ett exempel på hur klienten kunde få struktur i vardagen 

var att arbetsterapeuten tillsammans med klienten gjorde ett veckoschema. Hur 

veckoschemat såg ut berodde på vad klienten ville och hade för mål, ett mål kunde 

exempelvis vara att bryta ensamheten och hitta en sysselsättning. Ett bra sätt enligt 

arbetsterapeuterna var att boka tid med klienten till arbetsterapin, det gav klienten en 

anledning att komma ut och träffa andra, samtidigt som det gav klienten struktur i vardagen. 

Något som arbetsterapeuterna beskrev att de måste ta i beaktande var att klienten kanske 

aldrig haft ett fungerande socialt nätverk tidigare. Deprimerade klienter har själva ofta svårt 

att skapa arenorna eller möjligheterna för aktivitet i sin egen vardag, därför ansåg 

arbetsterapeuterna att arbetsterapi var positivt eftersom de kunde erbjuda aktiviteter och 

hjälpa klienterna att skapa arenor för aktivitet.  
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En arbetsterapeut beskrev på detta sätt vad struktur kunde innebära för klienten: 

 

”Rutiner är jätteviktigt, det tjatar jag om att ha rutiner, jag har en 
man som har lärt sig att när han mår dåligt, för att han inte hinner 
med och han ser att allting växer i ett berg och han vet inte vad han 
ska göra, då tar han fram sitt veckoschema och strukturera upp för att 
få in rutinerna igen” 
 

En annan viktig del i interventionerna för deprimerade klienter enligt arbetsterapeuterna var 

att lära ut strategier till dem, hur de skulle hantera vardagen när det började bli stressigt, när 

saker hopade sig och de började må sämre. En bra strategi var att lära klienterna att det räckte 

med att göra en sak om dagen bara man gjorde den färdig. Sedan var det också viktigt att få 

klienterna att förstå att när de var belastade av många olika saker behövde de minska på 

kraven. Arbetsterapeuternas erfarenhet var att dessa strategier var hållbara över en längre tid 

och att klienterna kunde integrera dessa i sina liv. 

 

Samtliga arbetsterapeuter var överens om att det var viktigt att göra utvärderingar med jämna 

mellanrum för att nå framgångsrika interventioner. Enligt arbetsterapeuterna tyckte 

klienterna ofta att behandlingen gick sakta och att de inte alls blev bättre, vid utvärderingen 

fick de möjlighet att diskutera hur det förändrats. Utvärderingarna gav därmed klienterna 

motivation till att fortsätta när de såg att det gick framåt. Vid utvärderingen sågs klientens 

mål över och klienten och arbetsterapeuten satte upp nya mål. Utvärderingar ansåg 

arbetsterapeuterna var positivt för klientens tillfrisknande eftersom de där diskuterade hur 

behandlingen gått. Vid dessa samtal var det viktigt att tala om för klienten att det gått framåt, 

det gav positiva signaler till klienten som kunde bli mer motiverad att fortsätta och det stärkte 

dennes självkänsla. 

 

Ett medvetet val av klientens aktiviteter 

Denna kategori beskriver vilken roll ett medvetet val av klienternas aktiviteter har för att nå 

framgångsrika interventioner. Genom att klienterna får utföra aktiviteter stärks deras 

självkänsla, de bryter ensamheten och isoleringen och aktiviteterna verkar även motiverande. 

 

Arbetsterapeuterna beskrev att genom att klienterna fick utföra aktiviteter där de kunde känna 

sig duktiga och kompetenta stärktes deras självkänsla. För deprimerade klienter är det viktigt 

att komma igång och börja utföra aktiviteter igen och då handlar det om att hitta aktiviteter 
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som gör att klienterna blir mer motiverade. Arbetsterapeuternas erfarenhet av interventioner 

för deprimerade klienter var att de flesta interventioner var framgångsrika därför att 

klienterna hade tankar om att de var dåliga på allt, de ville ingenting, de hade svårt att se en 

framtid och de blev ofta passiva. För att interventionerna skulle bli framgångsrika ansåg 

arbetsterapeuterna att det var viktigt att stärka klienternas självkänsla. En bra början kunde 

vara att klienterna fick utföra aktiviteter som gav snabb respons som till exempel tygtryck, 

klienten fick en direkt bekräftelse på att de faktiskt kunde. Om klienten hade som mål att 

återvända till arbetet så kunde det vara bra att använda aktiviteter som var riktade mot dennes 

arbete, genom att klienten såg att hon/han klarade aktiviteten stärktes dennes självkänsla. En 

av arbetsterapeuterna beskrev användandet av aktiviteter på detta sätt: 

 
”Och det är just det här som är viktigt med depressioner att uppleva 
att man får syssla med saker som man klarar av, men det är också ett 
glapp i vad man tror sig klara och att det kan finnas en bättre förmåga 
som man har svårt att se, där är arbetsterapi positivt.” 

 

Det framkom också att deprimerade klienter ofta isolerar sig och arbetsterapeuterna ansåg att 

det var viktigt att hjälpa klienterna att bryta ensamheten och isoleringen. Flertalet 

arbetsterapeuter upplevde att gruppaktiviteter var framgångsrikt, eftersom gruppen gav 

klienten social kontakt. I gruppen blev klienten uppmärksammad av andra vilket var positivt 

för många, och genom att få bekräftelse från andra kunde denne se tillfredsställelsen av att ha 

gjort någonting. Ett annat medel som många av arbetsterapeuterna ansåg vara verksamt för 

att bryta isolering och ensamhet var bildterapi. Med bilden som utgångspunkt kunde klienten 

få insikt i vem hon/han var och ville. Enligt arbetsterapeuterna gav bilden klienten ett annat 

sätt att uttrycka sig på och via bilden upptäckte klienten saker som hon/han aldrig reagerat på 

tidigare men som låg till grund för mycket av problematiken. Med bilden kunde klienten 

uttrycka det som denne inte kunde säga med ord. En arbetsterapeut beskrev gruppens 

betydelse så här: 

 
”Den här gruppen hade en väldigt social karaktär och det här tror jag 
betyder mycket och speciellt när man är deprimerad.” 

  

De flesta arbetsterapeuter upplevde att det var motiverande för klienterna att börja utföra 

aktiviteter igen. Valet av aktiviteter styrdes mycket av vad klienterna gjort tidigare eller 

föredrog, arbetsterapeuterna såg detta som positivt eftersom klienterna då kom i kontakt med 

det lustfyllda vilket gjorde att de insåg att de kanske inte var så dåliga. När klienterna 
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kommit igång med att utföra aktiviteter kunde de själv känna att de började bli mer 

motiverade och de kände en ökad livstillfredsställelse. En arbetsterapeut ansåg däremot att 

det var bättre att klienterna började med att utföra aktiviteter som de inte gjort tidigare 

eftersom de då inte hade någonting att jämföra med. Att kunna jämföra sig i en aktivitet 

kunde enligt arbetsterapeuten ge negativa signaler till klienterna, eftersom de kanske tidigare 

klarat av aktiviteten bra och nu gick det sämre. Lustfyllda aktiviteter var viktiga för 

deprimerade klienter, men även de basala aktiviteterna som dygnsrytm, tvättning och 

städning var viktiga att klara av. Arbetsterapeuterna ansåg att deprimerade klienter ofta 

tyckte att basala aktiviteter var ansträngande, men genom de lustfyllda aktiviteterna hämtade 

klienterna kraft och energi för att klara de basala aktiviteterna. En av arbetsterapeuterna 

beskrev på detta sätt lustfyllda aktiviteters betydelse för att klara de basala aktiviteterna: 

 

”Det är viktigt det här lustfyllda aktiviteterna för det är där man 
hämtar kraften och energin för att klara de här tråkiga uppgifterna 
som att tvätta och städa.” 

 

Sammanfattning av resultatet 

Resultatet bygger på tre kategorier som alla tar upp olika delar som är viktiga för att 

interventionerna för deprimerade klienter ska bli framgångsrika. I den första kategorin 

framkom det hur viktigt arbetsterapeutens förhållningssätt till klienterna var. Där beskrev 

arbetsterapeuterna hur avgörande det första mötet med klienten var samt samtal med klient 

och anhöriga och hur viktigt det var att ha reflekterande samtal med klienten om utförda 

aktiviteter. För att interventionerna skulle bli framgångsrika använde arbetsterapeuterna även 

ett stödjande och ett kognitivt förhållningssätt. Vidare framkom vikten av att behålla 

kontakten med klienten efter behandlingsperiodens slut. I den andra kategorin, berättade 

arbetsterapeuterna om vikten av att anpassa aktiviteterna för att klienterna skulle lyckas i sitt 

aktivitetsutförande. För att uppnå detta var det viktigt att arbetsterapeuten anpassade 

aktiviteterna åt klienterna, detta byggde på bedömning av klienterna i aktivitet. Bedömningen 

i sin tur ledde till att arbetsterapeuterna kunde stödja klienterna att få struktur i vardagen och 

att lära dem strategier som klienterna kunde ta till hjälp när de började må sämre. I den tredje 

och sista kategorin, beskrevs hur viktigt aktiviteter var för deprimerade klienters 

tillfrisknande. För att interventionerna skulle bli framgångsrika var det av vikt att klienterna 

upplevde att aktiviteten stärkte deras självkänsla och att aktiviteterna hjälpte klienterna att 

bryta ensamheten och isoleringen samt var motiverande. Dessa tre kategorier tillsammans 
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och teamarbete är enligt arbetsterapeuterna en förutsättning för att interventionerna ska bli 

framgångsrika.  

 

Diskussion 
Syftet med denna studie var att beskriva erfarenheter av framgångsrika interventioner för 

deprimerade klienter ur ett arbetsterapeutiskt perspektiv. Resultatet visar på olika 

komponenter som arbetsterapeuterna lyfter fram som framgångsrika utifrån deras erfarenheter 

och att dessa tillsammans bidrar till att interventionerna för deprimerade klienter kan bli 

framgångsrika.  

 

Det som tydligt framkom i resultatet var vikten av att ha ett medvetet förhållningssätt för att 

nå framgångsrika interventioner för deprimerade klienter. Detta innefattade att 

arbetsterapeuten och klienten hade reflekterande samtal under behandlingen. För att 

interventionerna skulle bli framgångsrika var det viktigt att klienterna blev medvetna om hur 

deras aktivitetsutförande såg ut för att kunna förändra det, och här hade de reflekterande 

samtalen stor betydelse. Vid reflekterande samtal försökte arbetsterapeuterna synliggöra för 

klienterna hur de utförde aktiviteter genom att diskutera tillsammans med dem om den utförda 

aktiviteten och ställa frågor som rörde klienternas aktivitetsutförande. Detta ledde till att 

klienterna blev medvetna om sitt aktivitetsutförande och kunde bearbeta de hinder som fanns 

för att de skulle kunna utföra aktiviteter på ett för dem tillfredsställande sätt. Detta kan styrkas 

av Eklund (1993) som menar att det är viktigt att klienten medvetandegör och bearbetar de 

hinder och problem som finns för ett optimalt fungerande och då är reflekterande samtal om 

utförda aktiviteter bra. Vidare menar Creek (2002b) att arbetsterapeuten möjliggör motivation 

för klienterna genom att ge respons på utförd aktivitet så att klienten vet när denne har 

lyckats. Att använda sig av aktivitet i kombination med reflekterande samtal framstår som 

specifikt för arbetsterapeuternas sätt att arbeta inom psykiatrin och det verkar vara ett effektivt 

sätt att nå framgångsrika interventioner för deprimerade klienter. Utifrån det 

arbetsterapeuterna beskrev om användandet av aktivitet i kombination med reflekterande 

samtal indikerar det att detta ger en mer bestående förändring i aktivitetsutförandet då klienten 

blir medveten om sitt aktivitetsutförande. Att endast utföra aktiviteter gör att klienten kanske 

inte på ett lika framgångsrikt sätt kan bearbeta de hinder som finns för ett optimalt 

fungerande.  
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Att arbetsterapeuterna har ett medvetet förhållningssätt till klienterna blir tydligt vid det första 

mötet mellan klient och arbetsterapeut, samtal med klienten och dennes anhöriga samt att 

arbetsterapeuten inte bryter kontakten med klienten efter behandlingsperiodens slut. Alla 

dessa delar är viktiga i arbetsterapeuternas förhållningssätt men de använder sig även av andra 

förhållningssätt som kognitivt och stödjande förhållningssätt. Samtliga arbetsterapeuter i 

denna studie använde sig av ett kognitivt förhållningssätt vilket de upplevde som positivt vid 

behandling av deprimerade klienter eftersom de då kunde arbeta med klienternas tankar om 

sig själva då det var detta som ofta hindrade klienterna från att utföra aktiviteter på ett 

tillfredsställande sätt. Detta stämmer väl överens med den kognitiva terapins mål som är att 

hjälpa klienten att komma underfund med sin uppfattning om sig själv, om omvärlden och om 

framtiden, att lära sig känna igen kopplingen mellan tankar, känslor och beteende (Perris, 

1992). Giles (2003) menar att det är en persons tankar om en händelse och inte händelsen i sig 

som leder till oro och att det är detta som arbetsterapeuten genom kognitiv terapi försöker 

förändra. Vidare beskriver han att när en arbetsterapeut arbetar kognitivt tillsammans med 

klienten så fokuserar arbetsterapeuten även på problemlösningsträning och träning av 

copingstrategier. Arbetsterapeuterna ansåg även att ett stödjande förhållningssätt var viktigt i 

behandlingen av deprimerade klienter då de hade svårt att ta tag i sin egen situation. 

Arbetsterapeuternas erfarenheter var att deprimerade klienter behövde stöd och uppmuntran i 

sitt aktivitetsutförande. Detta kan styrkas av Cullberg (2003) som menar att förhållningssättet 

gentemot klienten och dennes problem ska präglas av respekt för klientens beroendeställning 

som hjälpsökande. Arbetsterapeuterna bör sträva efter att sätta sig in i klientens aktuella 

upplevelsevärld och i dennes situation samt stödja och uppmuntra klientens självständighet i 

takt med att hans/hennes förmåga utvecklas. Kognitivt och stödjande förhållningssätt kan 

jämföras med det Mosey, (1986) beskriver som ett medvetet användande av sig själv. När 

arbetsterapeuten medvetet använder sig själv som ett redskap i behandlingen kan det minska 

rädsla och ångest och ge klienten uppmuntran, det innebär också att ge klienten råd och hjälpa 

klienten att på ett mer tillfredsställande sätt använda sina resurser. Resultatet visade på 

betydelsen av att använda olika förhållningssätt för att interventionerna för deprimerande 

klienter skulle bli framgångsrika. Det krävs emellertid en viss kunskap hos arbetsterapeuterna 

för att kunna använda sig av olika förhållningssätt som exempelvis användandet av ett 

kognitivt förhållningssätt. Vad kan då vikten av att använda olika förhållningssätt vid mötet 

med deprimerade klienter vara? Minskas möjligheten av att nå framgångsrika interventioner 

om arbetsterapeuten inte har kunskap om och använder olika förhållningssätt?  
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En annan viktig komponent som belyses i resultatet är att efter bedömning av klienternas 

aktivitetsförmåga sker en medveten anpassning av klienternas aktiviteter, så att det blir 

möjligt för klienterna att utföra dem. Arbetsterapeuten kan då på ett medvetet sätt anpassa 

klientens aktiviteter genom att förenkla aktiviteterna, hjälpa klienten att skapa struktur i 

dagliga aktiviteter samt att lära ut strategier och utvärdera. Ett sätt att skapa struktur i 

vardagen var att arbetsterapeuten tillsammans med klienten exempelvis upprättade ett 

veckoschema. Genom att klienten fick struktur i sina dagliga aktiviteter fick denne rutiner 

och vanor vilket var viktigt för klientens tillfrisknande. Detta kan styrkas av Haglund (1999) 

och Kielhofner (1997) som menar att genom att ha rutiner och vanor i vardagen förbättras 

klienternas förmåga att utföra aktiviteter. Eftersom vanor innebär att personer kan utföra 

vissa rutinaktiviteter automatiskt påverkar det deras beteende och hur de använder sin tid. 

Creek (2002a) menar att om en klient känner motvilja för att utföra aktiviteter kan det vara 

bra att arbetsterapeuterna ger klienten mer struktur och mer konkreta aktiviteter att börja 

med. När klienten blir mer säker i aktiviteten kan arbetsterapeuten minska på strukturen och 

klienten får då en naturlig struktur i sitt aktivitetsutförande. Resultatet från denna studie visar 

att det är viktigt för deprimerade klienter att ha strategier för att utföra aktiviteter, som de ska 

kunna ta till när de börjar må sämre. Vidare menar Creek (2002b) att lära ut strategier till 

klienterna är ett sätt för arbetsterapeuterna att förebygga framtida problem. Detta för att 

deprimerade klienter har svårt att se lösningar på sina problem och då är strategier ett bra sätt 

för arbetsterapeuterna att hjälpa klienterna. Arbetsterapeuten lär ut strategier men det är 

klienten själv som måste integrera dessa i sitt liv. Resultatet visar att om klienterna får 

strategier som de kan integrera i sina liv kan kanske risken för återfall i depression minska 

eftersom de lärt sig vad de ska göra och hur de ska hantera vardagen när de börjar må sämre. 

Då arbetsterapeuterna lyckats lära ut strategier åt klienterna för att utföra aktiviteter och som 

klienterna kunnat integrera i sina liv, minskas då risken för återfall i depression?  I resultatet 

framkom även utvärderingens betydelse för att medvetet kunna anpassa klienternas 

aktiviteter så att interventionerna skulle bli framgångsrika. Vid utvärdering diskuterar 

arbetsterapeuten och klienten hur klientens situation förändrats och därigenom kan 

arbetsterapeuten ytterligare anpassa klientens aktiviteter. Detta kan styrkas av CAOT (2002) 

som menar att genom utvärdering kan arbetsterapeuten se hur klientens aktivitetsutförande 

förändrats, arbetsterapeuten kan även se hur förändringarna sett ut över tid. Vid 

utvärderingen följs klientens mål upp och arbetsterapeuten kan tillsammans med klienten 

sätta upp nya mål efter hur klientens aktivitetsutförande förändrats. Utvärdering används 

alltså också som ett stöd för att kunna anpassa klientens aktiviteter. Resultatet indikerar att 
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för att nå framgångsrika interventioner är det av vikt att medvetet anpassa aktiviteter för 

deprimerade klienter. Att klienterna lyckas i sitt aktivitetsutförande är viktigt för att minska 

de depressiva symtomen som de har. Att klienterna får en annan struktur och andra strategier 

vid utförande av aktiviteter är en viktig del i att nå framgångsrika interventioner. 

Utvärderingen spelar även en stor roll i klienternas tillfriskande då det är här klientens mål 

ses över, har klienten nått sina mål kan nya mål sättas upp så att klienten kommer framåt.  

Gör arbetsterapeuten en bristfällig utvärdering kan det kanske leda till en felaktig anpassning 

av klientens aktiviteter vilket i sin tur kanske kan leda till att klienten inte kommer framåt, 

detta påvisar utvärderingens betydelse för klienternas tillfriskande. 

 

Ytterligare en viktig komponent för att nå framgångsrika interventioner är valet av aktivitet. I 

den depressiva symtombilden finns tankar om att ”man som person är dålig”, man isolerar 

sig, tappar intresset och glädjen för att utföra aktiviteter och blir passiv (Wasserman, 2003). 

Det är bland annat dessa symtom som arbetsterapeuterna försöker minska eller få bort genom 

att göra ett medvetet val av klientens aktiviteter. De depressiva symtomen lindras av att 

klienterna får utföra aktiviteter, de får bekräftelse på att de kan och de kommer ur den onda 

cirkeln av trötthet och passivitet. Detta stämmer väl överens med vad som står i 

arbetsterapeutisk litteratur om aktivitetens betydelse för hälsan, där aktivitet definieras som 

alla de aktiviteter människan utför varje dag och som ger mening i deras liv och ett 

grundläggande arbetsterapeutisk antagande är att människor behöver kreativa och produktiva 

aktiviteter för att må bra (Christiansen, 1991; Fisher, 1994; Kielhofner, 1997; Neistadt & 

Blesedell Crepeau, 1998). Creek (2002b) menar att klienten inte kommer att engagera sig i 

aktiviteter som inte överensstämmer med dennes behov, intressen, värderingar och 

möjligheter, därför är ett medvetet val av aktiviteter av stor vikt. Det arbetsterapeuterna 

betonade som viktigt för att nå framgångsrika interventioner var att genom ett medvetet val 

av aktiviteter stärka klienternas självkänsla, bryta ensamhet och isolering samt att hitta 

motiverande aktiviteter. Cracknell (1995) och Neville (1994) menar att klienter som är 

engagerade i meningsfulla aktiviteter får en bättre självkänsla och tillfrisknar fortare. För att 

arbetsterapeuten ska kunna välja aktiviteter som klienterna finner motiverande är ett 

klientcentrerat arbetssätt att föredra. Detta arbetssätt innebär att arbetsterapeuten försöker 

förstå klienten som person och se vad denne vill (Blesedell Crepeau, Cohn & Boyt Schell, 

2003). Genom att arbeta klientcentrerat finns därmed möjligheten att hitta motiverande 

aktiviteter och detta i sin tur kan kanske leda till att klienternas självkänsla stärks och att 

ensamhet och isolering bryts. Resultatet från denna studie och litteraturen påvisar att om 
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arbetsterapeuterna medvetet väljer aktiviteter som deprimerade klienter upplever 

motiverande, kan det kanske leda till att klienternas självkänsla stärks och isoleringen bryts 

och om arbetsterapeuten arbetar klientcentrerat kan det motivera klienten till att öka sin 

livstillfredsställelse. 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att arbetsterapeuternas erfarenhet av framgångsrika 

interventioner för deprimerade klienter var att aktiviteter spelade en stor roll i klienternas 

tillfrisknande. Det var av vikt att arbetsterapeuterna hittande lämpliga aktiviteter samt att 

aktiviteterna var anpassade så att klienterna kunde lyckas i sitt aktivitetsutförande, sedan 

spelade arbetsterapeuternas förhållningssätt en stor roll. Studien kan vara av intresse och ge 

kunskap till arbetsterapeuter som arbetar inom psykiatrin om hur interventioner för 

deprimerade klienter kan göras framgångsrika. Eftersom forskning om framgångsrika 

interventioner för deprimerade klienter är så begränsade finns det många aspekter av det som 

skulle vara av intresse för fortsatt forskning. Denna studie beskriver erfarenheter av 

framgångsrika interventioner för deprimerade klienter ur ett arbetsterapeutiskt perspektiv, 

och att fånga klienternas erfarenheter av att vara delaktig i interventioner skulle ge ytterligare 

information för de arbetsterapeuter som arbetar med deprimerade. Det skulle även vara 

intressant att vidare studera hur arbetsterapeuter använder olika instrument vid bedömning av 

deprimerade klienter då det inte finns något specifikt instrument för denna klientgrupp. 

 

Metoddiskussion 

Syftet med studien var att beskriva erfarenheter av framgångsrika interventioner för 

deprimerade klienter ur ett arbetsterapeutiskt perspektiv. Författarna ansåg att det bästa sättet 

att fånga arbetsterapeuternas erfarenheter var att göra en kvalitativ studie med ostrukturerade 

intervjuer, men studiens resultat bör beaktas med hänsyn till metodbegränsningarna.  

 

Enligt Downe-Wamboldt (1992) är det inte möjligt att förstå en annan persons subjektiva 

erfarenheter exakt så som denne upplevt det. Författarna menar att validiteten (jmf Downe- 

Wamboldt, 1992) i resultatet kan ha påverkats av egna värderingar samt att varje enskild 

informant lagt in sina värderingar i ordet erfarenhet. Författarna ansåg trots detta att de fått 

svar på syftet då informanterna berättat om två eller fler klientfall var, författarna ställde 

endast två huvudfrågor vilket gav informanterna möjligheten att fritt berätta och de blev inte 

avbrutna i sitt berättande. Då informanterna fick ta del av frågeställningarna i förväg kunde de 

även förbereda sig inför intervjun och därmed lämna genomtänkta svar.  
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Båda författarna deltog vid samtliga intervjutillfällen för att stärka interbedömarreliabiliteten 

och det upplevdes som en fördel då författarna var ovana intervjuare. Författarnas uppfattning 

var att de gjorde bättre intervjuer tillsammans, än de skulle ha gjort enskilt. Författarna anser 

även att telefonintervjuer var lämpligast för denna intervjugrupp på grund av stora avstånd. 

En nackdel med telefonintervjuer kan ha varit att författarna gick miste om kroppsspråk och 

gester och därmed kan studiens validitet ha blivit lägre. Enligt Trost (1993) kan detta ändå 

vara positivt i förhållande till validiteten då författarna vill få fram erfarenheter och inte 

påverkas av kroppsspråk och gester. Intervjuerna bandades för att författarna inte skulle 

behöva göra anteckningar under intervjuerna samt för att de skulle kunna skriva ner dessa 

ordagrant och därmed inte förlora nyanserna och viktig information. Genom att båda 

författarna närvarade vid samtliga intervjuer kunde de hjälpas åt att ställa följdfrågor vilket 

ledde till att de fick ett tillräckligt rikt material som gav svar på syftet. De inspelade banden 

innebar även en ökad reliabilitet, eftersom författarna kunde gå tillbaka till dem och se om de 

uppfattat svaren korrekt (Patel & Davidsson, 1994). 

 

Det visade sig vara svårt att få tag på det antalet informanter som skulle utgöra grunden för 

studien, av de sjutton som tillfrågades om deltagande i studien tackade tio nej. Orsaken till det 

stora bortfallet var att arbetsterapeuterna inte uppfyllde studiens kriterier, många psykiatriska 

arbetsterapienheter var även inne i en omorganisationsperiod och arbetsterapeuterna kunde 

därför inte ställa upp.  Författarna har inte erfarit något internt bortfall det vill säga att någon 

informant avbrutit sitt deltagande efter att första ha tackat ja. Författarna anser att studiens 

trovärdighet som Holloway och Wheeler (1996) beskriver har stärkts då informanterna hade 

liknande svar att ge på författarnas frågor trots att informanterna var spridda över hela landet. 

Författarna anser att detta indikerar på en större trovärdighet i studien än om informanterna 

exempelvis hade varit från samma län där arbetsterapeuterna troligen har kontinuerlig kontakt 

med varandra och kanske arbetar på liknande sätt. 

 

Interbedömarreliabiliteten stärktes genom att författarna var för sig läste igenom och 

analyserade materialet för att sedan jämföra de mönster författarna hittade i materialet och 

diskuterade likheter och skillnader. Även handledaren läste en intervju för att sedan jämföra 

analysenheter med författarna, vilket ökade interbedömarreliabiliteten ytterligare. För att 

tillgodose validiteten och reliabiliteten har författarna återspeglat sitt resultat med citat. 

Författarna plockade tillsammans ut citaten ur intervjuerna, detta gjordes för att validera och 
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tydliggöra resultatet enligt Downe-Wamboldt (1992). För att undvika möjligheter att härleda 

de citat som använts i arbetet valde författarna att utesluta dialektala uttryck för att försvåra 

eventuell igenkänning.  

 

Medicinskavetenskapsrådet (2003) beskriver hur forskare kan arbeta för att informanter som 

deltagit i studier inte ska kunna identifieras. För att informanterna inte skulle kunna 

identifieras har författarna inte nämnt namn på personer eller orter i informanternas 

berättelser, de har inte heller redovisat i vilka kommuner som informanterna arbetar. All 

insamlad data hanterades så att ingen information varit tillgänglig för obehöriga. Efter 

bearbetningen och studiens avslutande förstördes alla bandinspelningar och alla utskrivna 

intervjuer. Dessa åtgärder har vidtagits för att tillgodose den utlovade konfidentialiteten. 

 

Tillkännagivande 
Ett stort tack till alla arbetsterapeuter som deltagit i studien och som gjort detta examensarbete 

möjligt. Vi vill också tacka vår handledare Gunilla Isaksson universitetsadjunkt vid 

Institutionen för Hälsovetenskap i Boden, för all hjälp under arbetets gång.  
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Bilaga 1. 

     Boden XXX 

Förfrågan om medverkan i studie 

Deprimerade personer ses öka i samhället, år 2001 var depressiv sjukdom den fjärde ledande 

sjukdomen och den förmodas bli den främsta orsaken till arbetsoförmåga och 

funktionsnedsättning bland vuxna människor. Det är vanligt förekommande att 

arbetsterapeuter arbetar med deprimerade personer men det finns lite kunskap om vilka 

interventioner som sätts in. Det är därför av intresse att undersöka arbetsterapeuters 

erfarenheter av framgångsrika interventioner för deprimerade klienter. Därför vänder vi oss 

till er enhet för att komma i kontakt med arbetsterapeuter inom psykiatrin som arbetat i minst 

två år och har erfarenheter av interventioner för deprimerade klienter och är intresserade av att 

delta i en studie som rör detta område. Vi som kommer att genomföra studien är två 

arbetsterapeutstuderande vid Institutionen för Hälsovetenskap i Boden.   

De områden intervjun utgår ifrån är: 

Kan du berätta om något/några fall där den intervention som gjorts varit framgångsrik.  

Kan du beskriva interventioner för deprimerade klienter som du använder. 

 

Cirka en vecka efter det att er enhet erhållit detta brev kommer författarna att kontakta er per 

telefon för att höra om intresse finns för att delta i studien och boka tid och plats för intervjun. 

Deltagandet är frivilligt och man har rätt att avbryta om man så önskar. Intervjuerna kommer 

att spelas in på band och kommer att ta cirka en timme. All information kommer att behandlas 

konfidentiellt, det vill säga, resultat kommer att presenteras anonymt så att ingen individ ska 

kunna identifieras. Studien kommer att finnas vid Luleå Tekniska Universitet på institutionen 

för hälsovetenskap och vara tillgänglig via institutionens hemsida (www.hv.luth.se) under 

länken ”Examensarbete”, hösten 2004. 

Vid frågor kontakta oss. 

 

Charlotta Tysklind, arbetsterapeutstuderande.       Telnr. XXX 

Susanna Vuosku, arbetsterapeutstuderande.    Telnr. XXX 

Handledare: Gunilla Isaksson, universitetsadjunkt vid Institutionen för hälsovetenskap i 

Boden. 

 


