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Abstrakt 
 

Syftet med studien var att beskriva arbetsterapeuters erfarenhet av att 
använda Bobath metoden för att främja aktivitet vid 
strokerehabilitering. Undersökningsgruppen bestod av åtta 
arbetsterapeuter verksamma vid sjukhus i Norrbottens läns landsting. 
Studien genomfördes med en kvalitativ ansats i form av intervjuer och 
utgick ifrån tre öppna frågor. Data analyserades utifrån en 
innehållsanalys som resulterade i tre kategorier: ”Främja ett normalt 
rörelsemönster”, ”Ett gemensamt perspektiv” och ”Ändrat arbetssätt för 
att främja aktivitet”. Resultatet visade vikten av att stimulera klientens 
svaga sida till rörelse vilket utfördes genom guidning, facilitering och 
inhibering. Konceptets strategier och principer gav ett gemensamt 
perspektiv för samtliga arbetsterapeuter vid rehabilitering av 
strokeklienter. Likaså framkom att klientens målsättning grundade sig 
på meningsfulla aktiviteter och aktiviteten hade idag tydligt fokus i 
konceptet. 
 
Nyckelord: Arbetsterapi, Bobath metoden, rehabilitering, 
aktivitet, stroke. 
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Stroke eller cerebrovaskulärsjukdom (CVS) är en av Sveriges vanligaste folksjukdomar. 

Minst 25000 människor insjuknar varje år och får ofta bestående symtom och funktionshinder 

(Statens beredning för utvärdering av medicinsk metodik [SBU], 1992; Norrving & Terént, 

2001). Det finns flertal behandlingsstrategier vid strokerehabilitering och en vanligt 

förekommande metod bland arbetsterapeuter är Bobathkonceptet (Corriveau, Bertstrand 

Arsenault, Dutil & Lepage, 1992; Walker, Drummond, Gatt & Sackley, 2000). Aktuell 

forskning visar på enstaka studier där Bobath metoden används i betydande omfattning av 

arbetsterapeuter i praxis. Ingen studie ifrån de databaser som sökts i beskriver hur Bobath 

metoden används och om den främjar aktivitet. Därför vill författarna undersöka hur 

arbetsterapeuter använder Bobath metoden för att främja aktivitet vid strokerehabilitering.  

 

De två huvudsakliga formerna vid stroke är hjärnblödning och hjärninfarkt. Båda tillstånden 

leder till skada och vävnadsdöd (Aquilonius, 2000; Socialstyrelsen, 1993). Olika 

funktionsnedsättningar kan uppstå beroende på var skadan uppstått i hjärnan. De vanligaste 

funktionsnedsättningarna drabbar sensorik och motorik på motsatt kroppshalva i förhållande 

till hjärnskadan, vilket kan uppstå i form av nedsatt känsel och halvsidesförlamning (Pulaski, 

1998). Flertalet av dem som överlever ett plötsligt insjuknande i stroke, har behov av 

rehabiliteringsinsatser (SoS-rapport, 1999:7). Arbetsterapeutens uppgift vid 

strokerehabilitering är att bedöma och träna klientens förmåga att utföra meningsfulla 

aktiviteter i det dagliga livet (ADL) (Aquilonius & Fagius, 2000; Czyrny, Hamilton & 

Gresham, 1990; Eakin, 1991; Söderström, 1996).  

 

Rehabilitering definieras enligt Världshälsoorganisationen (WHO) som: ”att återföra en 

individ till sin fulla fysiska, psykiska och sociala förmåga” (Socialstyrelsen, 1993). Vid 

planeringen av rehabilitering är det viktigt att utgå ifrån klienten behov och förutsättningar. 

Klienten ska ha möjlighet att delta i och påverka rehabiliteringsprocessen 

(Socialstyrelsen,1993). Rehabiliteringens syfte är att reducera konsekvenser av ohälsa på 

olika nivåer som funktion, aktivitetsförmåga, och livstillfredsställelse. Vid nedsatt funktion 

påverkas ofta aktivitetsförmågan, rehabiliteringens uppgift är då att träna och via olika 

åtgärder eliminera eller minska oförmågan. Klienter med stroke har oftast permanent förlorad 

funktion vilket gör att aktivitetsförmågan påverkas och därav även tillfredsställelsen med 

livssituationen. Rehabiliteringens uppgift är då att stödja klienten, mobilisera dennes resurser, 

vara ett stöd för reorientering, modifiera tidigare livsmål eller finna nya värdefulla livsroller 

och därigenom uppnå tillfredsställelse i livet (Fugl-Meyer, Bränholm & Fugl-Meyer, 1992; 
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Fugl-meyer, 1991; Gutting, 1992). För att uppnå en god rehabilitering finns behov av flertal 

aktörer som arbetar kring klienten, varav arbetsterapeuten är en av dessa (Cohn, 1998). 

 

Arbetsterapi har många modeller för att guida praxis. Praxismodellernas syfte är att erbjuda 

ändamålsenlig kunskap där varje modell riktar sig till ett specifikt fenomen som innehåller 

teknologi och riktlinjer för interventioner. En vanlig modell vid strokerehabilitering är The 

Motor Control model, vilken vänder sig till personer med skador i centrala nervsystemet som 

har påverkan på den motoriska kontrollen. The Motor Control Model består av fyra 

behandlingsinriktningar, varav en är Bobath. Denna inriktning har som mål att förbättra den 

motoriska kontrollen, förmågan att använda hela kroppen på ett effektivt sätt när aktiviteter 

utförs och att specificera vissa strategier som kan användas vid interventionen (Kielhofner, 

1997). Bobath metoden baseras på antagandet om att strokeklienter har potential att 

återutveckla rörelser och funktion på den drabbade sidan (Passarella & Lewis, 1987). 

Huvudprinciperna i behandlingen är att inhibera onormala rörelsemönster, facilitera normala 

rörelser och guida klienterna (Davies, 2000; Eggers, 1986; Kielhofner, 1997; Loid, 1988; 

Passarella & Lewis, 1987; Petersson, 1992; Thompson & Morgan, 1990).  

 

Bobath metoden karaktäriseras av att alltid behandla klienten som en helhet vilket innefattar 

människans alla funktioner. Tonvikten läggs på återinlärning av sensomotoriska och 

perceptuella färdigheter i vardagliga situationer. Det innebär att samtliga aktörer strävar efter 

att klienten ska röra sig så symetriskt som möjligt och få en chans att använda hela sin kropp 

och övriga sinnen i samspel när vardagliga aktiviteter ska utföras (Davies, 2000; Kielhofner, 

1997; Loid, 1988). Det förutsätter att klienten stimuleras till att vara aktiv och skapa så bra 

förutsättningar för detta som möjligt, i de olika situationerna under hela dygnet (Loid, 1988). 

Målet med åtgärderna är att klienten ska lära sig maximalt i sitt aktivitetsutförande. Inlärning 

sker via upprepade aktiviteter i omgivningen och underlättas i en reell miljö där klienten kan 

ha nytta av sina tidigare erfarenheter (Davies, 2000; Kielhofner, 1997). Enligt Bobath 

metoden har rehabiliteringen ett mindre värde om inte samtliga aktörer använder sig av 

samma principer. Därför är en viktig del i inlärningen att hela teamet arbetar på likartat sätt 

och att klientens närstående involveras i rehabiliteringsarbetet, för att det skall ske en 

förbättring i klientens aktivitetsutförande (Petersson, 1992). 

 

I begynnelsen var Bobath konceptet funktionsinriktat och klienten styrdes strikt av 

restriktioner i aktivitetsutförandet (Davies, 2000). Synen på motorisk kontroll har förändrats 
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vilket även påverkat neuroutvecklingsmodellerna, varav Bobath är en av dessa. I och med 

förändringen har kritik riktats mot dessa modeller. Kritiken har främst riktats mot det linjära 

sambandet mellan centrala nervsystemet (CNS) och aktivitetsutförandet. Idag ses motorisk 

kontroll som en framväxande interaktion mellan CNS, muskuloskeletala komponenter, 

aktiviteten och miljön (Kielhofner, 1997). Konceptet är idag inriktat mot att aktiviteten ska 

vara meningsfull för klienten samt utgå från dennes önskemål och behov (Davis, 2000). 

Liknande förändring kan ses i paradigmutvecklingen inom arbetsterapi, där det i det 

mekanistiska paradigmet tidigare lades fokus på de inre mekanismerna, vilket ansågs 

grundläggande för förmågan att utföra aktiviteter. Det framväxande paradigmet försöker nu 

att återbörda aktivitet som det centrala begreppet i arbetsterapi. Dess grundläggande 

antaganden är att människan är till sin natur aktiv och kan uppleva dysfunktion i aktivitet samt 

att aktivitet kan användas som ett terapeutiskt redskap (Kielhofner, 1997). Kielhofner (2002) 

beskriver att aktivitet är en central kraft när det gäller välbefinnande, utveckling och 

förändring. Den dynamiska interaktionen som beskrivs i arbetsterapi teori råder mellan 

aktiviteten, människan och den omgivande miljön, vilket innebär att dessa element påverkas 

av varandra (Canadian Association of Occupational Therapists [CAOT], 2002; Hagedorn, 

1995; Kielhofner, 2002; Mosey, 1986). Interaktionen är resultatet av aktivitetsutförandet, 

vilket medför att aktivitetsutförandet påverkas om det sker en förändring i aktiviteten, hos 

människan eller i miljön. Aktivitet är en central del i rehabiliteringen och därmed bör 

arbetsterapeuten uppmuntra klienten till att lyckas och våga misslyckas för att uppnå målen i 

de dagliga aktiviteterna (CAOT, 2002). Det är människans aktiviteter som skapar dennes 

motoriska färdigheter, självuppfattning och sociala identitet. En människas förmågor 

bibehålls/utvecklas hela tiden när aktiviteter av olika slag utförs regelbundet. Vissa aktiviteter 

utförs med krav och andra med stor entusiasm. Aktiviteter som utförs med stor entusiasm 

benämns som meningsfulla aktiviteter (Cynkin & Robinson, 1990; Kielhofner, 2002). Inom 

arbetsterapi läggs tonvikten på vilken betydelse meningsfullheten har för människan i dennes 

dagliga aktiviteter (Fisher, 1998; Kielhofner, 1997). 

 

Arbetsterapeutens mål är att främja ett meningsfullt aktivitetsutförande genom att förbättra 

relevanta färdigheter eller utveckla och lära/undervisa kompensatoriska strategier för att 

övervinna förlorade färdigheter (Fugl-Meyer et al.,1992; Steultjens, Dekker, Bouter, van de 

Nes, Cup & van den Ende, 2003). Tillsammans med klienten identifieras problem och 

konkreta och uppnåeliga behandlingsmål sätts upp för att denne ska förstå värdet av den 

arbetsterapeutiska behandlingen. Arbetsterapeuten bör vara uppmärksam på att förklara syftet 
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med varje enskild träningsaktivitet och tillsammans med klienten planera och utvärdera 

behandlingen. Klienten får då medansvar för behandlingen och lösningen av de olika 

problemen. Det är även viktigt att engagera klienten i aktiviteter vilka kan visa denne nya 

handlingsmöjligheter för att utveckla nya motiv och intressen (Fortmeier & Thanning, 1994). 

Bobath konceptet utvecklas alltjämt och denna flexibilitet är nödvändig eftersom forskning 

och nya erfarenheter ständigt läggs till kunskapsbanken om strokerehabilitering (Petersson, 

1992).  

 

Sammanfattningsvis visar litteraturen att arbetsterapeuter använder Bobath metoden i 

betydande omfattning i praxis (Corriveau, Bertstrand Arsenault, Dutil & Lepage, 1992; 

Walker, Drummond, Gatt & Sackley, 2000). Den visar även att studier saknas som beskriver 

på vilket sätt metoden används och om den främjar aktivitet. Eftersom det skett ett 

paradigmskifte inom arbetsterapi med fokus på aktivitet samt en förändring i Bobathkonceptet 

med inriktning mot aktivitet, är det väsentligt att få förståelse för hur arbetsterapeuter 

använder Bobath metoden idag. Syftet med denna studie är därför att beskriva 

arbetsterapeuters erfarenhet av att använda Bobath metoden för att främja aktivitet vid 

strokerehabilitering.    

 

Metod 

 
Design 

En kvalitativ studie valdes att utföras med öppna intervjuer eftersom studiens syfte är att 

beskriva arbetsterapeuters erfarenhet av att använda Bobath metoden för att främja aktivitet 

vid strokerehabilitering. Enligt Kvale (1997) är kvalitativa metoder lämpliga för att beskriva 

enskilda personers erfarenhet.  

 

Undersökningsgrupp  

Ändamålsenligt urval tillämpades, vilket innebär att urvalet av undersökningspersoner har 

skett medvetet för att få svar på studiens syfte (Patton, 1990). Detta utfördes för att uppfylla 

kriterierna för deltagandet i studien. Undersökningspersonerna i denna studie bestod av åtta 

arbetsterapeuter. Urvalskriterierna var att deltagarna skulle vara arbetsterapeuter inom 

slutenvården, strokerehabilitering i Norrbottens län som arbetade eller hade arbetat med 

Bobath metoden samt genomgått Bobath utbildning om minst en vecka. Författarna valde 

medvetet undersökningspersonerna från slutenvården på närliggande platser i Norrbottens län 
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med tanke på den geografiska närheten. Av de totalt åtta arbetsterapeuter som tillfrågades så 

tackade alla ja till ett deltagande i studien. 

 

Datainsamling  

Datainsamlingen genomfördes utifrån en kvalitativ ansats med ostrukturerade intervjufrågor 

kring det aktuella ämnet (Kvale, 1997). Intervjun utgick från tre öppna frågor som delgetts 

samtliga arbetsterapeuter en vecka i förväg. De frågor som behandlades vid intervjun var 

följande: 

• Kan du berätta om dina erfarenheter av att använda Bobath metoden i samband med 

aktivitet? 

• Kan du berätta om fördelar respektive nackdelar med att använda Bobath metoden vid 

strokerehabilitering? 

• Kan du berätta hur ditt arbetssätt påverkats av den utveckling som skett inom  Bobath 

konceptet? 

 

Författarna ställde följdfrågor som var relaterade till huvudfrågorna och de svar som gavs. 

Enligt Kvale (1997) ger följdfrågor möjlighet att undersöka och bekräfta innebörden av 

svaren. 

 

Procedur  

För att komma i kontakt med arbetsterapeuter letade författarna upp adress och 

telefonuppgifter till arbetsterapiavdelningar på tre sjukhus i Norrbottens län. Därefter 

kontaktades en arbetsterapeut på utvalda arbetsterapiavdelningar via telefon för att få vetskap 

om hur många arbetsterapeuter som uppfyllde kriterierna. Sedan skickades ett missivbrev (se 

bilaga 1) ut till dessa arbetsterapeuter. Brevet innehöll en förfrågan om att delta i studien samt 

information angående syftet med studien, tillvägagångssätt och vad en eventuell medverkan 

skulle innebära. En vecka efter att arbetsterapeuterna mottagit missivbrevet kontaktades var 

och en av arbetsterapeuterna via telefon för förfrågan om deltagande i studien. I samband med 

telefonkontakten bestämdes tid och plats för intervjun eftersom samtliga tillfrågade tackade ja 

till deltagandet. Totalt utfördes åtta intervjuer, vilka genomfördes genom personligt besök på 

arbetsterapeuternas arbetsplats. Intervjun varade mellan 30-60 minuter. Båda författarna 

deltog vid samtliga intervjutillfällen. Intervjun spelades in på band för att underlätta 

bearbetningen av materialet. Den ena författaren ställde de tre frågeställningarna som 

intervjun utgick ifrån och tillsammans ställde de båda författarna följdfrågor. Efter att 
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intervjun avslutats tillfrågades informanterna om det fanns möjlighet att återkomma för att 

göra kompletteringar eller om något var oklart. Samtliga intervjuer skrevs sedan ut ordagrant i 

nära anslutning till intervjutillfällena.   

 

Analys av data 

För att analysera materialet användes innehållsanalys enligt Burnards (1991) metod. I denna 

studie genomfördes nio av dessa fjorton steg där ett, sex, sju, tolv och fjorton valdes bort, då 

de övriga stegen ansågs tillräckliga för att komma fram till lämpliga kategorier som motsvarar 

studiens syfte. Syftet med denna metod var att identifiera, koda och kategorisera olika 

mönster som förekom i materialet. Intervjuerna skrevs ut ordagrant i text, vilka sedan lästes 

upprepande gånger av författarna enskilt. Därefter markerades meningsbärande textenheter 

som motsvarade studiens syfte. För att beskriva alla aspekter av innehållet genomfördes en 

öppen kodning i kanten av samtliga intervjuer. Exempel på koder som kom fram var: 

”guidning av svag sida” och ”konceptet ger klar och tydlig vägledning ”. Även markeringar i 

texten och kodningen skedde enskilt. Sedan jämförde författarna kodningarna och 

samstämmigheten var god. De få skiljaktigheter som uppstod diskuterade författarna för att 

uppnå en överenskommelse. Författarnas handledare läste och kodade två intervjutexter för att 

öka trovärdigheten i studien (Patton, 1990). Det visade sig att författarna och handledaren 

hade liknande uppfattning om vad som var framträdande i materialet. De identifierade 

koderna fördes sedan gemensamt samman av författarna till ett antal preliminära kategorier 

för att beskriva alla aspekter av innehållet. Vid fortsatt analys av data visades det att dessa till 

viss del överlappade varandra, vilket ledde till att justeringar genomfördes. Analysen 

framskred ytterligare och resulterade slutligen i tre kategorier. Kategorierna presenteras som 

resultatet av studien och illustreras med citat ur intervjuerna. 

 

Etiska överväganden 

Informanterna informerades om studiens syfte, att deltagandet var frivilligt och att de kunde 

avbryta sin medverkan när som helst. De fick även information om att medverkan var 

konfidentiell vilket innebar att författarna inte redovisade information som kunde identifiera 

informanterna i den färdiga rapporten. Vidare informerades informanterna om att det 

inspelade intervjumaterialet skulle raderas efter ett godkännande av studien. Information 

delgavs om att intervjuutskrifterna endast skulle läsas av författarna och handledaren. 

Dessutom informerades informanterna om att förhoppningen med studien var att generera ny 

kunskap och större förståelse inom området. Författarna hade i åtanke att intervjuerna kunde 
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utgöra en risk i form av obehag för informanterna angående tankar om de verkligen arbetar 

med Bobath metoden för att främja aktivitet. Författarna ansåg att nyttan med studien 

övervägde de nackdelar som kunde uppstå och valde därför att genomföra studien. 

 
Resultat 
 
Analysen av data resulterade i tre kategorier som beskriver arbetsterapeuters erfarenhet av att 

använda Bobath metoden för att främja aktivitet vid strokerehabilitering. 

Dessa kategorier är: ” främja normalt rörelsemönster”, ”ett gemensamt perspektiv” och 

”ändrat arbetssätt för att främja aktivitet”. Dessa tre kategorier presenteras nedan och 

illustreras med valda citat ur intervjutexterna. 

 

Resultatet visade att samtliga informanter använde Bobath metoden för att främja aktivitet hos 

strokeklienter. Informanterna betonade vikten av att stimulera svag sida till rörelse vilket 

utfördes genom guidning, facilitering och inhibering. Konceptets strategier och principer gav 

ett gemensamt utgångsläge och underlättade vid aktivitetsutförandet för samtliga informanter. 

Resultatet visade även att Bobath konceptet i begynnelsen var strikt med flertal restriktioner, 

men hade idag blivit mera flexibelt och såg till klientens önskemål och behov. Aktiviteten 

hade idag ett tydligt fokus i konceptet och klientens målsättning grundade sig på meningsfulla 

aktiviteter.  

 

Främja normalt rörelsemönster 

Denna kategori innefattar informanternas erfarenheter av att använda Bobath konceptets 

strategier och principer för att få fram det normala rörelsemönstret i aktivitet hos 

strokeklienter. Enligt informanterna är det av stor vikt att guida och stimulera svag sida trots 

nedsatt funktion. 

 

Informanterna betonade vikten av att befinna sig på klientens svaga sida och stimulera denna 

trots nedsatt funktion. Det framkom även att om armen var helt slapp så kunde den ändå vara 

till god hjälp som understöd för att underlätta vid utförandet av aktivitet. En av informanterna 

betonade vikten av upprepade träningstillfällen i aktivitet på ett konsekvent sätt för att en 

funktion skulle kunna etableras i nervsystemet. Det ansågs även viktigt att se till tidigare och 

nuvarande aktivitetsutförande så att utförandet blev så normalt som möjligt. Enligt 

informanterna utfördes aktiviteterna med hjälp av guidning där de använde sig själv som 



 9

instrument genom att föra klientens kropp i normala rörelser och guida handen i olika moment 

i aktiviteter. En av informanterna beskriver tillvägagångssättet på följande vis: 

 

”Även om man har en svag sida att man stimulerar den till att användas ändå. Och klarar de 

inte att röra sig så får man hjälpa att guida armen att man faciliterar ett normalt 

rörelsemönster då…”. 

 

Flera av informanterna påpekade att klienten skulle ha liksidig belastning och röra sig så 

symmetriskt som möjligt för att få chans att använda hela sin kropp, vilket underlättade 

utförandet av vardagliga aktiviteter.  

 

En av informanterna beskrev att de i aktivitet tränade på att göra klienten uppmärksam på hela 

arbetsytan och att de arbetade utifrån det som fanns framför dem. Detta kunde ske genom att 

informanterna pratade med klienten och ställde frågor kring aktiviteten. Informanterna 

påtalade att detta förhållningssätt främjade klientens delaktighet i aktivitetsutförandet. Vidare 

framkom att material placerades på svag sida för att få denne att titta åt båda håll. 

Informanterna betonade vikten av att inte bara arbeta ensidigt med den friska sidan utan även 

ta med den svaga sidan i aktivitet. Nedanstående citat belyser detta: 

 

”...man tänker att börja med den svagare sidan just för att både stimulera uppmärksamhet 

men även få bättre rörelseförmåga i den sidan...”. 

 

En informant påtalade vikten av att ha kunskap om spasticitetens uppkomst, vilket 

möjliggjorde att spasticitet kunde undvikas. Flera av informanterna uttryckte vikten av att 

normalisera tonus inför en aktivitet om klienten var spastisk. Detta kunde ske genom att 

klienten fördelade tyngden över på den paretiska sidan och även lutade sig fram och sträckte 

ut armarna för att släppa på spasticiteten. Enligt informanterna hade flertalet klienter lärt sig 

inhibera tonus själva via bilaterala övningar innan de skulle utföra en aktivitet. Kunskap om 

tonusreglering ansågs vara av stor vikt för att möjliggöra ett aktivt liv för klienten. 

Informanterna påtalade att tonusinhibering även kunde ske i aktiviteter, vilket nedanstående 

citat visar:  

 

”Tonusreglering gör jag i samband med andra aktiviteter i träning tillexempel när jag ska 

försöka få fram mer aktivitet i den paretiska handen och armen eller till en person som inte är 
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så paretisk. Att behöva hjälpa dem ta ut rörligheten i den svaga armen och spasticiteten om 

det är ett hinder…”. 

Informanterna påtalade vikten av att lägga en spastisk klient i en funktionell viloställning flera 

gånger per dag. Detta minskade uppkomsten av patologisk tonus, spasticitet och gjorde 

klienten mjukare, vilket sedan underlättade vid aktivitetsutförandet. Vidare beskrev 

informanterna att spasticiteten blev mer påtaglig om klienten inte hade legat i viloställning.  

 

Sammanfattningsvis berättade informanterna om sina erfarenheter av tillvägagångssättet för 

att få fram det normala rörelsemönstret i aktivitet hos strokeklienter enligt Bobath metoden. 

Det framkom att informanterna befann sig på klientens svaga sida och stimulerade denna till 

rörelse trots nedsatt funktion, vilket utfördes genom guidning, facilitering och inhibering. 

 

Ett gemensamt perspektiv  

Denna kategori handlar om informanternas erfarenheter av att använda Bobath metoden som 

grund vid rehabilitering av strokeklienter, vilket möjliggör ett gemensamt arbetssätt för 

samtliga aktörer.  

 

Informanterna betonade vikten av att samtliga aktörer hade samma principer och hade 

kunskapen om tillvägagångssättet vid rehabilitering av strokeklienter. Vidare beskrev 

informanterna att en generell riktlinje ansågs bra, vilken användes när information och 

instruktion skulle ges till närstående om hur de skulle förhålla sig till sina sjuka närstående 

eller vid exempelvis förflyttningsteknik. Det ansågs väsentligt att göra närstående delaktiga i 

ett tidigt skede i rehabiliteringsprocessen, eftersom det var av stor vikt att de fick förståelse 

för klientens funktionsnedsättning. Enligt informanterna gav konceptet klar och tydlig 

vägledning för samtliga aktörer och var en bra teoretisk grund som gav ett positivt resultat. 

Flertalet informanter påtalade att det underlättade för samtliga aktörer, om alla hade ett 

gemensamt utgångsläge och arbetade enhetligt. Detta beskrivs genom nedanstående citat: 

 

”En stor fördel är att det är en metod med lite riktlinjer för hela personalgruppen, att alla gör 

på samma sätt. Att man har samma tankegångar allihop och även att det blir mera struktur 

och att man kan lära patienten kärnpunkten i vad som är viktigt att tänka på. Men just att alla 

jobbar på samma sätt i hela teamet är nog det viktigaste”. 
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Flera av informanterna påpekade vikten av att utbilda samtliga professioner i Bobath metoden 

så att den var spridd och kunde fortgå under dygnets alla timmar. Alla professioner blev då 

insatta i metoden och visste hur de skulle utföra olika tekniker. Enligt informanterna bidrog 

detta till en gemensam grund vid rehabilitering av strokeklienter. 

 

Enligt flertal informanter väckte Bobath metoden tankar hos samtliga informanter om vikten 

av att vara aktiv och träna i vardagsaktiviteter. Ett gemensamt synsätt för samtliga aktörer gav 

kontinuitet i rehabiliteringen vilket underlättade klientens aktivitetsutförande. Vidare 

framkom att det kunde vara svårt om inte samtliga aktörer arbetade enhetligt, det vill säga att 

de inte hade Bobath utbildningen, använde metoden eller var lika insatt i Bobath som tidigare. 

En av informanterna beskriver det på följande sätt:  

 

”…men en nackdel med Bobath det kan väl vara att dom som inte känner till det riktigt helt 

ibland fastnar i ett sätt och tror att det alltid ska vara på det sättet, alltså på samma sätt 

istället för att se, gå vidare och komma framåt i  processen”.  

 

Vidare påtalade en informant att det var svårt för hjärnskadade personer om de fick olika 

instruktioner av professioner. Enligt informanterna var det av stor vikt att samtliga 

professioner informerade klienten om vad som skulle ske vid aktivitetsutförandet. Klienten 

blev då trygg, vilket ansågs väsentligt och medförde ett förbättrat aktivitetsutförande. 

Informanterna betonade att om inte samtliga professioner arbetade enhetligt kunde klienten bli 

rädd och osäker, vilket även orsakade uppkomsten av spasticitet.  

 

Sammanfattningsvis berättade informanterna att det var av stor vikt att samtliga professioner 

arbetade enhetligt och efter samma grunder för att underlätta rehabiliterings processen för 

strokeklienten. Informanterna påtalade vikten av att närstående var involverade i 

rehabiliterings processen och att samtliga aktörer hade Bobath utbildningen. Detta främjade 

klientens aktivitetsutförande och metoden kunde fortgå under dygnets alla timmar. 

 

Ändrat arbetssätt för att främja aktivitet 

Denna kategori utgörs av informanternas erfarenhet av hur Bobath konceptets utveckling har 

förändrat deras arbetssätt. Enligt informanterna är konceptet idag inriktat mot aktivitet samt 

aktiviteter som är meningsfulla för klienten. 
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Informanternas erfarenhet var att Bobath konceptet i begynnelsen var väldigt strikt. Klienten 

stimulerades konsekvent från svag sida av samtliga professioner och allt material placerades 

även på denna sida. Detta förhållningssätt innebar att klienter som hade synfältsbortfall och 

neglect blev avskärmade från omvärlden. En av informanterna beskrev även att alla klienter 

skulle förflyttas mot svag sida, oavsett om det fungerade bättre på ett annat sätt. 

Informanterna betonade att detta medförde problem när klienten sedan kom hem i sin reella 

miljö. Nedanstående citat visar på detta: 

 

”Man har arbetat så strikt och strängt enbart från den svaga sidan så att man har inte tagit i 

beräkningen att det faktiskt inte ser ut som på ett sjukhus i hemmet. Dom har blivit lite 

handikappade när dom har kommit hem…” 

 

Vidare framkom att konceptet i begynnelsen hade varit mycket funktionellt inriktad och att 

det universala var att bryta spasticiteten. Flertalet informanter nämnde att bilaterala övningar 

var vanliga där den paretiska sidan var fastspänd och följde passivt med i ett onormalt 

rörelsemönster. Informanterna påtalade att konceptet i begynnelsen hade restriktioner hur 

klienten skulle utföra aktiviteter. Om klienten inte utförde aktiviteten enligt restriktionerna så 

avbröts denne i sitt aktivitetsutförande för att visas hur det skulle utföras. Detta 

förhållningssätt hämmade klienten att utföra aktiviteter som denne klarade självständigt.  

 

Informanterna betonade att Bobath konceptet idag var mera flexibelt och att synsättet inte var 

lika strikt som i konceptets begynnelse. Aktiviteten hade nu fått tydligt fokus i konceptet och 

klientens målsättning grundade sig på betydelsefulla aktiviteter. Det framkom även att 

aktiviteter användes mer i vardagliga situationer. Nedan följer ett citat som belyser detta: 

 

”Idag pratar man ju jätte mycket att man ska jobba med uppgiftsorienterad träning och så 

här då, att det ska vara riktiga aktiviteter…” 

 

En av informanterna beskrev att Bobath metoden i begynnelsen varit restriktiv mot 

hjälpmedel, vilket orsakade att klienten inte blev lika självständig som om hjälpmedel hade 

satts in. Vidare framkom det att Bobath metoden i begynnelsen enbart strävat efter ett fysiskt 

välmående och inte tagit hänsyn till klientens psykiska välmående. Detta visades genom att 

konceptet inriktade sig på att få bort hjälpmedel istället för att se till klientens välmående, att 

denne kunde ha ett tillfredställande liv även om hjälpmedel användes. Vidare framkom det att 
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Bobath metoden idag inte är lika restriktiv mot hjälpmedel, utan utgår ifrån klientens 

individuella behov. En av informanterna påtalade att hjälpmedel kunde användas till klienten i 

början av rehabiliteringsprocessen när behovet var som störst, för att kompensera nedsatt 

aktivitetsförmåga och förenkla aktiviteten både för klienten och för aktörer. Enligt 

informanten medförde kompenseringen att klienten blev självständig i sitt aktivitetsutförande. 

 

Informanterna betonade att förflyttningar idag utfördes på ett säkert sätt både mot stark och 

mot svag sida och med hänsyn till deras reella miljö. En informant påtalade vikten av att 

överföra Bobath principerna till en praktisk situation för att klienten skulle få förståelse för 

själva utförandet, om varför man gjorde på ett visst sätt. Vidare beskrev informanterna att 

klientens rehabiliteringsmål idag var aktivitetsinriktade och att aktiviteterna skulle vara 

meningsfulla och utgå ifrån dennes önskemål och behov. Informanterna påtalade att klienten 

då blev mer motiverad till att utföra aktiviteter vilket medförde att rehabiliterings processen 

underlättades. Flertalet av informanterna påpekade att det var väsentligt att kontinuerligt 

utvärdera aktiviteten för att nå de uppsatta rehabiliteringsmålen. 

  

Sammanfattningsvis berättade informanterna att Bobath konceptet hade genomgått en 

utveckling, vilket även hade förändrat deras arbetssätt. Det framkom att konceptet i 

begynnelsen hade varit strikt och att informanterna och klienten styrdes av restriktioner, vilket 

begränsade klientens aktivitetsutförande. Idag ansågs konceptet vara mer flexibelt med fokus 

på meningsfulla aktiviteter för klienten. 

 

Diskussion 
 

Syftet med denna studie var att beskriva arbetsterapeuters erfarenhet av att använda Bobath 

metoden för att främja aktivitet vid strokerehabilitering. Studien visar genomgående att 

arbetsterapeuterna använder Bobath metoden för att främja aktivitet, vilket framkom i 

samtliga kategorier. Resultatet visar vikten av att stimulera klientens svaga sida till rörelse 

och utförs genom guidning, facilitering och inhibering. Davies (2000) och Kielhofner (1997) 

anser att detta är av stor vikt för att få fram det normala rörelsemönstret i aktivitet. Konceptets 

strategier och principer ger ett gemensamt utgångsläge för samtliga aktörer och främjar 

rehabiliteringsprocessen, vilket även påtalas av Petersson (1992) som väsentligt och utgör en 

viktig del i rehabiliteringen. Aktiviteten har idag tydligt fokus i konceptet och klientens 
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målsättning grundar sig på meningsfulla aktiviteter. Enligt Davies (2000) är detta väsentligt 

för att klienten ska uppnå ett aktivt och tillfredsställande liv. 

 

I kategorin främja normalt rörelsemönster avspeglas arbetsterapeuters erfarenhet av att 

uppmärksamma klienten på dennes svaga sida och guida i aktivitet trots nedsatt funktion 

vilket Davies (2000), Eggers (1986), Kielhofner (1997), Loid (1988), Passarella & Lewis 

(1987), Petersson (1992) och Thompson & Morgan (1990) påtalar som viktigt för att 

återutveckla funktion på den drabbade sidan. Resultatet visar att samtliga informanter 

använder guidning i rehabiliteringen av strokeklienter, där de använder sig själva som 

instrument genom att föra klientens kropp i normala rörelser samt guidar handen i olika 

moment i aktiviteter. Enligt Davies (2000) och Kielhofner (1997) ger guidning en känsla för 

rörelsen i utförandet i de målinriktade aktiviteterna. Bobath konceptets grundtanke är att 

klienten i aktivitet ska få tillbaka normalt rörelsemönster i svag sida. För att uppnå detta kan 

arbetsterapeuten normalisera tonus och minska oönskad muskelaktivitet. I resultatet 

framkommer det att klienten bör uppmuntras att själv lära sig inhibera tonus via bilaterala 

övningar innan aktivitetsutförandet, vilket även Davies (2000) och Davis (1996) anser vara 

betydelsefullt för att främja aktivitetsutförandet. I likhet med Davies (2000) visar denna 

studies resultat att det är av stor vikt att göra klienten uppmärksam på båda kroppshalvorna 

och arrangera klientens miljö så att den svaga sidan stimuleras. Detta kan utföras genom att 

människor och material i klientens omgivning placeras på dennes svaga sida vilket gör att 

klienten stimuleras till aktivitet. 

 

I studiens resultat framkommer det att Bobath metoden är inriktad mot att aktiviteten ska vara 

meningsfull för klienten och utgå från dennes önskemål och behov för att klienten ska bli 

motiverad till att utföra aktiviteter. Detta påtalas även av Davies (2000) som väsentligt för att 

klienten ska uppnå ett aktivt och tillfredsställande liv. Fisher (1998) påtalar att 

arbetsterapeuter ska fokusera på aktivitetsutförande och att aktiviteten ska vara både 

målinriktad och ändamålsenlig för att klienten ska bli motiverad att utföra den. Detta anses 

enligt henne vara det unika inom arbetsterapi professionen och möjliggörs genom att 

aktiviteten har en personlig betydelse för den enskilde klienten. Om aktiviteten är målinriktad 

så kan den ge struktur och organisation i aktivitetsutförandet och klienten får lättare att utföra 

aktiviteten. Cynkin & Robinson (1990) och Kielhofner (2002) framhäver att en människas 

förmågor bibehålls/utvecklas hela tiden när aktiviteter av olika slag utförs regelbundet. I 

resultatet framkommer vikten med upprepade träningstillfällen i aktivitet för att underlätta 
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inlärningsprocessen samt att se till klientens tidigare och nuvarande aktivitetsutförande så att 

utförandet blir så normalt som möjligt, vilket enligt Fisher (1998) är arbetsterapeutens roll i 

rehabiliteringen. Författarna ställer sig frågan om en anpassad miljö för klienten på sjukhuset 

skulle kunna underlätta dennes inlärning av aktivitetsutföranden? Davies (2000) och 

Kielhofner (1997) påtalar att inlärningen av aktiviteter underlättas i en reell miljö där klienten 

kan ha nytta av sina tidigare erfarenheter av att utföra aktiviteter. Enligt Kielhofner (2002) 

utför människan sina dagliga aktiviteter utifrån vilka vanor som uppkommit under livet. När 

nyinlärt beteende integrerats och blivit en vana sker utförandet automatiskt, vilket kräver 

mindre energi och koncentration. Han menar att det är viktigt att respektera klientens känsla 

av relevans för aktiviteter som utförs i arbetsterapi. Den meningsfullhet som upplevs avgör då 

vilken påverkan aktiviteten har på individen. 

 

Vidare visar resultatet att Bobath konceptet är en bra teoretisk grund vilken ger klar och tydlig 

vägledning för samtliga aktörer. Davies (2000) påtalar vikten av att samtliga aktörer följer 

samma principer och har kunskapen om tillvägagångssättet vid strokerehabilitering. I studiens 

resultat framkommer det att det kan vara svårt med ett gemensamt arbetssätt om inte samtliga 

aktörer arbetar enhetligt, men underlättar om alla har ett gemensamt perspektiv. Detta betonas 

av Cohn (1998) Davies (2000) och Petersson (1992) som väsentligt för att uppnå en god 

rehabilitering för klienten. Flertalet informanter påpekar vikten av att utbilda samtliga 

professioner i Bobath metoden så att den är spridd och kan fortgå under dygnets alla timmar. 

Alla professioner blir då insatta i metoden och vet hur de ska utföra olika tekniker. Detta 

styrks av Davies (2000) och Davis (1996) som även anser att det är viktigt att samtliga 

professioner har god kunskap om klientens behov och även tar hänsyn till betydande aspekter 

runt klienten. Enligt informanterna bidrar utbildningen till en gemensam grund för samtliga 

professioner vid rehabilitering av strokeklienter. Författarna har god förståelse för de 

svårigheter som uppstår när inte all personal har Bobath utbildningen. Därför anser författarna 

att en ökad kunskap om konceptets innehåll är av stor vikt för samtliga professioner för att 

främja ett gemensamt arbetssätt i teamet. Wressle, Öberg & Henriksson (1999) påtalar 

behovet av att utbilda samtliga professioner för att utveckla samarbetet i teamet samt det 

rehabiliterande förhållningssättet.  

 

Holm, Rogers & James (1998) beskriver att de arbetsterapeutiska åtgärderna inriktas mot 

dagliga aktiviteter som behövs för att klienten ska vara självständig. Studiens resultat betonar 

vikten av att involvera klientens närstående i rehabiliteringsprocessen i ett tidigt skede 
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eftersom det är av stor vikt att de får förståelse för klientens funktionsnedsättning och vetskap 

om hur de ska förhålla sig till klienten vid utförandet av aktiviteter. Att drabbas av en stroke 

medför inte enbart en livsomställning för klienten utan även för dennes närstående, därav 

vikten att engagera dessa i ett tidigt skede i rehabiliteringen vilket även Eggers (1986), 

Fortmeier & Thanning (1998) och Höök (1991) betonar som väsentligt för att öka närståendes 

delaktighet i rehabiliteringsprocessen. Eggers (1986), Dehlin & Rundgren (1995), Petersson 

(1992) och Sjödén (2000) påtalar vikten av att arbetsterapeuten och övriga professioner 

involverar klientens närstående i rehabiliteringsprocessen. Även Socialstyrelsen (1993) 

påtalar vikten av samarbete, stöd och undervisning av professioner och närstående. Desto mer 

de närstående är delaktiga desto större förståelse får de för klientens funktionsnedsättning.  

 

Resultatet visar att paradigmets utveckling har lett till en förändring av Bobath konceptet, 

vilket speglar det kliniska arbetet. Konceptet var tidigare strikt med restriktioner för hur 

aktiviteter skulle utföras. Klienten avbröts i sitt aktivitetsutförande om denne inte utförde 

aktiviteter enligt restriktionerna. Konceptet var i begynnelsen funktionsinriktat med fokus på 

de inre mekanismerna och bortsåg från klientens upplevelse av meningsfullhet. Idag är 

Bobath konceptet mera flexibelt där själva aktiviteten har en central plats och fokus ligger på 

meningsfulla aktiviteter för klienten. Enligt Kielhofner (1997) kan liknande förändring ses i 

paradigmutvecklingen inom arbetsterapi som ursprungligen omfattades av ett 

aktivitetsparadigm med ett holistiskt synsätt. Fokus låg på enheten mellan kropp och själ och 

person – miljö och styrkte vikten av att delta i dagliga aktiviteter för att påverka mentalt och 

fysiskt välbefinnande. Arbetsterapi började ifrågasätta sin ursprungliga inriktning vilket 

slutligen resulterade i en förvandling till det nya mekanistiska paradigmet. Fokus lades där på 

de inre mekanismerna, vilket ansågs grundläggande för förmågan att utföra aktiviteter. I dag 

har arbetsterapi börjat återvända till en mer holistisk inriktning vilket benämns som 

arbetsterapins framväxande paradigm. Detta paradigm har försökt erövra det bästa från de 

båda tidigare paradigmen. Aktivitet beskrivs i det framväxande paradigmet som det centrala 

begreppet i arbetsterapi. Även för Bobathkonceptet är aktivitet centralt och för fram 

betydelsen av arbetsterapi inom rehabiliteringen.  

 

Resultatet visar att Bobath metoden idag inte är lika restriktiv mot hjälpmedel som i 

konceptets begynnelse, utan utgår ifrån klientens individuella behov och önskemål. 

Hjälpmedel används till klienten i början av rehabiliteringsprocessen för att kompensera 

nedsatt aktivitetsförmåga och förenkla aktiviteten för både klienten och aktörer. Enligt 
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Eriksson (1989) kan personer med stroke få bestående funktionsnedsättningar och det är 

enligt Fisher (1998), Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter [FSA] (1998) och Hagedorn (1995) 

då viktigt att kunna adaptera aktivitetsutförandet för att dessa personer ska kunna bli så 

självständiga som möjligt, vilket även framkom i den utförda studien. Författarna tror att 

klienten genom kompensatoriska åtgärder kan uppleva tillfredsställelse i livet även om de fått 

bestående nedsatta funktionsförmågor. Enligt Cynkin & Robinson (1990) finns det en mängd 

olika hjälpmedel som kan underlätta i en persons dagliga liv vid ett aktivitetsutförande.  

 

Implikationer för arbetsterapi  
 

I denna studie beskriver arbetsterapeuter sina erfarenheter av att använda Bobath metoden för 

att främja aktivitet vid strokerehabilitering. Resultatet visar att samtliga arbetsterapeuter 

använder Bobath metoden för att främja aktivitet hos strokeklienter. Det är av stor vikt med 

ett gemensamt arbetssätt för samtliga aktörer för att underlätta klientens aktivitetsutförande 

vilket medför att rehabiliteringsprocessen kan fortgå under dygnets alla timmar. FSA (1998) 

påtalar att den arbetsterapeutiska professionen bör ha kunskap och förståelse om aktiviteters 

unika betydelse för varje enskild individ. Åtgärderna ska vara individ- och/eller miljöinriktade 

och inrikta sig på meningsfulla aktiviteter i klientens dagliga liv. Vår studie kan bidra med en 

förståelse för betydelsen av hur arbetsterapeuter använder Bobath metoden som grund vid 

strokerehabilitering för att främja ett självständigt aktivitetsutförande. Eftersom symtombilden 

vid stroke är komplex så har arbetsterapeuten och dennes syn på människan som aktiv en 

viktig roll att fylla vid rehabiliteringen. Bobath konceptet lyfter fram meningen med 

aktiviteter i reella situationer, vilket stärker arbetsterapeuten i sitt arbete. 
 

Metoddiskussion 
 

Studiens syfte var att genom kvalitativa intervjuer beskriva arbetsterapeuters erfarenhet av att 

använda Bobath metoden för att främja aktivitet vid strokerehabilitering. Genom att 

författarna ville att de intervjuade arbetsterapeuterna skulle berätta fritt om sina erfarenheter 

utifrån studiens syfte ansågs de öppna frågeställningarna lämpliga att tillämpa, vilket bör ha 

stärkt validiteten (Kvale, 1997). 
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En styrka gällande datainsamlingen var att båda författarna deltog vid samtliga 

intervjutillfällen. Författarna kunde därmed komplettera varandra eftersom de 

uppmärksammade olikheter i informanternas beskrivningar och kunde därmed ställa olika 

följdfrågor, vilket kan ha bidragit till ett rikt material. Enligt Kvale (1997) ger följdfrågor 

möjlighet att undersöka och bekräfta innebörden i svaren. Att författarna sedan tidigare hade 

viss kunskap i ämnet kan ha påverkat följdfrågorna. Nackdelen med att vara två vid 

intervjuerna samt att banda dem kan ha orsakat att informanterna kände sig underlägsna och 

därmed kanske blev hämmade i sina svar. En annan nackdel vid datainsamlingen kan vara att 

informanterna endast intervjuades vid ett tillfälle. En styrka vid datainsamlingen var även att 

informanterna hade fått ta del av intervjufrågorna i god tid före intervjun, vilket gjorde att det 

gavs möjlighet för dem att reflektera över frågorna samt förbereda sig inför intervjun.  

 

Intervjuerna spelades in på band vilket stärkte tillförlitligheten. Enligt Trost (1997) är det en 

fördel att använda sig av bandspelare vid intervjuer, eftersom intervjuaren då kan koncentrera 

sig på intervjufrågorna utan att behöva anteckna under intervjuns gång. Att intervjuerna 

genomfördes på respektive arbetsplats gjorde att miljön var trygg för informanterna och de 

kunde fritt berätta om sina erfarenheter. Dessutom genomfördes intervjuerna via personligt 

möte vilket författarna anser ha varit en styrka och att de därmed hade möjlighet att 

uppmärksamma informanternas gester och kroppsspråk.  

 

Analysen av data genomfördes utifrån Burnads (1991) fjorton steg, varav nio steg fullföljdes. 

Detta var en lämplig metod att utgå ifrån eftersom analysens steg beskriver bearbetningen av 

materialet på ett tydligt sätt. Allt insamlat material analyserades noga och för att stärka 

reliabiliteten kodade författarna materialet var för sig. Enligt Patton (1990) kan resultatets 

reliabilitet öka om flera personer analyserar materialet oberoende av varandra. Författarnas 

kodningar och förslag på kategorier hade en hög samstämmighet, vilket kan ha stärkt 

validiteten. Enligt Patel & Tebelius (1987) innebär validitet att forskaren försöker säkerställa 

att han verkligen mäter det han avser att mäta. En nackdel kan ha varit att det inte fanns tid för 

analys efter varje intervju, utan samtliga intervjuer genomfördes innan analys av data 

påbörjats. Om tid för analys hade funnits efter varje intervjutillfälle hade intervjutekniken 

kunnat förbättras, vilket hade kunnat medföra ett fylligare material. Genom hela analysarbetet 

diskuterade författarna fynd och tolkningar vilket stärkte reliabiliteten. Författarnas 

handledare fick läsa och koda två av intervjuutskrifterna och fick fram liknande koder, vilket 
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kan stärka validiteten ytterligare. Dessutom har citat används för att illustrera de olika 

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

 

Eftersom att undersökningsgruppen endast bestod av åtta arbetsterapeuter samt att kvalitativa 

studier inte har som syfte att kunna generalisera materialet kan författarna inte dra några 

generella slutsatser utan detta överlämnas till läsaren att tolka. Studien kan vara intressant att 

ta del av för arbetsterapeuter men även för andra professioner som arbetar med 

strokerehabilitering. 

 

Förslag till fortsatt forskning 

 
Förslag till fortsatt forskning kan vara att ta del av klienters upplevelse av hur Bobath 

metoden påverkar deras aktivitetsutförande. Det hade även varit intressant att ta del av 

strokeklienters närståendes erfarenheter av arbetsterapeutiska interventioner av att använda 

Bobath metoden vid strokerehabiliering. 

 

Tillkännagivande 
 

Vi vill först framföra ett tack till samtliga arbetsterapeuter som deltagit i studien. Vi vill även 

rikta ett stort tack till vår handledare Ann-Louice Lövgren Engström för stöd och uppmuntran 

genom hela arbetet samt för alla goda råd. Vi vill slutligen tacka personalen vid 

sociomedicinska biblioteket för all den hjälp vi fått vid insamlandet av litteratur. 
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Bilaga 1 
Förfrågan om medverkan i studie                                                                
 
Bobath är en metod som används vid strokerehabilitering. Forskning har visat på enstaka 
studier där Bobath metoden används i betydande omfattning av arbetsterapeuter i praxis, men 
ingen studie beskriver hur metoden används. Därför är vi intresserade av att göra en 
intervjustudie med syfte att beskriva arbetsterapeuters erfarenhet av att använda Bobath 
metoden för att främja aktivitet vid strokerehabilitering. Vi har valt att vända oss till 
arbetsterapeuter inom sluten vården, strokerehabilitering i Norrbottens län som arbetar eller 
har arbetat med Bobath metoden samt genomgått Bobath utbildningen. 
 
Undersökningen utgörs av intervjuer och beräknas ta 30-60 minuter. Intervjuerna spelas in på 
band. När dessa överförs till skriftspråk kommer de att raderas. All information behandlas 
konfidentiellt, enskilda svar och personuppgifter kommer att avidentifieras i 
resultatredovisningen. De enda som har tillgång till informationen är författarna och 
handledaren. 
 
Frågor som kommer att behandlas i intervjun är: 

• Kan du berätta om dina erfarenheter av att använda Bobath metoden i samband med 
aktivitet? 

• Kan du berätta om fördelar respektive nackdelar med att använda Bobath metoden vid 
strokerehabilitering? 

• Kan du berätta hur ditt arbetssätt påverkats av den utveckling som skett inom Bobath 
konceptet? 

 
Vi som genomför studien är arbetsterapeutstuderande vid Institutionen för Hälsovetenskap i 
Boden. Studien kommer att utgöra vårt examensarbete på 10 poäng och det färdiga 
examensarbetet kommer att finnas tillgängligt från och med hösten 2005 på Institutionen för 
Hälsovetenskaps hemsida, (www.hv.luth.se), under länken ”examensarbete”.  
 
Vi kommer att kontakta Dig per telefon ungefär en vecka efter att Du mottagit detta brev för 
att fråga om Du är intresserad av att delta i studien. Om Du vill delta kommer vi tillsammans 
överens om tid och plats för intervjun. 
 
Deltagandet i studien är frivillig och du kan när som helst avbryta din medverkan. 
 
Har Du frågor är Du välkommen att kontakta någon av oss. 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Ramona Burvall                                               Alexandra Fjällström 
0911-159 59                                                     0911-150 21 
073-802 59 15                                                  070-377 33 89 
rambur-2@student.luth.se                                alefja-2@student.luth.se 

 
Vår handledare är Ann-Louice Lövgren Engström 
Universitetsadjunkt vid Institutionen för Hälsovetenskap 
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