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Abstrakt    

Syftet med studien var att beskriva arbetsterapeuters kliniska 
resonemang i folkhälsoarbetet inom primärvården. Den undersökta 
gruppen bestod av tio arbetsterapeuter med 1- 26 års yrkeserfarenhet. 
Arbetsterapeuterna intervjuades med en öppen frågeställning samt fick 
även berätta om ett patientfall. Intervju utskrifterna analyserades 
utifrån en kvalitativ innehålls analys. Analysen utmynnade i tre 
kategorier. Skapa en god relation med patienten, Medvetengöra 
patienten om nödvändiga aktivitetsförändringar, Att stödja patienten 
till att själv vara aktiv. Resonemanget arbetsterapeuterna förde 
reflekterade att relationerna de bygger upp med patienterna är en 
viktig grund för samförstånd och samarbete kring interventionerna. 
Patienten måste bli medveten om att förändring är nödvändig i 
aktivitetsutförandet och arbetsterapeuten stödjer patienten att tillvara 
ta sina egna resurser och lösningar på aktivitetsproblemet för att 
patienten ska vara aktiv. Resultatet visade att folkhälsoarbete handlar 
för arbetsterapeuterna i studien om prevention på individ och 
gruppnivå för patienter med befintlig sjukdom eller skada. Det handlar 
om kompensatoriska åtgärder beskrivet ur ett 
rehabiliteringsperspektiv. 
 
Nyckelord: arbetsterapi, kliniskt resonemang, folkhälsa, primärvården 
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I litteraturen finns beskrivet olika definitioner av folkhälsa. Pellmer och Wramner (2002) 

definierar det som; ett begrepp som beskriver hälsa, sjuklighet och dödlighet liksom 

levnadsvanor, hälsorisker och skyddsfaktorer för hälsa i olika befolkningsgrupper. Begreppet 

innefattar inte bara summan av individernas hälsa utan även mönster av större eller mindre 

olikheter i hälsa som råder mellan olika grupper inom befolkningen.  

 

Arbetet för folkhälsa är ett målinriktat och organiserat arbete för att främja hälsa och 

förebygga sjukdom för enskilda individer och för grupper i befolkningen samt befolkningen i 

allmänhet. Folkhälsoarbete är dels insatser som syftar till att förmedla kunskaper och öka 

medvetenhet om samband mellan levnadsvanor och hälsa, dels syftar till att skapa miljöer - 

socialt, kulturellt, fysiskt, psykiskt, politiskt, och ekonomiskt för att främja hälsa (Pellmer & 

Wramner, 2001).  

 

Åtgärder för att främja hälsa det vill säga, hälsofrämjande åtgärder, är aktiviteter som har till 

syfte att förbättra hälsan (Janlert, 2000). Dessa aktiviteter kan gälla såväl friska människor 

som dom som har olika sjukdomar (Nordenfelt, 1998). Hälsa definieras som förmågan att 

realisera för individen vitala mål. Hälsa blir enligt detta synsätt inte ett mål, utan ett viktigt 

medel för att uppnå individuella mål i livet (SOU 1998:43). Hälsa skall förstås som något mer 

än avsaknad av sjukdom eller skada (Nordenfelt, 1991, 1996; Socialstyrelsen, 2001). Att anse 

sig ha god hälsa innebär inte med nödvändighet frånvaro av sjukdom. Många anser sig ha god 

hälsa även om de flesta under sitt liv har någon sjukdom eller funktionsnedsättning 

(Socialstyrelsen, 2001).  

 

Förebygga – prevention som också är en del av folkhälsoarbetet förekommer på olika nivåer. 

Primärprevention kan rikta sig mot enskilda eller grupper av individer och är de insatser vilka 

sätts in innan man har upptäckt sjukdom/skada. Sekundärprevention är alltid individinriktad 

och är insatser i form av tidig upptäckt av ohälsa och tidig behandling innan sjukdom har 

manifesterats. Tertiärprevention är alltid individinriktade åtgärder. Det handlar om att 

förhindra att personer med befintlig sjukdom eller skada ytterligare försämras, förhindra 

negativa konsekvenser av skador och sjukdomar (Medin & Alexandersson, 2000; Pellmer & 

Wramner, 2001; SOU, 2000:91; Vaarning, 2000). Folkhälsoarbete och prevention beskrivs 
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som en uppgift för alla inom hälso- och sjukvården (Dahlin Ivanoff & Kroksmark, 1995; 

SOU, 2000:91). 

 

Den som vänder sig till hälso- och sjukvården skall när det är lämpligt ges upplysningar om 

metoder för att förebygga sjukdom eller skada. Hälso- och sjukvården skall även verka för en 

god hälsa hos hela befolkningen och arbeta för att förebygga ohälsa (Författningshandboken, 

1999:2). Primärvårdens roll, basen i den svenska hälso- och sjukvården befästs således i 

lagen: ”primärvården skall som en del av den öppna vården utan avgränsning vad gäller 

sjukdomar, ålder eller patientgrupper svara för befolkningens behov av förebyggande arbete 

och rehabilitering som inte kräver sjukhusets medicinska och tekniska resurser eller annan 

kompetens” (SFS 1982:763). Hälso- och sjukvårdens kanske största roll för folkhälsan är att 

vid varje vårdtillfälle tillämpa en människosyn och ett hälsoorienterat förhållningssätt som 

hjälper också  den redan sjuke att bibehålla och stärka sitt fysiska, psykiska och sociala 

välbefinnande (SOU, 2000:91).  

 

Arbetsterapeuter har en potentiell roll att uppehålla och öka hälsa. Det är genom aktivitet som 

människor upptäcker sin strävan, tillfredställer sina behov och förändrar eller klarar av miljön. 

Det framstår att arbetsterapi och folkhälsa är en allians (Wilcock, 2003).  Arbetsterapeutens 

roll i folkhälsoarbetet riktar sig mot individer och grupper vilka löper risk att utveckla eller 

som har utvecklat problem i daglig aktivitet. Interventioner som arbetsterapeuten gör syftar 

till att överbrygga gapet mellan individen och dess omgivning för att möjliggöra dagliga 

aktiviteter (Dahlin Ivanoff & Kroksmark, 1995; Dahlin Ivanoff, 2000). Daglig aktivitet 

definieras olika till exempel; all mänsklig aktivitet såsom personlig vård, boende/hushåll, 

fritid, sociala och produktiva aktiviteter, dessa är oftast privata och personliga och styr de 

dagliga rutinerna (Dahlin Ivanoff & Kroksmark, 1995; Kielhofner, 1997; Townsend, 2002). 

Arbetsterapeuten har en unik roll i hälsofrämjande och förebyggande arbetet där fokus är på 

hur hälsa påverkas av produktivitet och meningsfull aktivitet som har ett syfte (AOTA, 2001). 

Samarbete mellan arbetsterapeut och klient, klientcentrerad arbetsterapi, beskrivs som 

hälsofrämjande genom att möjliggöra meningsfulla aktiviteter för att klienten ska uppnå ett 

tillfredställande aktivitetsutförande som klienten själv valt. Istället för att utföra saker för 

klienten ligger tonvikten på att möjliggöra meningsfull aktivitet med klienten (Townsend, 

1997). Målet med arbetsterapi i folkhälsoarbetet är att förmå människor att utveckla ett 
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hälsosamt utförandemönster samt att förebygga nedsatt förmåga i aktivitet, i syfte att förbättra 

hälsan (Dahlin Ivanoff, 2000). 

 

Arbetsterapins människosyn och filosofiska grund antaganden är att människan kan påverka 

sin hälsa genom aktivitet (FSA, 1998) och är den dynamiska basen i arbetsterapi (Kielhofner, 

1997). Det finns ett samband mellan aktivitet – hälsa – välbefinnande (Christiansen & Baum, 

1997; Kielhofner, 1997; Law, Steinwender & Leclair, 1998; Wilcock, 1998). När sjukdom 

eller skada påverkar vår förmåga att utföra aktiviteter som för oss är viktiga kan vårt allmänna 

hälsotillstånd och/eller känsla av välbefinnande minska. (Christiansen & Baum 1997; 

Kielhofner, 1997). Aktivitetsnedsättning leder till ohälsa och ohälsa leder till 

aktivitetsnedsättning; när en individ förnekas att delta eller har restriktioner i sina aktiviteter 

upplever den minskad hälsa. Faktum är att brist på möjlighet till aktivitetsutförande skapar 

ohälsa. När människan deltar i aktiviteter och använder sin fysiska och mentala kraft, kan den 

påverka sitt biologiska och psykologiska hälsotillstånd. (Kielhofner, 1997). Arbetsterapi är 

inbegripen aktivitet i relation till hälsa. Aktivitet är igenkänd som en underförstådd och viktig 

avgörande faktor för hälsa. Hälsa beror på att människor har meningsfulla aktiviteter vilket 

tillhandahåller dem hem, arbete, samhälle och glädje. Aktivitet ger mening till livet och 

aktiviteter är meningsfulla för människan när den kan uppnå sitt syfte och mål som är 

personligt och kulturellt viktig (Townsend, 1997). Meningsfullheten i aktiviteten är det som 

ger motivation till utförandet (Fisher, 1998). Arbetsterapeuter vet att ohälsa oftast leder till 

aktivitetsproblem för individen. Arbetsterapeuter har här en viktig funktion genom att 

utveckla strategier som möjliggör förändring i aktivitetsutförandet (Dahlin Ivanoff & 

Kroksmark, 1995). När arbetsterapeuten möjliggör aktivitet där individen känner sig duglig, 

ger arbetsterapeuten också individen en känsla av att bemästra och känna sig kompetent, 

vilket påverkar hälsan (Fidler, 1978; Mosey, 1986). Det bör vara ett dynamiskt förhållande 

mellan olika sorters aktiviteter annars uppstår obalans och individen kan uppleva ohälsa. 

Balans i aktiviteter refererar till mönster av aktiviteter över dagar och år, en viktig aspekt som 

relaterar till förhållandet arbete, fritid och dagliga aktiviteter. (Kielhofner,1997; Townsend, 

1997). Arbetsterapeuter arbetar med aktivitet för att främja hälsa men saknar ibland ord för att 

beskriva vad dom gör i sitt hälsofrämjade arbete (Dahlin Ivanoff & Kroksmark, 1995; 

Finlayson & Edwards, 1995). 
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Kliniskt resonemang avspeglar hur arbetsterapeuter planerar, utför och reflekterar i 

patientarbete. Det är ett komplext och multifacetterat resonemang (Boyt Schell, 1998). 

Arbetsterapeuter använder olika kliniska resonemang för olika delar av ett problem. Dessa 

olika resonemang är användbara för att förstå och förklara hur arbetsterapeuterna resonerar 

kring åtgärderna och vilka åtgärder de använder (Fleming, 1991). Ett resonemang är när 

arbetsterapeuten tänker på patientens diagnos och vilka aktivitetsproblem det kan leda till 

samt intervention för att lösa aktivitetsproblemet, detta benämns i litteraturen som procedural 

(Fleming, 1991) eller scientific reasoning (Boyt Schell, 1998). Ett annat resonemang används 

för att förstå patientens upplevelse av funktionsnedsättningen, detta benämns som interactive 

reasoning. Ytterliggare ett resonemang är conditional reasoning som arbetsterapeuten 

använder för att lära känna och förstå patienten samt dennes fysiska och sociala omgivning 

(Fleming, 1991). Vidare beskriver Boyt Schell (1998) ytterligare några kliniska resonemang, 

”pragmatic reasoning” används för att gå utöver relationen arbetsterapeut och patient till att 

beröra den omvärld där interventionerna utförs, såsom allt i omgivningen som kan komma att 

påverka interventionen. ”Etical reasoning” är ett kliniskt resonemang om vilka interventioner 

som bör vidtas och vilka interventioner som är etiskt rätt att vidta. Boyt Schell (1998) och 

Mattingly (1991) beskriver narrative reasoning som resonemanget arbetsterapeuter använder 

när de tar del av patientens berättelse av sin funktionsnedsättning. Vidare delar Mattingly 

(1991) in narrative reasoning i två delar story making och story telling. Story making används 

för att tillsammans med patienten bilda en vision av patientens framtid. Story telling används 

när arbetsterapeuten lyssnar på patientens berättelse om det som har hänt samt när 

arbetsterapeuten berättar om patienten för kollegor. Det finns en mängd olika slags 

resonemang beskrivna i den arbetsterapeutiska litteraturen, dessa är dock beskrivna i 

allmänhet och inte med specifik fokus på folkhälsa.  

 

Däremot finns en hel del beskrivet i litteraturen om hur arbetsterapeuten arbetar på olika sätt 

hälsofrämjande och förebyggande. I utländsk litteratur beskrivs arbetsterapeutens preventiva 

arbete i olika projekt, till exempel för en grupp friska äldre människor för att öka deras fysiska 

och mentala hälsa. Genom att skapa en vision för de äldre, där de agerar utifrån sig själva som 

aktiva äldre (Jackson, Carlson, Mandel, Zemke & Clark, 1998). Russell, Fitzgerald, 

Williamson, Manor och Whybrow (2002) beskriver arbetsterapeuters arbete med att få svaga 

äldre klienter oberoende. I ytterligare en studie arbetar arbetsterapeuterna med att få 

studerande arbetsterapeuter att förstå äldre människors hälsoproblem. Hälsoproblemen kan 
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vara fysiska, mentala, sociala, problem samt nedsatt sexuell förmåga och kroniska sjukdomar. 

Detta ville man belysa för att de studerande skulle få kunskap om hur de skulle främja de 

äldres hälsa när det blev yrkesverksamma (White, 1986). I en annan studie undersöker man 

arbetsterapeuter som arbetar med den allt mer växande patientgruppen äldre. Syftet med 

studien var att beskriva arbetsterapeuternas attityder i sin roll när det gäller att främja hälsa 

hos äldre. Man kunde identifiera flera restriktioner som påverkade arbetsterapeuternas 

utveckling av sin roll i det hälsofrämjande arbetet (Seymour, 1999). En studie visar på att lite 

ökning av fysiska aktiviteter kan öka välmående både fysiskt och psykiskt. Artikeln tar upp 

åtgärder och strategier som är effektiva i behandlingen när det gäller att få patienten bli mer 

aktiva (Reynolds, 2001). I Svensk litteratur beskrivs hur arbetsterapeuten arbetar i olika 

projekt mestadels med äldre människor. Sonn, Mattiasson- Nilo, Johannesson, Gosman- 

Hedström, Persson och Grimby (1993) beskriver olika sätt att mäta hur hjärtfrekvensen 

påverkas i olika aktiviteter hos äldre människor. I ett annat projekt i Blekinge beskrivs hur 

arbetsterapeuter arbetar preventivt i primärvården mot allergier till alla grupper på primär och 

sekundär preventionsnivå. (Vaarning, 2000). Det beskrivs även hur arbetsterapeuter försöker 

hitta en modell för att arbeta preventivt med grupper och vänder sig även de mot den äldre 

befolkningen med synproblem (Dahlin – Ivanoff & Archenholtz, 1993).  

 

Litteraturgenomgång visar åtgärder beskrivna mot enskilda och olika grupper men ej hur 

arbetsterapeuterna resonerar när det gäller folkhälsoarbetet eller hur de kliniskt resonerar 

kring interventionerna när det gäller att främja hälsa. Kunskap om hur arbetsterapeuterna 

resonerar kring folkhälsa behövs för att få kunskap om folkhälsoarbetet i primärvården. Detta 

för att eventuellt vidareutveckla folkhälsoarbetet i primärvården för arbetsterapeuter. 

Syftet med studien var att beskriva arbetsterapeuters kliniska resonemang i folkhälsoarbetet 

inom primärvården. 

 

Metod 
 

Design 

En kvalitativ studie valdes med en öppen frågeställning eftersom författarna önskade få det 

aktuella ämnet beskrivet av de medverkande i studien från ett inifrån perspektiv (Holloway 

&Wheeler, 1996).  
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Undersökningsgrupp 

Ett strategiskt styrt urval, som bestämdes successivt (Svensson & Starrin, 1996), gjordes med 

hjälp av telefonkatalog. Där tio distriktsarbetsterapeuter från Norrbottens läns landsting valdes 

ut. Intervjuerna skedde på nio olika vårdcentraler inom en radie på åtta mil, detta för att så 

långt det var möjligt intervjua arbetsterapeuterna på deras arbetsplats. För att få svar på vår 

frågeställning var vår önskan att arbetsterapeuterna hade varit anställda i minst sex månader 

inom primärvården, samtliga arbetsterapeuter uppfyllde kravet. Urvalet av de tio 

arbetsterapeuterna skedde allt eftersom arbetsterapeuterna tackade ja till att medverka i 

studien. Arbetsterapeuterna som deltog i studien var samtliga kvinnor och hade arbetat som 

arbetsterapeut från 1år-26 år. 

 

Datainsamling 

För att samla in data valdes en kvalitativ öppen intervju (Kvale, 1997) av tio arbetsterapeuter 

kring det aktuella ämnet där den övergripande frågeställningen var: 

Kan du beskriva dina strategier för att främja folkhälsa? 

Under intervjuerna ställdes följfrågor beroende på arbetsterapeuternas svar, i dessa tio 

intervjuer framkom narrativa berättelser.  

När författarna analyserade materialet upptäcktes ett behov av att komplettera och förtydliga 

vissa intervjuer. Ytterligare data samlades genom telefonintervjuer som ett komplement till de 

tidigare intervjuerna för att få svar på vårt syfte att beskriva arbetsterapeuters kliniska 

resonemang i folkhälsoarbete inom primärvården. Sex arbetsterapeuter fick beskriva sitt 

kliniska resonemang i ett patientfall. Två av dessa sex kompletterade tidigare patientfall och 

fyra berättade helt nya. Sammanlagt blev det 14 berättelser om patienter. Enligt Mattingly 

(1991) kan ett narrativt berättande ge en förklaring om vad och hur en individ tänker.  

Totalt 16 intervjuer genomfördes för att få svar på frågeställningen och ge mättnad i data .  

 

Procedur 

För att komma i kontakt med arbetsterapeuterna på vårdcentralerna användes telefonkatalog 

för att få fram adress- och telefonuppgifter. Den första kontakten med arbetsterapeuterna på 

vårdcentralerna skedde via missivbrev (se bilaga) där vi förklarade studiens syfte med en 

förfrågan om det fanns någon anställd arbetsterapeut som uppfyllde våra kriterier samt om 

intresse fanns att medverka i studien. Totalt skickades 28 missivbrev ut till vårdcentraler i 

Norbottens läns landsting. Telefonkontakt togs med arbetsterapeuter på 20 vårdcentraler som 
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låg inom en radie av åtta mil en vecka efter utskick av missiv brevet för förfrågan beträffande 

deltagande i studien. Tio av de förfrågade arbetsterapeuterna tackade ja, tre tackade nej, fyra 

bad att få återkomma och tre gick inte att nå. De övriga åtta som inte kontaktades via telefon 

skickade vi ett brev till efter de kompletterande intervjuerna. I brevet avböjde författarna 

arbetsterapeuternas medverkan på grund av uppnådd mättnad, enligt Carlsson (1991) det vill 

säga ytterliggare data tillförde inte intervjumaterialet något nytt. I samband med att 

arbetsterapeuterna tackade ja till att medverka i studien bestämdes tid och plats för intervjun. 

Intervjuerna utfördes personligt där bägge författarna medverkade och intervjuerna pågick 

under 30 - 45 minuter och spelades in på kassettband samt överfördes därefter från talspråk 

till skriftspråk utifrån Kvales råd (1997) i nära anslutning till intervju tillfället. När studien är 

godkänd kommer banden att raderas. Författarna gjorde sedan kompletterande 

telefonintervjuer med sex av arbetsterapeuterna som spelades in på kassettband för att 

komplettera materialet i studien. Därefter skrevs intervjuerna ned ordagrant som i de tidigare 

intervjuerna. 

 

Analys av data 

Den ordagrant nedskrivna data analyserades utifrån syftet att beskriva arbetsterapeuters 

kliniska resonemang i folkhälsoarbetet inom primärvården. Innehållsanalys av data skedde 

genom kodning och kategorisering med inspiration av Burnards metod (1991). Författarna 

läste var för sig materialet ett flertal gånger för att sätta sig in i materialet. Öppen kodning 

gjordes i kanten av samtliga intervjuer, exempel på sådana koder var; ”utveckla lite egna 

strategier”, och ”vi jobbar mycket med balans” och ”förskriver en rollator så att man kan ta 

sig ut”. Syftet med kodningen var att fördjupa sig i all insamlad data. Den öppna kodningen 

gjorde författarna var för sig. De identifierade koderna sattes gemensamt ihop av författarna 

till så många preliminära kategorier som behövdes för att beskriva alla färdiga aspekter av 

innehållet. Exempel på kategorier som framkom var; hjälp till själv hjälp, rådgivning och 

information samt kompensatoriska åtgärder. Listan på kategorierna granskades av författarna 

tillsammans och grupperades om under nya gemensamma kategorier. Syftet med 

omgrupperingen var att minska antalet kategorier genom att bryta ner de kategorier som hade 

gemensamma närliggande innehåll till mer komplexa kategorier med underkategorier. Den 

nya listan av kategorier och underkategorier genomarbetades och återkommande eller 

liknande rubriker togs bort för att leda till en slutligkategorilista. Analysen resulterade 
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slutligen i tre kategorier; ”Skapa en god relation med patienten”, ”Medvetengöra patienten om 

nödvändiga aktivitetsförändringar” samt ”Att stödja patienten till att själv vara aktiv”. 

 

Etiska aspekter 

De i studien deltagande distriktsarbetsterapeuterna informerades om att deltagandet i studien 

var frivilligt. Deras medverkan är konfidentiell, det vill säga att data vilket kan identifiera 

(Kvale, 1997) arbetsterapeuten eller patienterna i deras berättelser kommer inte att redovisas, 

samt att de inspelade banden kommer att raderas efter att de har överförts till skriftspråk. 

Endast författarna, handledaren och dennes medhjälpare har tillgång till det nedskrivna 

materialet. De hade rätten att avbryta sitt deltagande i studien när de så önskade. De i studien 

deltagande arbetsterapeuterna kan återkomma till författarna efter avslutad intervju om 

eventuella intervjufrågor väckt funderingar eller om behov finns för något tillägg till studien. 

En risk med studien kunde vara att arbetsterapeuten kanske är rädd att bli igen känd i studien 

samt att arbetsterapeuten kan känna obehag att lämna ut en patient i ett patientfall. 

Arbetsterapeuterna har själva bestämt vad de vill lämna ut när det gäller patientfallen. 

Författarna till studien är mycket noggrann med de medverkandes konfidentialitet och har ej 

lämnat ut något som kan identifiera arbetsterapeuterna eller patienten. Författarna anser att 

risken för att arbetsterapeuterna skulle känna obehag samt att röja deras identitet är mindre än 

vinsten med studien.  

 

Resultat 

 
I analysen av materialet visade det sig att folkhälsoarbete handlar för de intervjuade 

arbetsterapeuterna inom primärvården om prevention på individ och gruppnivå för patienter 

med befintlig sjukdom eller skada. Arbetet riktar sig till individer och det handlar om 

kompensatoriska åtgärder beskrivet ur ett rehabiliteringsperspektiv.  

 

De kategorier som framkom vid analysen av materialet var; ”Skapa en god relation med 

patienten”, ”Medvetengöra patienten om nödvändiga aktivitetsförändringar” samt ”Att stödja 

patienten till att själv vara aktiv”. 
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Skapa en god relation med patienten 

I den här kategorin beskrivs vikten av att skapa en god relation mellan arbetsterapeut och 

patient som en förutsättning för samarbete och samförstånd kring patientens aktivitet. 

Arbetsterapeuterna menade att detta är en förutsättning genom hela rehabiliteringsprocessen. 

Som en arbetsterapeut uttrycker det:  

 
”vi hade så god relation, så vi hade inga konflikter på vägen, utan vi 
kunde hela tiden ha det här samarbetet för att komma fram till att den 
här åtgärden var bra, det är den bästa just nu men det kräver 
ganska… att man etablerar dom här relationerna” 

  

För att kunna skapa en god relation med patienten reflekterar arbetsterapeuterna i sitt 

resonemang att det är en viktig aspekt att skapa sig en bild av patienten före mötet med 

patienten. De beskriver olika sätt att skapa sig denna bild. De olika sätten vilka framkommer 

är de läser journaler och/eller får överrapporteringar från annan vård- och 

rehabiliteringspersonal. Arbetsterapeuter använder sig även av annan vård- och 

rehabiliteringspersonals kompetens för att få en bild av patienten ur olika perspektiv. Detta 

menar en del av arbetsterapeuterna dock inte räcker eftersom det som framkommer i 

journalerna och vid överrapporteringar kanske inte säger allt beträffande patienten. I mötet 

med patienten måste arbetsterapeuten ha ett öppet sinne och använda sin intuitiva förmåga för 

att fånga upp det som inte kan verbaliseras eller har verbaliserats i journalerna eller vid 

överrapportering. I samband med det första mötet mellan arbetsterapeuten och patienten 

påbörjas själva etablerandet av relation. Arbetsterapeuten resonerar, för att etablera relationen 

samtalar patienten och arbetsterapeuten om samtalsämnen som sträcker sig utöver patientens 

problem, detta för att skapa en naturlig och god relation. Detta kan belysas av följande citat: 

 

”Ja vi pratar ju om så mycket annat inte bara om det här med 
smärtan” 

 

I relationen är det viktigt att arbetsterapeuten är öppen, ärlig och uppriktig mot patienten för 

att kunna bygga upp ett förtroende. För att skapa den här relationen är det även viktigt att få ta 

del av patientens subjektiva upplevelse av sin aktivitetsnedsättning samt vilka behov patienten 

anser att denne har. Goda relationer kan skapas både genom personliga möten och genom 

telefonkontakter. Genom telefonkontakten känner patienten att arbetsterapeuten är engagerad 

i patienten och dennes livssituation. Arbetsterapeuterna berättade att de har återkommande 

telefonsamtal med patienterna samt att de träffas både hemma hos patienten samt på 
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vårdcentralen vilket kan fördjupa deras relation. En relation mellan arbetsterapeut och en 

patient kan pågå i många år i primärvården. När arbetsterapeut och patient känner varandra är 

det möjligt att få en samförståelse kring aktivitetsnedsättning. Detta ger en möjlighet för 

arbetsterapeuten att senare formulera argument för intervention på det patienten upplever som 

viktigt.  

 

Sammanfattningsvis berättade arbetsterapeuterna att relationerna vilka de bygger upp med 

patienterna är en viktig grund för ett samförstånd och samarbete kring interventionerna för 

patientens aktivitetsnedsättning. 

  

Medvetengöra patienten om nödvändiga aktivitetsförändringar  

I denna kategori beskrivs arbetsterapeuternas arbete som en grund för att få patienten 

medveten om och förstå vikten av att göra aktivitetsförändringar i sitt liv. För att 

medvetandegöra patienten, ställer arbetsterapeuten frågor beträffande patientens upplevelse av 

sitt aktivitetsutförande, vad patienten själv tror aktivitetsproblemet beror på. Vilket belyses av 

följande citat: 

 

”medvetengöra patienterna  om allt som dom kan påverka själva” 

 

”att patienten ska få…den där tanken…Aha kan det finnas en annan 
väg ut” 

 

Medvetandegöra patienten om vad och varför patienten behöver göra förändringar anser 

arbetsterapeuten är viktigt. Är inte patienten medveten om aktivitetsproblemet kan ingen 

förändring ske. För att medvetengöra patienten om aktivitetsförändringar bör patienten prova 

på att praktiskt genomföra en aktivitet på olika sätt. Patienten bör bli medveten om hur 

patienten berörs av detta samt hur de kan ha nytta av detta för att det ska ske en 

aktivitetsförändring hos patienten. Ett konkret sätt som arbetsterapeuterna arbetar med att 

medvetandegöra patienten är att använda olika instrument som tydliggör för patienten hur 

dennes aktiviteter ser ut över dygnet. Även patientens upplevelse av utförandet av aktiviteter 

framkommer genom dessa instrument. När arbetsterapeuterna har gjort patienten medveten 

om hur dennes aktiviteter ser ut för de en dialog rörande vikten av att ha en balans mellan 

aktiviteter, mellan de aktiviteter patienten utför och de aktiviteter de vill utföra.  
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Som en av arbetsterapeuterna uttrycker det: 

 

”[Jag] tittar på hur patienten fördelar aktiviteter över veckan och 
dygnet, vad gör patienten av sin tid och hur påverkar det hur man 
mår, det är ju ett slags folkhälsoarbete att man pratar om såna saker”  
 

Arbetsterapeuterna reflekterar i sitt resonemang att i deras arbete med patienternas aktiviteter, 

kan det vara att för vissa patienter öka deras aktivitetsnivå för att patienten ska få en bättre 

tillfredställelse med sitt liv. För andra patienter kan det vara att minska aktivitetsnivån och 

även få in vila för många av de patienter arbetsterapeuterna möter har för mycket aktiviteter, 

där gäller det att hitta en avvägning mellan vila och aktivitet för patienten. I de fall där 

patienterna har för tunga, stillasittande aktiviteter eller för få aktiviteter, resonerade 

arbetsterapeuterna om hur viktigt det är med fysiska aktiviteter i patientens liv för att 

balansera upp de tunga, stillasittande eller vid för få aktiviteter. 

 

Ett annat konkret sätt att medvetandegöra patienten gällande aktivitetsproblem är 

bedömningar och observationer. Arbetsterapeuten gör bedömningar i olika fysiska miljöer till 

exempel hemmiljön och arbetsmiljön. Arbetsterapeuten observerar och bedömer patientens 

utförande av aktiviteter i den fysiska miljön. I samband med att arbetsterapeuten observerar 

patienten i aktivitet ställer arbetsterapeuten frågor till patienten och besvarar frågor från 

patienten, på så sätt förankras informationen genom aktivitet för både patient och 

arbetsterapeut. Efter bedömningen diskuterar arbetsterapeuten och patienten resultatet av 

bedömningen samt om något behöver åtgärdas i aktivitetsutförandet eller miljön. 

Arbetsterapeuternas resonemang reflekterar att det är viktigt att ställa frågor i samband med 

bedömningen för att medvetandegöra patienten gällande aktivitetsproblemet. Det är en 

tillgång att göra bedömning i rätt aktivitet i dessa rätta miljö för att där kommer patientens 

aktivitetsförmåga samt patientens resurser till sin rätt.  

 

Arbetsterapeuterna anser att det är viktigt att remittera patienten vidare till annan 

arbetsterapeut som har gruppverksamhet eller annan spetskompetens när arbetsterapeuten har 

tidsbrist eller endast kan utföra punktinsatser hos patienten. En annan orsak till att remittera 

patienten vidare är när patientens problem går utöver arbetsterapeutens yrkeskompetens. Detta 
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för att patienten ska få riktad insats så att patienten blir medveten om andra bakomliggande 

aspekter till aktivitetsproblemet.  

 

Arbetsterapeuternas resonemang avspeglar att det är viktigt att kunna motivera varför och 

förklara för patienten varför en förändring i aktivitet behövs. Det räcker inte med medvetenhet 

för att få en förändring utan patienten måste också vara motiverad till att göra förändring. När 

patienten är motiverad påverkar det resultatet av behandlingen, eftersom patienten då vågar 

och vill förändra sin aktivitetssituation menar arbetsterapeuten. Arbetsterapeuternas beskriver 

med sitt resonemang, att ta steget och göra förändringar i sin aktivitetssituation innebär att 

patienten måste lämna en trygg tillvaro som patienten känner igen. I de fall patienten inte har 

motivation kan förändringar upplevas som ett hot mot tryggheten och det är viktigt att 

arbetsterapeuten erbjuder aktiviteter som känns meningsfulla för patienten. Arbetsterapeuten 

kan då stödja patienten till att prova på aktiviteten för att bli medveten om fördelarna med 

förändringarna. 

 

Sammanfattningsvis ansåg arbetsterapeuterna för att det ska bli en varaktig förändring vad 

beträffar patientens aktivitetsutförande och en balans mellan aktiviteter så måste patienten ha 

blivit medveten om att en förändring är nödvändig att göra.  

 

Att stödja patienten till att själv vara aktiv    
I den här kategorin beskrivs arbetsterapeuternas arbete med att stödja patienten att hitta egna 

lösningar på aktivitetsproblem och ta tillvara på sina egna resurser. Arbetsterapeutens 

beskrivning avspeglar förändring i aktivitet är ett arbete som sker stegvis och arbetsterapeuten 

är med i första steget därefter måste patienten aktivt fortsätta med förändringsarbetet 

självständigt. Som en arbetsterapeut utrycker det: 

 

”[Jag] förmedlar [att] det är inte jag som ska göra det, det är 
patienten som ska göra det”  
 

Arbetsterapeuterna i studien anser att det är viktigt att stödja patienten till att aktivt delta i 

samhället. En patient som drabbas av en aktivitetsnedsättning kan som en följd av detta ibland 

dra sig undan samhället och detta kan medföra att patientens sociala samvaro begränsas. 

Arbetsterapeutens roll kan då vara att informera om samhällets stöd och resurser såsom 
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exempelvis färdtjänst för att kunna ta sig till affären för att handla. Detta kan leda till att 

patienten tar sig ut i samhället och på det viset blir aktiv samt utökar sin sociala samvaro.  

 

Arbetsterapeuterna reflekterar i sitt resonemang att patienter trots aktivitetsnedsättningar ska 

kunna klara sina dagliga aktiviteter. Till exempel att patienten så självständigt det är möjligt 

ska kunna laga mat och även klara andra aktiviteter i köket. För att möjliggöra detta så att 

patienten själv kan vara aktiv kan arbetsterapeuten kompensera med hjälpmedel, ge 

ergonomisk rådgivning, visa andra tekniker eller utveckla strategier tillsammans med 

patienten för att klara av aktiviteten och/eller anpassa den fysiska miljön. Arbetsterapeuterna 

menade för att kunna främja patientens optimala funktionsförmåga är det dock viktigt att vid 

anpassning av den fysiska miljön inte göra alla anpassningar på en gång. Lösningen på 

patientens aktivitetsproblem är kanske inte alltid att anpassa den fysiska miljön och/eller 

kompensera med hjälpmedel, utan kan vara att ta tillvara på patientens egna strategier att lösa 

aktivitetsproblem. Arbetsterapeuterna reflekterade kring; att allt som patienterna själva kan 

utföra i sina dagliga aktiviteter främjar deras hälsa. Som belyses av följande citat: 

 

”Det är viktigt att man vet att dom krafter som finns inom människor, 
att man tar tillvara på det också om man har möjligheter, att man inte 
bara går för fort fram och kompenserar och på så sätt förebygger man 
ju den här ohälsan ytterligare”  

 

Några av arbetsterapeuterna anser att det är viktigt att som arbetsterapeut komma in i ett tidigt 

skede i patientens sjukskrivning innan patienten har förändrat sitt aktivitetsutförande i 

hemmiljön och i arbetsmiljön. När patienten är i arbetsför ålder resonerar arbetsterapeuterna 

att det är viktigt för patienterna att utöver klara de dagliga aktiviteterna även vara produktiv 

till exempel genom att studera eller arbeta. Arbetsterapeuten har en viktig funktion vad 

beträffar att vara ett stöd genom att ge förslag på förändringar i aktivitet samt informera 

patienten gällande vilka kontakter patienten kan ta angående förändringar i 

aktivitetssituationen på arbetsplatsen.  

 

Sammanfattningsvis reflekterade arbetsterapeuterna i sitt resonemang att det är viktigt att 

stödja patienten så att patienten tar tillvara på sina egna resurser och lösningar på 

aktivitetsproblemet för att vara aktiv.  



   15

Diskussion 

 

Syftet med denna studie var att beskriva arbetsterapeuters kliniska resonemang i 

folkhälsoarbetet i primärvården. Resultatet visar inget specifikt resonemang kring folkhälsa 

jämfört med tidigare resonemang som finns beskrivet i litteratur. Detta kan bero på att 

arbetsterapeuternas kliniska resonemang handlar om folkhälsoarbete, prevention på tertiär 

nivå, riktat framför allt till enskilda individer. Resultatet av studien visar att det kliniska 

resonemanget arbetsterapeuterna för stämmer med det författare som Boyt Schell (1998), 

Fleming (1991) och Mattingly (1991) har beskrivit inom arbetsterapi. Resultatet visar även på 

att viss gruppverksamhet förekommer och att arbetsterapeutens arbete där riktar sig mot den 

enskilde i gruppen.  

 

I resultatet beskrivs det att arbetsterapeuterna i studien arbetar med enskilda individer. De har 

dock svårt att koppla de interventioner de utför till folkhälsoarbete, även om det i deras 

resonemang framkommer att de främjar hälsa och förebygger ytterligare ohälsa för individer. 

Författarna anser att detta kan bero på det som Lundgren- Lindquist (1993) beskriver, att 

arbetsterapi i förebyggande syfte kan vara svårt att särskilja från arbetsterapi i rehabiliterande 

syfte.  

 

Interventionerna som arbetsterapeuterna utför beskriver de ur ett rehabiliteringsperspektiv. 

Resultatet överensstämmer med litteratur som tar upp ämnet rehabilitering, till exempel 

Grimsby och Höök (1995) beskriver; rehabilitering ska hjälpa sjuka och skadade att återvinna 

bästa möjliga funktionsförmåga och ge förutsättningar för ett normalt liv. Ett mål i 

rehabiliteringen är att minska graden av aktivitetsnedsättningen och få patienten så aktiv som 

möjligt, utifrån dennes egna förutsättningar. Enligt Lundgren- Lindquist (1993) används 

arbetsterapiträning och behandling i dagliga aktiviteter i rehabiliterande syfte. 

Arbetsterapeuternas mål i studien är att patienten trots en sjukdom eller skada ska kunna leva 

så optimalt som möjligt och författarna menar att det kan tolkas som folkhälsa på individnivå.  

 

Resultatet visar framför allt att arbetsterapeuternas interventioner i tertiär prevention är 

kompensatoriska åtgärder. Fisher (1998) anser att kompensatoriska åtgärder är, fokuserade på 

att förbättra aktivitetsutförandet och inte på att förbättra funktionsnedsättningen. När 
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arbetsterapeuten använder kompensatoriska åtgärder, erbjuder arbetsterapeuten rådgivning 

och information, lär ut kompensatoriska strategier eller anpassar den fysiska eller sociala 

miljön. Författarna ställer sig frågan om andra resonemang kring interventionerna hade 

framkommit om författarna hade intervjuat arbetsterapeuter som arbetar med primär och 

sekundär prevention. En annan fråga författarna ställer är om de hade intervjuat 

arbetsterapeuter som arbetar med rehabilitering så hade kanske resultatet visat på 

interventioner i träningssyfte.  

 

I kategorin Skapa en god relation med patienten framkommer det i arbetsterapeuternas 

kliniska resonemang att en god relation med patienten är en förutsättning för att kunna arbeta 

med folkhälsa. Detta resultat stämmer överens med vad många olika författare skriver om 

relation. Bowen (1996), Kielhofner (1997) och Neistadt (1995) skriver, en god relation är 

nödvändigt för att arbetsterapeuten ska kunna lära sig vad som är mest viktigt för patienten. 

Vilka aktiviteter patienten upplever som är viktiga och i vilket sammanhang dessa aktiviteter 

kommer att utföras. Fisher (1998) skriver att om arbetsterapeuten lägger ner tid från början av 

behandlingsperioden att etablera en god relation med patienten förbättras resultatet av 

interventionerna. Författarna anser att i en god relation sker ett samarbete där bägge parter 

bidrar till ett samförstånd kring interventionerna vilket är detsamma som klientcentrerat 

arbete. Detta överensstämmer med vad följande författare skriver om klientcentrerat arbete. 

Bowen (1996) och Townsend (1997) skriver, för en effektiv målsättning och 

behandlingsplanering krävs att ett klientcentrerat samarbete utvecklas. Arbetsterapeuten tillför 

relationen sin arbetsterapeutiska kunskap och patienten tillför relationen sina värderingar, 

intressen, mål och prioriteringar. Enligt Fischer (1998) utvecklas ett kompanjonskap mellan 

arbetsterapeut och patient genom gemensamt samarbete över tid. Detta anser författarna visar 

på vikten av att lägga ner tid på att skapa en god relation med patienten för att lyckas med 

folkhälsoarbetet. En fråga författarna ställer sig är hur lyckas arbetsterapeuterna i studien 

skapa en så god relation med sina patienter som de gör, när det är tidsbrist. 

 

Arbetsterapeuternas kliniska resonemang är innan relationen har etablerats inriktat på att 

skapa sig en bild av patienten. Arbetsterapeuternas kliniska resonemang är då inriktat mot 

procedural reasoning (Fleming, 1991) eller scientific reasoning (Boyt Schell 1998). Dessa 

resonemang är något som arbetsterapeuterna för, för att få faktakunskap om patienten. 

Resultatet visar att det inte räcker med faktakunskap för att kunna skapa en god relation. För 
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att få ta del av patientens värderingar, intressen, mål, prioriteringar använder arbetsterapeuten 

interactive reasoning. För att arbetsterapeuten ska förstå vad som påverkar patienten i dennes 

fysiska och sociala omgivning använder arbetsterapeuten conditional reasoning. Dessa båda 

resonemang beskrivs av Fleming (1991). När arbetsterapeuten och patienten har etablerat en 

god relation kan de tillsammans bilda en vision av patientens framtid, detta kliniska 

resonemang benämns story making och beskrivs av Mattingly (1991). Detta anser författarna 

visar på att arbetsterapeuterna använder flera olika resonemang vid relations bildningsfasen.  

 

Mosey (1986) beskriver medvetenhet, som ett tillstånd med en realistisk förståelse och 

utveckling av ens egna mentala utveckling, reaktion, förmågor och självkännedom.  Det är en 

medveten förståelse av meningen och syftet med en individs uppförande. Medvetenhet 

används ofta till att referera till graden av medvetenhet eller förståelse individen har i 

förhållande till individens problem. I kategorin Medvetengöra patienten om nödvändiga 

aktivitetsförändringar framkommer att medvetandegöra patienterna om deras 

aktivitetsproblem är en förutsättning för att en förändring skall kunna ske i aktivitet. Detta kan 

författarna se stämmer med vad Wilcock (1998) skriver om att i folkhälsoarbetet är det viktigt 

att arbeta mot bristande medvetenhet hos patienten. Det är viktigt att öka medvetenheten 

genom att erbjuda stöd för reflektion och tillhandahålla information för att en förändring i 

aktivitetsutförande ska kunna ske. Vidare beskriver Katz, Fleming, Keren, Lightbody och 

Hartman-Maeir (2002) att det är viktigt för arbetsterapeuter att ta hänsyn till i vilken 

utsträckning omedvetenheten och förnekelse är närvarande hos deras patient, och ta hänsyn 

till detta när arbetsterapeuten skall välja intervention. Townsend (1997) beskriver att 

arbetsterapeuten ska guida patienten att identifiera sina behov utifrån sitt eget perspektiv. 

Edqvist (2000) beskriver att arbetsterapins insatser handlar i hög grad om att åstadkomma 

förändrig och det är en process som sker i samspel med patienten.   

 

Resultatet av studien visar att arbetsterapeuterna inte tycker att det räcker med att patienten är 

medveten om att den måste göra aktivitetsförändringar, det krävs även att patienten är 

motiverad till att vilja göra förändringar i sina aktiviteter. Kielhofner (1997, 2002) beskriver 

att motivation påverkas av olika faktorer; människans effektivitet och förmåga, vikten eller 

värdet kopplat till vad människan väljer att utföra, det som ger glädje eller tillfredsställelse i 

det människan utför. Fisher (1998) beskriver att när arbetsterapeuten identifierar aktiviteter 

som är både meningsfulla och har ett syfte för patienten ökar patientens motivation. 

Författarna reflekterar över resultatet, kan det vara så att för att det ska ske en förändring i 
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aktivitetsutförandet måste arbetsterapeuten kanske först hitta vad som motiverar patienten. 

Därefter börja arbetet med att medvetandegöra patienten om aktivitetsförändringar som 

eventuellt behövs, då är patienten med och man har ett samförstånd kring vad som behöver 

förändras. 

 

För att medvetandegöra patienterna resonerar arbetsterapeuterna i sitt kliniska resonemang att 

de tänker kring olika interventioner för att fånga patientens aktivitetsproblem. Då använder 

arbetsterapeuten sig av procedural reasoning (Fleming, 1991), scientific reasoning och ethical 

reasoning (Boyt Schell, 1998). För att få ta del av patientens subjektiva upplevelse av dennes 

aktivitetsproblem använder arbetsterapeuten interactive reasoning och narrative reasoning 

enligt Boyt Schell (1998) och storytelling enligt Mattingly (1991). Ytterligare ett resonemang 

arbetsterapeuterna använder när det gäller att medvetandegöra patienterna är att göra 

bedömning i rätt aktivitet i rätt miljö då använder arbetsterapeuterna conditional reasoning 

som beskrivs av Fleming (1991). Författarna kan även i denna kategori notera att 

arbetsterapeuterna använder många olika kliniska resonemang i sitt arbete att medvetandegöra 

patienten. 

 

Townsend (1997) skriver att arbetsterapeuten ska stödja patienten att undersöka risker och 

konsekvenser, till att lyckas och till att våga ta risker och kanske misslyckas, att vara aktiv. 

Det framkommer i kategorin; Att stödja patienten till att själv vara aktiv, som arbetsterapeut 

är det är viktigt att få patienten att hitta egna lösningar på aktivitetsproblem. Detta sker genom 

att ta fram patientens egna resurser och stödja patienten till att vara aktiv i behandlingen. 

Vilket författarna kan se överensstämmer med det olika författare skriver om i ämnet aktiv 

medverkan. Edqvist (2000) påstår i sitt reportage, att arbetsterapi kräver att patienten själv är 

aktiv i olika aktiviteter, en hypotes är att ju mer aktiv en person är desto snabbare går 

rehabiliteringen. Wressle, Eeg-Olofsson, Marcusson och Henriksson (2002) skriver, när en 

patient medverkar i målformulering, planeringen och beslutstagandet, ökar potentialen för att 

patienten aktivt ska medverka i behandlingen. Författarna till studien kan dra slutsatsen, när 

patienten medverkar aktivt i sin behandling väljer patienten aktiviteter som är meningsfulla. 

Law (2002) och Townsend (1997) poängterar att medverkan i meningsfulla aktiviteter 

speciellt arbete och fritid har en viktig positiv påverkan på hälsa och välmående. Att 

medverka i meningsfulla aktiviteter är en vital del av mänskligheten och erfarenheten. 
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Författarna till studien menar att patienten bidrar till sin egen hälsa om denna är aktiv i 

behandlingen och väljer aktiviteter som är meningsfulla. 

  

De olika resonemangen som framkommer i kategorin; Att stödja patienten till att själv vara 

aktiv är procedural reasoning (Fleming, 1991) och scientific reasoning (Boyt Schell, 1998). 

Dessa används för att ta reda på vilka kompensatoriska åtgärder som patienten behöver för sin 

funktionsnedsättning. Interactive reasoning (Fleming, 1991) använder arbetsterapeuten för att 

få veta patientens upplevelse av de kompensatoriska åtgärderna. Det gäller att inte anpassa 

och kompensera för mycket utan att främja patientens optimala funktionsförmåga. 

Arbetsterapeuterna använder sig av story making (Mattingly, 1991) för att skapa en 

framtidsbild med patienten, för att få patienten att aktivt sträva mot ett mål. Pragmatic 

reasoning (Boyt Schell, 1998) använder arbetsterapeuten sig av när denne tar in omgivningen, 

som kan stödja och påverka patientens optimala aktivitetsförmåga. Författarna kan dra 

slutsatsen att det kliniska resonemanget arbetsterapeuterna i studien för är något som ständigt 

pågår och växlar mellan de olika resonemangen som olika författare beskrivit se (Boyt Schell, 

1998; Fleming, 1991 & Mattingly, 1991). 

 

Författarna ställer sig frågan - kanske resultatet av studien som inte visar på något specifikt 

resonemang kring folkhälsa bero på att arbetsterapeuterna inte kopplar sina interventioner till 

folkhälsoarbete. Arbetsterapeuternas interventioner syftar till att patienterna skall uppnå 

högsta möjliga aktivitetsnivå, vilket kan påverka patienternas hälsa i förlängningen. Det är i 

sig ett stort folkhälsoarbete på tertiär nivå, där arbetsterapeuterna i studien har sitt dagliga 

arbete.  

 

Författarna anser att det skulle vara intressant att undersöka hur det kliniska resonemanget 

förs av arbetsterapeuter som arbetar specifikt med folkhälsa och folkhälsoarbete. 

 

Metoddiskussion 

 
Studiens syfte var att beskriva arbetsterapeuters kliniska resonemang i folkhälsoarbetet inom 

primärvården. För att ta del av arbetsterapeuternas kliniska resonemang valde författarna att 

göra en kvalitativ studie med öppen frågeställning. Öppen frågeställning möjliggjorde för 
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arbetsterapeuterna att själva berätta fritt om sitt arbete genom patientfall, på detta sätt fångade 

författarna ett inifrån perspektiv (Holloway & Wheeler, 1996). Den öppna frågeställning som 

författarna hade vid de första tio intervjuerna var; Kan du beskriva dina strategier för att 

främja folkhälsa? Detta var en för vid frågeställning som inte gav författarna tillräckligt med 

data till studien. Därför begränsades frågeställning i en andra intervju per telefon till; Kan du 

berätta om ett patientfall? kopplat till det aktuella ämnet. Detta för att fånga deras kliniska 

resonemang. 

 

Författarnas val av undersökningsgrupp, arbetsterapeuter som arbetar inom primärvården var 

rätt grupp för att få svar på syftet. Kriterierna som författarna hade uppfylldes eftersom att 

arbetsterapeuterna hade varit verksamma från 1-26 år. Författarna valde 

undersökningsgruppen för enligt Holloway och Wheeler (1996), vänder sig forskaren till den 

som har användbar information och kunskap om ämnet. 

Undersökningsgruppen var dock inte så stor, tio stycken arbetsterapeuter som befann sig inom 

ett begränsat område, en radie av åtta mil. 

Om antalet intervjupersoner är för litet är det omöjligt att göra statistiska generaliseringar eller 

testa hypoteser om skillnader mellan grupper. Om antalet är för stort går det inte att göra 

några mer ingående tolkningar av intervjuerna (Kvale, 1997). En begränsad del av 

arbetsterapeuterna inom primärvården i en liten del av den totala ytan i Norrbotten deltog i 

studien. Författarna överlämnar åt läsaren att själv bedöma huruvida erhållet resultat från 

studien kan överföras till liknande situationer. 

 

Intervjuerna skedde både personligt och genom högtalartelefon och spelades in på kassettband 

för att författarna skulle få med allt som arbetsterapeuterna berättade och på det sättet stärktes 

reliabiliteten. Enligt Svensson och Starrin (1996) är att banda intervjun ett bra sätt om man 

vill bli en bra intervjuare. De första tio intervjuerna skedde på arbetsterapeuternas arbetsplats 

vilket är en känd miljö för dem, där de känner sig trygga vilket gjorde att de kunde slappna 

av. Ytterliggare en anledning till personliga besök för intervjuerna var för att skapa kontakt 

mellan författarna och arbetsterapeuterna vilket kan ha påverkat att de valde att berätta mer. 

Inspelning av intervjun skedde med bandspelare vilket kan ha påverkat arbetsterapeuternas 

svar om de kände obehag av att intervjun spelades in på band. Under intervjutillfället ställde 

författarna även följdfrågor som kan ha styrt svaren.  I de sex kompletterande intervjuerna 

som skedde med högtalartelefon var kontakten redan etablerad och arbetsterapeuterna hade 

fått tid att reflektera ytterliggare över intervju frågan. Detta kan ha gjort att författarna erhöll 
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fylligare material till studien. En telefonintervju kan vara bra när det gäller att fånga en 

berättelse, enligt Svenning (2000) kan den intervjuade fritt berätta utan att påverkas eller 

styras av författarnas gester och kroppsspråk. Vilket i vissa fall kan påverka intervjupersonens 

svar. En ostrukturerad intervju stärker validitet och tillförlitlighet, arbetsterapeuterna ges 

möjlighet att berätta vad som är viktigt att berätta.  

 

Forskaren granskar kritiskt den egna studien för att öka validiteten i materialet och motverka 

snedvriden tolkning av resultatet (Kvale, 1997). Validiteten i studien anser författarna är god i 

och med att författarna gjorde kompletterande intervjuer till de intervjuer där författarna inte 

hade fått svar på det som de önskade. Vid analysen av materialet hade författarna inspirerats 

av Burnards (1991) analysmetod. Författarna fullföljde endast de fem första stegen i 

analysmetoden och detta kan ha påverkat reliabiliteten av materialet. Författarna sökte 

information från ett innifrån perspektiv, en subjektiv upplevelse, vilket förutsätter att 

författarna sätter sig in i arbetsterapeuternas livsvärld. Detta stärker öppenheten inför data. 

Författarna läste materialet och kodade var för sig vilket ökade validiteten eftersom fyra ögon 

som ser samma koder ökar samstämmigheten. Det gav även författarna en bättre förståelse för 

innehållet i data som även det ökade reliabiliteten. Reliabiliteten av materialet hade kanske 

kunnat förbättras ytterliggare om författarna även gjort kategoriseringen var för sig och sedan 

kontrollerat överensstämmelsen med varandra. Författarna har diskuterat fynden av 

tolkningarna ett flertal gånger men det har inte funnits tid för författarna att kontrollera fynden 

av tolkningarna med arbetsterapeuterna i studien. Att författarna diskuterar fynd och 

tolkningar flera gånger innan de godtogs kan sägas var del i att se till validitet och reliabilitet 

(Kvale, 1997). Studiens svaghet är att resultatet ej är generaliserbart på grund av att det är en 

kvalitativ studie där endast tio medverkande arbetsterapeuter deltog. Resultatet av studien 

gäller några få och inte samtliga arbetsterapeuter i Norrbottens läns landsting. Om författarna 

hade vänt sig till andra arbetsterapeuter hade det kanske det framkommit andra kategorier i 

resultatet vilket hade visat på att författarna endast har fångat en liten del av 

arbetsterapeuternas kliniska resonemang i folkhälsoarbetet.  
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Vi vill tacka alla arbetsterapeuter som ställt upp med sin kunskap och medverkat i vår studie. 

Vi vill även tacka våran handledare och hennes medhjälpare; Ann-Louice Lövgren–Engström 
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Arbetsterapeutprogrammet 
 
Till dig som arbetar med folkhälsa.  
 
Vi söker deltagare till en intervjustudie som handlar om folkhälsoarbete. 
Arbete med folkhälsa syftar till att främja hälsa och/eller förebygga sjukdom hos 
befolkningen.   
 
Vi har valt att vända oss till distriktsarbetsterapeuter inom Norrbottens läns landsting för att 
undersöka vilka strategier distriktarbetsterapeuter använder för att främja hälsa och hur man 
kliniskt resonerar kring strategierna. Vår önskan är att de medverkande i studien har arbetat 
som distriktarbetsterapeut i minst sex månader, men det är inget krav. Undersökningen 
kommer att utföras via intervjuer som beräknas ta mellan 30 – 60 minuter. Intervjuerna 
kommer att spelas in på band som efter att de har överförts till skriftspråk kommer att raderas. 
All information kommer att behandlas konfidentiellt, det vill säga; enskilda svar och 
personuppgifter kommer att avidentifieras i resultat redovisningen. De enda som kommer att 
ha tillgång till informationen är författarna och deras handledare. 
Frågeställningen som vi har är: 

• Kan du beskriva dina strategier för att främja folkhälsa?  
Eventuella följdfrågor kommer att ställas. 
 
Telefonkontakt kommer att tas ungefär en vecka efter att ni har erhållit detta brev för att höra 
om intresse finns för att medverka i studien. Intervjuerna är preliminärt inplanerade till 
vecka13 och 14. 
 
Den färdiga studien kommer att finnas tillgänglig på Sociomedicinska biblioteket, 
Institutionen för hälsovetenskap i Boden från och med hösten 2003.  
 
Medverkan i studien är frivillig och kan avbrytas när så önskas.  
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