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Abstrakt 
Syftet med denna studie var att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av 
terapeutiskt förhållningssätt i arbetet med äldre på särskilt boende. Nio 
arbetsterapeuter som arbetade inom särskilt boende intervjuades angående 
sitt terapeutiska förhållningssätt till de äldre. Data analyserades med en 
kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats. Analysen av materialet 
resulterade i fyra kategorier. Resultatet visade att arbetsterapeuterna lutade 
sig mot den professionella rollen för att hitta ett terapeutiskt förhållningssätt 
som motsvarade vad varje enskild äldre behöver. Det framkom även att 
kroppsspråket används medvetet i det terapeutiska förhållningssättet för att 
bland annat skapa en lugn miljö för den äldre. Vidare visar resultatet att ett 
terapeutiskt förhållningssätt bygger på en respektfull relation mellan den 
äldre och arbetsterapeuten samt vikten av ett betydelsefullt bemötande, 
vilket beskrevs som trygghet, bekräftelse och empati. En indikation som den 
här studien ger är vikten av ett terapeutiskt förhållningssätt inom 
arbetsterapins praxis för att optimera rehabiliteringen för de äldre. Det 
saknas emellertid studier om kroppsspråkets betydelse inom arbetsterapi. 
Författarna föreslår därför vidare forskning för att se hur kroppsspråket 
påverkar äldres rehabilitering. 

Keywords: occupational therapy, elderly, therapeutic use of self, 
professionalism, body language, relationship, establish rapport 
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Abstract 
The aim of this study was to describe occupational therapists´ experiences 
of therapeutic use of self, working with elderly in community dwelling. 
Nine occupational therapists´ working with the elderly in community 
dwelling were interviewed concerning their therapeutic use of self dealing 
with the elderly. Data were analysed using a qualitative content analysis 
with an inductive approach. The analysis of the material resulted in four 
categories. These results showed that the occupational therapists´ leaned 
toward the professional role to find a therapeutic use of self responding to 
the needs of every individual elderly. Also appeared that body language was 
used deliberately in the therapeutic use of self to, among other things, create a 
calm environment for the elderly. These results also show that a therapeutic 
use of self is founded by a respectful relation between the elderly and the 
occupational therapists as well as the importance of establishing a good 
rapport, which was described as security, confirmation and empathy. This 
study indicates the importance of a therapeutic use of self within the praxis 
of occupational therapy to optimize the rehabilitation of the elderly. 
However studies dealing with the importance of body language within 
occupational therapy are lacking. The authors thereby suggest further 
research to learn how body language affects the rehabilitation of the elderly. 

Keywords: occupational therapy, elderly, therapeutic use of self, 
professionalism, body language, relationship, establish rapport 
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För en del äldre personer kan det vara i samband med flytt till ett särskilt boende som kontakt 

med rehabilitering och arbetsterapi först skapas. För att den äldre till fullo ska kunna 

tillgodogöra sig rehabiliteringen bör arbetsterapeuten ha ett terapeutiskt förhållningssätt som 

anpassas efter den äldre. Att använda sig av ett terapeutiskt förhållningssätt innebär enligt 

Kielhofner (2007) att försöka förstå klientens situation som känslor, tankar och styrkor, och 

att kunna förmedla sin förståelse till klienten. När klienten ser att arbetsterapeuten försökt 

förstå dennes situation, får klienten förhoppningsvis förtroende för arbetsterapeuten och 

lyssnar på vad arbetsterapeuten säger. Det finns ett flertal arbetsterapeutiska artiklar om äldre, 

men det har varit svårt att finna artiklar om äldre i särskilt boende. Det finns även flera 

artiklar om terapeutiskt förhållningssätt, men författarna har inte funnit några som behandlar 

terapeutiskt förhållningssätt och äldre i särskilt boende. Arbetsterapeuter upplever att de inte 

har tillräckligt med kunskap i terapeutiskt förhållningssätt och detta kan skapa etiska 

dilemman (Cole & McLean, 2003; Taylor, Lee, Kielhofner & Ketkar, 2009). Det är därför av 

intresse att studera detta närmare och leder till vår frågeställning om arbetsterapeuters 

erfarenheter av terapeutiskt förhållningssätt i arbetet med äldre inom särskilt boende. 

Äldre definieras i Sverige som personer över 65 år (Socialstyrelsen, 2009). Andelen äldre har 

i Sverige ökat och många lever till höga åldrar. Medellivslängden för män är 77,9 år och 82,4 

år för kvinnor (Agahi, Lagergren, Thorslund & Wånell, 2005). Efter 80 års ålder blir det 

vanligare att personer får problem att sköta sin personliga vård, som till exempel på- och 

avklädning, inköp och städning. I åldrarna 85 år och över, behöver närmare hälften av 

kvinnorna och en tredjedel av männen hjälp med den personliga vården. Möjligheterna att 

klara vardagliga aktiviteter beror bland annat på omgivningsfaktorer, som boendeform, 

avstånd till affären och tillgång till hjälpmedel (Socialstyrelsen, 2009). En flyttning till 

särskilt boende blir aktuell när den enskilde av någon anledning inte längre klarar att bo kvar i 

det ordinära boendet. Det kan handla om att behovet av vård och omsorg ökat så att det inte 

längre kan tillgodoses inom ramen för hemtjänst och/eller hemsjukvård; det kan vara anhöriga 

som av olika skäl inte längre orkar eller kan ge omsorg i hemmet. Vanligast är då att personen 

flyttar till kommunens särskilda boende (Larsson, 2006). Termen ”särskilt boende” är en 

samlingsbeteckning för bostäder som kommunen tillhandahåller för personer med någon form 

av vård- eller omsorgsbehov. Kommunen har i dessa bostäder ansvaret för såväl sociala som 

medicinska insatser och bostäderna beviljas efter individuell behovsprövning enligt 

Socialtjänstlagen. Den enskilde kan inte skaffa sig en sådan bostad på egen hand till skillnad 

från exempelvis seniorboende (Larsson, 2006; SOU 2007:103). 
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För att äldre ska kunna behålla och i vissa fall förbättra sin funktions- och aktivitetsförmåga, 

som att kunna utföra en för klienten meningsfull uppgift, krävs rehabiliterande insatser inom 

det särskilda boendet (Socialstyrelsen, 2003a). Artiklar har visat att ekonomiska 

neddragningar, kan försvåra rehabiliteringen eftersom äldre behöver tid i sin rehabilitering 

(Cole & McLean, 2003; Taylor et al, 2009). När det effektiviseras och tidsbesparas inom 

vården blir det tonvikt på den biomedicinska modellen och på kompenserande strategier så 

som hjälpmedel (Cole & McLean, 2003; Socialstyrelsen, 2003a). Att ge efter för krav på 

produktivitet, ökar risken för att inte ta hänsyn till klientens livskvalitet och därmed att missa 

ett klientcentrerat arbetssätt (Cole & McLean, 2003). 

På särskilda boenden arbetar olika yrkeskategorier som sjuksköterskor, undersköterskor, 

boendechefer, sjukgymnaster och arbetsterapeuter (Socialstyrelsen, 2003a; Åberg, Öhman & 

Lundin-Olsson, 2004). Arbetsterapeuter och sjukgymnaster har rehabilitering i fokus 

(Socialstyrelsen, 2003b). På de särskilda boendena arbetar arbetsterapeuter bland annat med 

utredning och bedömning av hjälpmedelsbehov, individuell träning och behandling samt 

administrativa sysslor. Rehabilitering innebär att tillsammans med klienten skapa 

förutsättningar för att denne ska klara sina vardagliga aktiviteter utifrån sina förmågor och i 

relation till den omgivande miljön (Socialstyrelsen, 2003a). Som arbetsterapeut är det i 

rehabiliteringen viktigt att bygga upp en terapeutisk relation. Detta för att klienten skall 

tillgodogöra sig de rehabiliteringsmål som de sätter upp tillsammans med arbetsterapeuten 

(Kielhofner, 2007; Peloquin, 2003; Steultjens, Dekker, Bouter, Jellema, Bakker & van den 

Ende, 2004). Cole och McLean (2003) poängterar i sin artikel att terapeutiska relationer kan 

definieras som en terapeutisk allians och ett terapeutiskt förhållningssätt. Peloquin (2003) och 

Taylor et al. (2009) visar i undersökningar att genom att etablera en terapeutisk allians med 

klienten, hjälper arbetsterapeuten klienten att engagera sig i sin rehabilitering och att uppnå 

sina mål. De menar att det finns ett starkt samband mellan terapeutiskt förhållningssätt och 

effekten av interventionen, det senare stöds också av Cole och McLean (2003). Taylor et al. 

(2009) framhåller även att arbetsterapeuter anser att ett terapeutiskt förhållningssätt är en av 

de mest värdefulla färdigheter de har och därmed en viktig del i det kliniska resonemanget. 

Att använda ett terapeutiskt förhållningssätt kan beskrivas som att använda sig själv så att 

arbetsterapeuten blir ett effektivt verktyg i arbetet med klienten (Cole & McLean, 2003; 

Mosey, 1996). Vidare har Cole och McLean (2003) definierat det terapeutiska 

förhållningssättet som ”en tillitsfull förening och en inarbetad god relation mellan terapeuten 
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och klienten genom samarbete, kommunikation, empati av terapeuten och ömsesidig respekt”. 

Mosey (1996) menar att det viktigaste redskapet arbetsterapeuten har, är att använda sig själv 

i behandlingen. Det innebär bland annat att vara professionell, inte ta med sig personliga 

åsikter och förutfattade meningar i arbetet med klienten. Ett terapeutiskt förhållningssätt kan 

överbrygga rädslor eller oro, lugna, ge information eller råd, och hjälpa klienten till att hitta 

sina egna styrkor, uppskatta dessa och kunna använda sig av dem. Kielhofner (2007) 

inkluderar i terapeutiskt förhållningssätt de två huvudelementen empati och förtroende. Ett 

flertal författare beskriver empati som arbetsterapeutens uppriktiga försök att sätta sig in i 

klientens situation, perspektiv och liv och att förmedla förståelsen till klienten och att vara 

öppen för klientens känslor och värderingar (Kielhofner, 2007; Mosey, 1996; Peloquin, 

2003). Vidare definierar Kielhofner (2007) och Mosey (1996) förtroende mellan klient och 

arbetsterapeut som något arbetsterapeuten skapar genom ärlighet och öppenhet och 

kännetecknas av arbetsterapeutens erkännande av klienten som en unik person med egna 

tillgångar, begränsningar, behov och svårigheter. En arbetsterapeut som kan förmedla sin 

förståelse för klientens situation, skapar ett förtroende hos klienten. En klient som ser att 

arbetsterapeuten engagerat sig och lagt tid och energi på att få en förståelse för denne, kan 

lättare lita på vad arbetsterapeuten säger (Kielhofner, 2007). Cole och McLean (2003) och 

Taylor et al. (2009) beskriver att det måste få ta tid att etablera ett terapeutiskt förhållningssätt 

mellan arbetsterapeut och klienten eftersom det bygger på tillit och förståelse. Försöker 

arbetsterapeuten ta genvägar för att bygga upp detta blir det terapeutiska förhållningssättet 

bräckligt. Samtidigt visar flera artiklar av Cole och McLean (2003) och Taylor et al. (2009) 

att arbetsterapeuter upplevde att de inte har tillräckligt med kunskap i terapeutiskt 

förhållningssätt och att de då upplevde fler etiska dilemman mellan klient och arbetsterapeut. 

Taylor et al. (2009) föreslår utifrån dessa fynd att mer uppmärksamhet riktas mot terapeutiska 

relationer och terapeutiskt förhållningssätt. 

Arbetsterapeuter arbetar på särskilda boenden med rehabilitering av äldre. För att kunna 

etablera en terapeutisk relation och använda ett terapeutiska förhållningssättet behövs tid. 

Samtidigt finns det krav på arbetsterapeuter att effektivisera sin tid för att spara pengar och för 

många arbetsterapeuter är det svårt att få ihop en allt kortare tid med de äldre och den tid de 

behöver för att utveckla en terapeutisk relation för att interventionerna ska bli effektiva. 

Mycket av den arbetsterapeutiska forskning som skrivs om terapeutiskt förhållningssätt sker 

inom området psykisk ohälsa (Collins, 2007; Eklund & Rahm-Hallberg, 2001; Kwiatek, 

McKenize & Loads, 2005). Däremot fann författarna till denna studie inga artiklar om 
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terapeutiskt förhållningssätt och äldre. Det finns däremot bland annat ett flertal artiklar om 

äldre som beskriver hur fallprevention minskar risken för fall (Clemson, Cumming, Kendig, 

Swann, Heard & Taylor, 2004; Di Monaco, Vallero, De Toma, De Lauso, Tappero & 

Cavanna, 2009), hur arbetsterapeuter instruerar berörd personal i P-ADL (personliga dagliga 

aktiviteter som hygien eller på- och avklädning) och I-ADL (instrumentella dagliga aktiviteter 

som dammsugning eller att diska) för äldre i olika boendemiljöer (Pros & Kjellberg, 2008). 

Då vi hittat få artiklar som berör terapeutiskt förhållningssätt och äldre anser vi det vara av 

intresse att studera hur arbetsterapeuter använder sig av terapeutiskt förhållningssätt i arbetet 

med äldre inom särskilt boende. Syftet med studien är att beskriva arbetsterapeuters 

erfarenheter av terapeutiskt förhållningssätt i arbetet med äldre inom särskilda boenden. 

Metod 

Design 
En kvalitativ ansats är en lämplig metod för att beskriva enskilda personers erfarenheter 

(Kvale, 1997). Insamlandet av material har skett genom intervjuer med intervjuguide och 

följdfrågor. För att svara på syftet har materialet från intervjuerna analyserats med kvalitativ 

innehållsanalys. Fokus vid denna metod är att identifiera likheter och skillnader i 

textinnehållet, vilket uttrycks i kategorier (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2008).  

Undersökningsgrupp 
Urvalskriterierna var yrkesverksamma arbetsterapeuter inom fem kommuner i norra Sverige. 

Dessa personer arbetar minst 50% av sin tid med äldre på särskilt boende. 

Undersökningsgruppen var fyra arbetsterapeuter i Norrbotten och fem arbetsterapeuter i 

Västernorrland. Enligt Kvale (1997) är det viktigare med kvalitet än kvantitet i 

forskningsintervjuerna och vidare beskrivs att forskaren skall vara uppmärksam när liknande 

data uppkommer. Enligt Holloway och Wheeler (2002) finns det inga exakta regler för 

undersökningsgruppens storlek då det gäller kvalitativ forskning, men ett rimligt antal är 6-8 

deltagare när undersökningsgruppen är homogen. 

Datainsamling 

Datainsamlingen har skett genom intervjuer med intervjuguide (bilaga 1) som innehöll frågor 

om hur arbetsterapeuterna skapar relationer med de äldre och på vilket sätt ett terapeutiskt 

förhållningssätt är betydelsefullt för dem. Under intervjun ställde författarna följdfrågor. 

Enligt Kvale (1997) ger följdfrågor möjlighet för intervjuaren att undersöka och få bekräftelse 
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av innebörden i svaren. En av författarna har genomfört en pilotintervju i syfte att utveckla 

förmågan att intervjua samt kontrollera frågornas användbarhet. Denna intervju gav en 

bekräftelse på att frågorna svarade mot syftet. Enligt Kvale (1997) är pilotintervjuer lämpliga 

eftersom det leder till att intervjuaren vinner självförtroende och ökar sin förmåga att intervjua 

samt att frågornas precision kontrolleras. 

Procedur 
Författarna har sökt efter arbetsterapeuter inom särskilt boende genom kommunernas 

telefonväxlar. Beroende på hur många arbetsterapeuter som fanns i respektive kommun 

vidgades sökområdet tills sammanlagt tio arbetsterapeuter hade identifierats. Missivbrev 

(bilaga 2) skickades till de berörda arbetsterapeuterna, vilket innehöll syftet med studien samt 

en förfrågan om att delta. Cirka en vecka efter att arbetsterapeuterna fick brevet kontaktades 

de per telefon och fick då möjlighet att ställa frågor om studien samt svara på om intresse 

fanns att delta. Samtidigt bokades intervjuplats och tid. Vid intervjutillfället tillfrågade 

författarna arbetsterapeuterna om möjlighet fanns att kontakta dem igen för att ställa 

kompletterande frågor och reda ut eventuella oklarheter. En av författarna intervjuade fem 

arbetsterapeuter och den andra fyra arbetsterapeuter. Intervjuerna spelades in på Mp3 spelare 

och varade mellan 25 minuter till 60 minuter. Enligt Kvale (1997) är bandspelare ett bra 

redskap vid intervju och en förutsättning för att intervjuaren skall kunna skriva ut intervjuerna 

i sin helhet. Intervjuerna transkriberades ordagrant. 

Analys av data 
Insamlad data analyserades med kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats som beskrivs 

av Lundman och Hällgren-Graneheim (2008). Syftet med metoden var att koda och 

kategorisera mönster som förekom i data. Författarna läste noggrant genom texten ett flertal 

gånger för att skapa en helhet av transkriptionerna. Därefter tog författarna ut meningsbärande 

enheter på varandras transkriptioner som svarar mot studiens syfte. Detta för att inte få en 

förförståelse för sitt material. Tillsammans kondenserade sedan författarna dessa 

meningsbärande enheter och abstraherade dessa till koder. Analysen fortsatte med att sortera 

koderna till olika kategorier som belyste syftet enligt den metod som Lundman och Hällgren-

Graneheim (2008) beskriver. Tabell 1 visar hur råmaterialet har kondenserats och abstraherats 

till olika kategorier. 

Författarna diskuterade sedan koderna och kategorierna som framkommit och såg att vissa 

kategorier var överlappande varefter kategorierna förtydligades vilket slutligen resulterade i 
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fyra kategorier. Resultatet visade hur arbetsterapeuter inom särskilt boende använder 

terapeutiskt förhållningssätt för att främja arbetet i rehabilitering. De benämndes: ett 

terapeutiskt förhållningssätt bygger på den professionella rollen; i ett terapeutiskt 

förhållningssätt ingår kroppsspråk; ett terapeutiskt förhållningssätt bygger på en respektfull 

relation och ett terapeutiskt förhållningssätt bygger på bemötande. 

Tabell 1. Tabell som visar exempel på hur råmaterialet har kondenserats och abstraherats 
till de olika kategorierna. 

Råmaterial Meningsbärande 
enhet

Kondensering Kod Kategori

Och då får man väl 
försöka förklara varför 
man är där. Och vara 
tydlig. Att ha ett 
tydligare förhållningssätt.

försöka förklara varför 
man är där. Och vara 
tydlig. Att ha ett 
tydligare förhållningssätt.

Det gäller att ha ett 
tydligt förhållningssätt.

Tydlig Ett terapeutiskt 
förhållningssätt bygger 
på bemötande.

Jag vet inte om jag 
förbereder mig så 
mycket. Jag försöker 
nog vara ganska öppen 
även om jag hört om 
personen så försöker 
jag få en egen bild för 
jag tycker många gånger 
så har man fått att den 
är si och så, men det 
stämmer inte. Tycker 
jag när man möter 
personen men jag vill 
nog vara ganska öppen 
och bilda mig en egen 
uppfattning, tycker jag 
då. Det är mer rättvist.

försöker nog vara 
ganska öppen även om 
jag hört om personen så 
försöker jag få en egen 
bild för jag tycker 
många gånger så har 
man fått att den är si 
och så, men det 
stämmer inte. Tycker 
jag när man möter 
personen men jag vill 
nog vara ganska öppen 
och bilda mig en egen 
uppfattning, tycker jag 
då. Det är mer rättvist.

Vara öppen inför mötet 
med den äldre. Inte ha 
förutfattad mening. 
Skapa mig en egen 
uppfattning.

Ingen förutfattad 
mening.

Ett terapeutiskt 
förhållningssätt bygger 
på en respektfull 
relation.

Som jag inte använder 
hemma och jag tycker 
att det är jätteviktigt för 
mig att kunna göra det, 
att kunna gå ner på 
golvet. Att möta dem på 
en jämnhöjd som fysiskt 
också. Ligger de i 
sängen, då är jag nere 
på golvet och kryper. 
Och oftast skrattar de 
gamla åt mig då. De är 
inte riktigt van vid det 
men de, men det bygger 
ju också på att, ja men, 
du är inte farlig, du 
kryper på golvet! 

Att möta dem på en 
jämnhöjd som fysiskt 
också. Ligger de i 
sängen, då är jag nere 
på golvet och kryper. 

Att möta dem på 
samma nivå.

Kroppsposition I ett terapeutiskt 
förhållningssätt ingår 
kroppsspråk.
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Etiska överväganden 
De tillfrågade arbetsterapeuterna som deltog i studien informerades via missivbrev samt vid 

intervjutillfället att deltagandet var frivilligt och att de kunde avbryta sin medverkan utan att 

ange orsak. I missivbrevet informerades om studiens syfte samt att medverkan var 

konfidentiell. Detta innebar att information som kunde identifiera arbetsterapeuterna 

raderades likväl som informationen på banden efter studiens godkännande. Gustafsson, 

Hermerén och Petersson (2004) beskriver att material som kan härledas till källan skall 

förvaras på ett sådant sätt att ingen obehörig kan få tillgång till det. De risker som 

identifierades var att arbetsterapeuterna kunde känna obehag när de intervjuades och blev 

inspelade. Viktigt var att miljön var lugn och att intervjun skedde i ostört rum och att 

arbetsterapeuten fick välja plats vilket bekräftas som lämpligt av Lundman och Hällgren-

Graneheim (2008). Den vinst studien kunde bidra med var kunskap om hur arbetsterapeuter 

använde sig av terapeutiskt förhållningssätt i arbetet med äldre inom särskilt boende. 

Författarna övervägde risker och vinster med studien och kom fram till att vinsterna 

övervägde och bedömde att studien var genomförbar. 

Resultat 
I intervjuerna har arbetsterapeuterna beskrivit hur de använder sig själva i terapeutiskt 

förhållningssätt för att främja rehabilitering. Analysen av materialet resulterade i fyra 

kategorier. I den första kategorin beskrivs att ett terapeutiskt förhållningssätt bygger på den 

professionella rollen, vilket innebar att vara personlig såväl som att hålla på arbetsterapeutens 

integritet och att vara lyhörd för den äldres behov. Andra kategorin beskrivs att i ett 

terapeutiskt förhållningssätt ingår kroppsspråk, och hur det används för att lugna oro, skapa 

jämlikhet och sporra till aktivitet. I den tredje kategorin beskrivs att ett terapeutiskt 

förhållningssätt bygger på en respektfull relation vilken är ömsesidigt, att arbetsterapeuten ska 

vara öppen och inte dömande och att aktivt arbeta för att maktskillnaderna ska jämnas ut. I 

den sista kategorin framkommer att ett terapeutiskt förhållningssätt bygger på bemötande, 

vilket beskrevs som flexibelt men grundas i trygghet, bekräftelse, empati och tålamod. 

Resultatet presenteras i dessa fyra olika kategorier och illustreras med citat från 

intervjutexterna. Kategorierna är: ett terapeutiskt förhållningssätt bygger på den 

professionella rollen; i ett terapeutiskt förhållningssätt ingår kroppsspråk; ett terapeutiskt 

förhållningssätt bygger på en respektfull relation och ett terapeutiskt förhållningssätt bygger 

på bemötande. 
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Ett terapeutiskt förhållningssätt bygger på den professionella rollen 

I denna kategori belyste arbetsterapeuterna hur de använder sin professionella roll i arbetet 

med äldre. Den professionella rollen beskrivs som att arbetsterapeuten kan vara återhållsam 

och måna sin integritet, likväl som att sitta ner och bli förtrolig och kunna bjuda på sig själv. 

Arbetsterapeuterna anpassar sin professionella roll utifrån den äldres behov och olika 

personligheter, vilket gör det terapeutiska förhållningssättet flexibelt. Vidare upplever 

arbetsterapeuterna ofta en balansgång i den professionella rollen mellan tillit i förhållande till 

den äldre och arbetsterapeuten och arbetsterapeutens integritet. Arbetsterapeuterna beskrev 

också att när de arbetar tillsammans med den äldre under längre tid blir de mer intimt 

förbundna med varandra, vilket bidrar till att arbetsterapeuterna blir mer privata i relationen. 

Detta bidrar också till att det terapeutiska förhållningssättet baseras på att inte genera den 

äldre eller skapa olustkänslor. Om arbetsterapeuten har information från journalen finns ingen 

anledning att fråga om det. Detta citerades av en arbetsterapeut med: 

Det är väldigt olika vilken nivå man lägger sig på och hur mycket man ska 
prata och fråga och deras integritet. Det är ju också att vara proffsig, alltså 
hur långt ska jag gå här. Jag behöver inte veta allting, det sätter man lite i 
relation till det man ska göra. (--) och känna av personen, vad vill den här 
berätta för mig, tycker jag också är proffsigt. Man ska inte fråga när man 
känner den hära ”vill inte prata”. 

Flera arbetsterapeuter beskrev att rehabiliteringsmål skapas av den äldre tillsammans med 

arbetsterapeuten. Att arbetsterapeuten hjälper den äldre hitta och formulera relevanta och 

meningsfulla rehabiliteringsmål ingår i den professionella rollen och kräver ett terapeutiskt 

förhållningssätt där arbetsterapeuten är lyhörd för den äldres motivation och behov. Ett flertal 

arbetsterapeuter beskrev att motivationen hos de äldre ofta är lägre på särskilt boende än när 

de äldre bor hemma. Om det saknas motivation att utföra en aktivitet, är det svårare att utföra 

aktiviteten och att nå målet. Detta belyses med följande citat: 

Det är ju personen som måste vilja, sen kan man ju ha en tanke att ”åh, jag 
skulle vilja att hon gjorde det och det i köket” men sen är ju inte personen 
med på det, då når man ju aldrig fram. 

För att skapa ett terapeutiskt förhållningssätt tar arbetsterapeuten stöd i den professionella 

rollen som innebär att skapa en ömsesidig kommunikation, byggd på tydlighet och lyhördhet. 

Arbetsterapeuterna beskrev att betydelsen av att ha en ömsesidig kommunikation med den 

äldre för att etablera ett terapeutiskt förhållningssätt. Kommunikationen ska beröra och leda 

vidare till ökad kunskap om den äldre och för arbetsterapeuten innebär det att tillgodogöra sig 
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en förståelse för den äldres värld. Vidare innebär kommunikation att lyssna och vara ödmjuk 

inför det den äldre berättar. Som arbetsterapeut betyder det att kunna ta steget tillbaka för att 

ta in den äldres tankar och känslor. I den professionella rollen gäller det för arbetsterapeuterna 

att ha en tydlig kommunikation, att förklara och visa på ett sådant sätta att den äldre förstår 

innebörden och kan ta till sig informationen.  

Sammanfattningsvis framkom i denna kategori hur den professionella rollen används för att 

skapa ett terapeutiskt förhållningssätt. Sättet arbetsterapeuterna använde sin professionella roll 

på, var ofta en balansgång av olika förhållningssätt beroende på vad den äldre behövde, allt 

för att främja rehabilitering. Det kunde innebära att vara personlig såväl som att hålla på 

arbetsterapeutens integritet och att vara lyhörd för den äldres behov. 

I ett terapeutiskt förhållningssätt ingår kroppsspråk 

Arbetsterapeuterna beskrev betydelsen av att använda kroppsspråket som ett terapeutiskt 

förhållningssätt med den äldre för att främja rehabilitering. Det terapeutiska förhållningssättet 

baseras på kroppsspråk och guidning av rörelser, särskilt för att nå äldre där det finns 

svårigheter med den verbala kommunikation och den inte fungerar effektivt. Om den verbala 

kommunikationen inte fungerar bra beroende på exempelvis afasi, demens eller att den äldre 

och arbetsterapeuten inte talade samma språk, upplevs det av arbetsterapeuterna ofta att det 

finns en barriär som försvårar omständigheterna till rehabilitering. Det kan handla om att 

skapa ett förtroende hos en osäker äldre men också att göra sig förstådd hos äldre med 

kognitiva nedsättningar. Kroppsspråket kan bestå av guidning av rörelser fysiskt men också 

en visuell guidning genom att arbetsterapeuten visar aktiviteten på sig själv. 

Arbetsterapeuterna upplevde att de tar stöd i kroppsspråket för att få ett terapeutiskt 

förhållningssätt byggt på att förtydliga information och skapa ett jämlikt förhållandet mellan 

arbetsterapeuten och den äldre. Det kan innebära en positionering av kroppen i förhållande till 

den äldre som att de befinna sig på samma fysiska nivå eller att arbetsterapeuten befinner sig i 

något lägre ställning. En arbetsterapeut uttrycker det som:  

… Jag tänker på att jag verkligen kommer in på deras nivå, sitter de ner så 
hukar jag mig så att jag är under dem och så vidare. Alla de här synliga… 
bara att jag står inte och pratar ned till någon, då sätter jag mig gärna på 
huk på golvet och pratar upp till dem så att de kommer, så att de inte känner 
sig nedtryckta. 

Vidare framkom att arbetsterapeuterna kan överdriva sitt kroppsspråk i möten med osäkra 

äldre. Det innebär att tydliggöra det verbala med exempelvis att peka på det föremål de pratar 
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om och beröra den äldre för att lugna och få ögonkontakt. Kroppsspråket används för att 

lugna och skapa en trygghet i situationen för den äldre. Just i arbetet med dementa uttryckte 

flera arbetsterapeuter att fysisk kontakt och guidning och inte så mycket verbalt samtal är 

viktigt, då det lätt blir för mycket intryck för den äldre med demens. Som en arbetsterapeut 

uttrycker det: 

Och vi har haft en del sådana fall då vi har varit tvungna att liksom ta bort 
all stimuli, det får inte vara något ljud, det får bara vara en personal. Den 
personalen får inte prata utan allt ska bara vara med tyst guidning. 

Det terapeutiska förhållningssättet beskrevs som att locka fram beteenden hos de äldre. 

Kroppsspråket kan underlätta detta genom att arbetsterapeuten placerar sig olika i rummet och 

spelar olika roller. En arbetsterapeut beskrev hur hon genom att medvetet placera sig på olika 

sätt i rummet kan få den äldre att utan att tänka på det, själv göra aktiviteter den kanske helst 

inte vill eller tror att den klarar av. Hon beskrev vidare hur hon medvetet spelar olika roller 

gentemot de äldre, för att enligt arbetsterapeuten avdramatisera situationen och få den äldre 

att förstå att det inte gör något om man inte kan eller om man gör på sitt eget sätt.  

Sammanfattningsvis framkom i denna kategori hur kroppsspråket kan användas som ett 

terapeutiskt förhållningssätt för att skapa en situation med den äldre som främjar 

rehabilitering. Kroppsspråket kan lugna oro, skapa jämlikhet och sporra till aktivitet om det 

används på ett terapeutiskt sätt. 

Ett terapeutiskt förhållningssätt bygger på en respektfull relation  
I arbetet med äldre är det betydelsefullt att utveckla ett terapeutiskt förhållningssätt som 

bygger på en respektfull relation mellan den äldre och arbetsterapeuten. Arbetsterapeuterna 

upplevde att skapandet av en respektfull relation är en ständigt pågående process. Denna 

process sker i all kontakt mellan den äldre och arbetsterapeuten, vilket innebär att båda parter 

kan ge och ta. Vidare beskrev arbetsterapeuterna att en respektfull relation i ett terapeutiskt 

förhållningssätt innehåller en öppen och inte dömande attityd. Att vara öppen inför mötet 

innebär för arbetsterapeuterna att de får en egen uppfattning om den äldre och om dess behov. 

Arbetsterapeuterna menade att denna öppenhet och inte dömande attityd leder till att de äldre 

känner att de kan utföra aktiviteten som vanligt och att de får misslyckas med aktiviteten utan 

att det påverkar relationen. 
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Enligt arbetsterapeuterna var det viktigt att de visade respekt för den äldres integritet och hem 

för att utveckla ett terapeutiskt förhållningssätt. Målet för arbetsterapeuterna var att stärka den 

äldre och minska maktförhållandet som finns mellan den äldre och dem. Arbetsterapeuterna 

erfor att den äldres roll på det särskilda boendet kunde utvecklas till att vara tacksam och inte 

ifrågasätta men också att de genom sitt behov av hjälp befann sig i ett underläge. Vidare 

beskrev arbetsterapeuterna att många äldre tillhörde den generation som tyckte att läkare, 

sjuksköterskor, arbetsterapeuter var lite förmer vilket gjorde att de lätt hamnade i underläge 

vad det gäller maktförhållanden och detta skapade en oro och stress hos den äldre. Genom att 

respektera den äldres integritet och hem beskrev arbetsterapeuterna hur de försökte utjämna 

maktförhållandet. Att respektera den äldres integritet innebar enligt arbetsterapeuterna att 

möta den äldre där den är, att uppfatta sinnestämningen, den äldres dagsform och veta vilka 

frågor som gick att ställa utan att kränka den äldre. De ansåg också att det var viktigt att 

respektera den äldres hem, vilket innebar att alltid be om tillåtelse i det arbetsterapeuten 

gjorde. 

Vidare beskrev arbetsterapeuterna att den respektfulla relationen är viktigt i terapeutiskt 

förhållningssätt och att en respektfull relation blir till ett medel för att komma dit. Detta visas 

med följande citat: 

Målet med mitt arbete är ju inte att skapa en god relation med de boende 
utan att hjälpa dem med liksom ja, den problematiken som finns. Men för att 
kunna göra det måste jag ju ha en god relation med den boende. 

Sammanfattningsvis beskrev arbetsterapeuterna att ett terapeutiskt förhållningssätt bygger på 

en respektfull relation vilket innehåller ömsesidighet, att vara öppen och inte dömande och 

respektera den äldres integritet och hem. 

Ett terapeutiskt förhållningssätt bygger på bemötande 
För att kunna arbeta i rehabilitering beskrev arbetsterapeuterna att det var viktigt med ett 

terapeutiskt förhållningssätt där bemötandet anpassades efter situationen. Att tänka på hur de 

uppfattades av de äldre, vad och hur de uttryckte sig, vilket enlig arbetsterapeuten ledde till att 

deras bemötande och därmed även det terapeutiska förhållningssättet blev mer flexibelt. 

Ett terapeutiskt förhållningssätt där bemötandet var tryggt minskade osäkerhetskänslan hos 

många äldre enligt arbetsterapeuterna, vilket främjade arbetet i rehabiliteringen. 

Arbetsterapeuterna beskrev vikten av att den äldre kände sig trygg med aktiviteterna och 
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arbetsterapeuten. Vidare beskrev de att trygghet innefattade att arbetsterapeuten var lugn, men 

även att arbetsterapeuten kände sig säker i aktiviteten och hade tålamod. Detta för att den 

äldre skulle aktivt engagera sig i rehabiliteringen och för att bygga upp en relation. 

Arbetsterapeuterna beskrev också att känslan av trygghet hos de äldre ökade om de kände 

arbetsterapeutens vilja att hjälpa. I bemötandet beskrev arbetsterapeuterna att tillit till 

arbetsterapeuten är en del i tryggheten. Tillit innebär att den äldre vågar fråga och visa 

känslor, men också att båda kan ställa krav på vad de ska göra och vart de ska nå, vilket 

följande citat visar: 

Det är ju fortfarande det att de känner att jag är en person som de kan lita 
på. Det är tilliten, alltså den är så viktigt, så viktig. För om man aldrig 
skapar den så kommer man aldrig någonstans. 

Arbetsterapeuterna upplevde att det var viktigt att det inte fanns någon tidspress i mötet för att 

bemötandet skulle få betydelse för det terapeutiska förhållningssättet. Samtidigt beskrev de att 

det fanns en tidspress mellan de krav som ställs från ledning att vara effektiv och den tid de 

hade till förfogande med den äldre. I bemötandet var det då betydelsefullt att ha tålamod. 

Tålamod ger arbetsterapeuten ett redskap i bemötandet som inger lugn och trygghet. Vidare 

beskrev arbetsterapeuterna att tålamod gjorde att de inte kände sig stressade över att det tog 

tid, att lyssna in den äldre och att den ska få komma till tals. Att ge den äldre den tid den 

behöver innebar att den äldre skulle få göra aktiviteter i sin egen takt. Arbetsterapeuterna erfor 

att den äldre kan klara många uppgifter bara den får tiden på sig, vilket främjar arbetet i 

rehabilitering. 

Arbetsterapeuterna beskrev att bemötandet även innefattar bekräftelse av den äldre vilket är 

betydelsefullt i terapeutiskt förhållningssätt. Den äldres dagsform varierar ofta mycket och att 

då bekräfta den äldre och kunna anpassa sitt förhållningssätt till detta, ger uppmuntran och 

stöd och främjar arbetet i rehabilitering. I bemötandet ingår även empati enligt 

arbetsterapeuterna. De beskrev empati som medmänsklighet och att bekräfta det den äldre 

upplever. När arbetsterapeuterna känner empati för den äldre leder det till större förståelse för 

den äldres situation och förmågor, vilket gör att arbetsterapeuten kan anpassa sitt 

förhållningssätt. Empati beskrivs som följande av en arbetsterapeut: 

Jag vet inte hur de känner sig, jag har inte varit i deras situation men 
däremot att försöka sätta sig in i deras situation, att försöka föreställa sig 
hur det kan vara att ha ett sådant funktionshinder, det tror jag är viktigt att 
man kan göra. 
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Sammanfattningsvis beskrev arbetsterapeuterna att bemötandet var av betydelse för ett 

terapeutiskt förhållningssätt och att det utgår från arbetsterapeuternas kunskap om 

terapeutiska relationer. Bemötandet är för arbetsterapeuterna flexibelt men grunden är 

trygghet, bekräftelse, empati, och tålamod för att främja arbetet i rehabilitering. 

Diskussion 
Syftet med studien var att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av terapeutiskt 

förhållningssätt i arbetet med äldre inom särskilt boende. Resultatet visar hur 

arbetsterapeuterna på särskilt boende använder ett terapeutiskt förhållningssätt i arbetet med 

den äldre för att främja rehabilitering. Det terapeutiska förhållningssättet inkluderar 

arbetsterapeutens roll, kroppsspråk, respektfull relation och bemötandets betydelse. 

Resultatet visar att terapeutiskt förhållningssätt utgår från arbetsterapeutens professionella 

roll. Socialstyrelsen (2001) beskriver att arbetsterapeuten i sin professionella roll ska kunna 

analysera och sammanfatta de problem patienten har, därefter tillsammans med patienten sätta 

upp meningsfulla mål och kunna informera och instruera patienten om olika åtgärder. 

Arbetsterapeuten ska också i sitt yrke kunna skapa en relation, visa empati och kunna hjälpa 

personer hitta sin inre styrka och att kunna använda den (Peloquin, 2003). Detta 

överensstämmer med resultatet i studien som visade att ett terapeutiskt förhållningssätt som 

bygger på arbetsterapeuternas professionella roll, ofta är en balansgång av olika kunskaper 

beroende på vad den äldre behöver. Att vara professionell innebär att kunna vara mer 

personlig i mötet, ett behov som framkom i denna studie då arbetsterapeuternas erfarenheter 

var att äldre många gånger behövde känna att de hade ett nära förhållande till dem. Detta 

styrks av Mosey (1996) som talar om vikten av att arbetsterapeuten ska ha ett visst sinne för 

humor för att kunna lätta upp svåra stunder, även om det inte passar alla personer och 

tillfällen. Arbetsterapeuten kan beroende på den äldres önskemål, antingen söka en närhet till 

den äldre eller ta ett steg tillbaka, bildligt eller bokstavligt talat (Guidetti & Tham, 2002; 

Stenwall, Sandberg, Eriksdotter-Jönhagen & Fagerberg, 2007). En intressant aspekt är att 

resultatet i den aktuella studien visar att arbetsterapeuterna i sitt terapeutiska förhållningssätt 

även tog stöd i den professionella rollen för att kunna hålla en distans till den äldre. Detta 

överensstämmer med arbetsterapeutisk litteratur, att det är viktigt att arbetsterapeuten tänker 

på att inte bli för personlig eller emotionellt engagerad (Mosey, 1996). En möjlig slutsats 

författarna drar av detta är att arbetsterapeuten lutar sig mot den professionella rollen för att 
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hitta ett terapeutiskt förhållningssätt som svarar mot varje äldres behov. Det innebär att det 

ibland kan behövas ett nära förhållande och ibland mer distans. 

Arbetsterapeuterna uppger i resultatet att kroppsspråket inkluderas i det terapeutiska 

förhållningssättet. Kroppsspråket eller den icke-verbala kommunikationen, är ett utbyte av 

information och innebörd genom mimik, avstånd, röstläge, tystnad, gester och andra 

kroppsrörelser och är tillsammans med det verbala språket en del av det sociala samspelet 

(Giddens, 2007). Dessa olika sätt att kommunicera och samspela på är tillsammans med 

känslor viktigt för interaktionen mellan arbetsterapeut och patient (Gard, 2004). 

Arbetsterapeuternas erfarenheter var att kroppsspråket kan lugna oro, skapa jämlikhet och 

motivera till aktivitet om det används på ett terapeutiskt sätt. Vidare uppger 

arbetsterapeuterna att i arbetet med äldre med kognitiva nedsättningar kan de använda sig av 

visuell guidning som innebär att de först visar aktiviteten på sin egen kropp. Detta får stöd i 

en artikel av Guidetti och Tham (2002) där de beskriver hur arbetsterapeuter använder sig 

själva som instrument genom att demonstrera aktiviteten på sig själva först. Då flertalet 

arbetsterapeuter i den aktuella studien uppger att de använder sig av kroppsspråket som del i 

terapeutiskt förhållningssätt torde det vara viktigt. Författarna har ej funnit arbetsterapeutiska 

studier som belyser användandet av kroppsspråk inom arbetsterapin. Detta kan tyda på att 

kroppsspråket används medvetet och att denna kunskap har kommit till genom erfarenheter 

mer än studier. 

Resultatet visar att ett terapeutiskt förhållningssätt bygger på en respektfull relation vilken är 

ömsesidig och inte dömande eller värderande gentemot äldre. För att kunna arbeta 

tillsammans med äldre framkom det att det är av stor vikt att arbetsterapeuten visar äldre 

respekt. Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter [FSA] (2004) och SFS (1982:763) uttrycker att 

det är människors rättigheter att bli respekterade för den de är, deras integritet, privatliv och 

självbestämmande. Inom arbetsterapeutisk litteratur och artiklar diskuteras också klient – 

arbetsterapeutrelationen där ömsesidig respekt ingår som komponent för att främja arbetet i 

rehabilitering (Cole & McLean, 2003; Kielhofner, 2007; Mosey, 1996; Reed, 2005). 

Arbetsterapeuterna beskriver i denna studie att i respekt ingår att inte har en dömande eller 

värderande attityd till den äldre. Detta är också i linje med vad Kåver (2006) och Mosey 

(1996) beskriver, att inte ta med sig personliga åsikter och förutfattade meningar i arbetet med 

äldre då det inte främjar det terapeutiska förhållningssättet. Det innebär att inte värdera den 

äldres dåtid, nutid och framtid. Vidare beskrev arbetsterapeuterna vikten av att respektera 
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äldres integritet och deras hem. Samtidigt har flera studier inom omvårdnad visat på 

svårigheter för äldre att få sin integritet respekterad inom särskilda boenden och sjukvården. 

Kränkningar av äldres integritet kan bero på miljön som innehar negativa stereotyper, 

ekonomiska neddragningar, personalbrist och att omvårdnadsyrken är lågstatusyrken vilket 

ger en negativ påverkan på respekten och integriteten för den äldre (Irurita & Williams, 2001; 

Teeri, Välimäki, Katajisto & Leino-Kilpi, 2008). I artiklar bekräftas att det är svårt att 

upprätthålla ett terapeutiskt förhållningssätt med de effektivitetskrav som finns inom vården 

(Cole & McLean, 2003; Taylor et al., 2009). Resultatet visar på att det finns svårigheter som 

arbetsterapeuterna möter i arbetet med äldre i deras hem då de uttrycker att de måste alltid be 

om lov för det de gör. Detta bekräftar också en artikel av Johansson, Borell & Lilja (2009) att 

arbetsterapeuter upplever att den informella atmosfären hemma hos personer kan göra att de 

har svårt för att respektera den äldres integritet och tar beslut som inte fullständigt följer den 

äldres val. De artiklar författarna har funnit motsäger resultatet i denna studie, där 

arbetsterapeuterna beskriver att de har kunskap om vikten av att ha en respektfull relation 

vilket det terapeutiska förhållningssättet bygger på. Arbetsterapeuterna beskriver att det krävs 

tid och engagemang för att få en ömsesidig respekt gentemot de äldre. En trolig slutsats som 

författarna drar av detta är att det finns svårigheter med att vidmakthålla en respektfull 

relation mellan arbetsterapeuten och den äldre i särskilt boende men att arbetsterapeuterna 

arbetar aktivt med detta. 

Arbetsterapeuterna beskriver i studien att det är viktigt att bemötandet anpassas efter 

situationen och är föränderlig men också att det ofta ingår att vara trygg, bekräftande, 

empatisk och att inneha tålamod som arbetsterapeut. Empati och att vara bekräftande och 

tillitsfull finns väl beskrivet i arbetsterapeutiskt litteratur (Kielhofner, 2007; Mosey 1996; 

Peloquin, 2003). Flertalet artiklar och litteratur beskriver att i den terapeutiska relationen och 

bemötandet ingår empati, att vara bekräftande och tillitsfull (Cole & McLean, 2003; Guidetti 

& Tham, 2002; Irurita & Williams, 2001; Kåver, 2006). Av intresse att belysa utifrån denna 

studies resultat är att författarna ej funnit artiklar som åskådliggör betydelsen av tålamod hos 

arbetsterapeuterna i arbetet med äldre, för att skapa trygghet hos äldre. De framhåller detta 

som en viktig del i det terapeutiska förhållningssättet. Den psykosociala kontinuitetsteorin 

lägger tonvikten på processen över tid och inte ändra sitt levnadsmönster under åldrandet. Att 

då bibehålla vanor och roller och i och med detta den äldres identitet. Vidare beskrivs i 

kontinuitetsteorin att detaljmönstret i den äldres aktiviteter kan förändras bara vanorna och 

rollerna behålls (Wadensten, 2006). En möjlig slutsats av detta kan vara att arbetsterapeuterna 
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i studien har en förståelse och kunskap om vikten av kontinuitet och tid för den äldre och att 

där i försöka vara tålmodig så att kontinuiteten bibehålls vilket då leder till trygghet som 

främjar det terapeutiska förhållningssättet. 

Sammanfattningsvis kan sägas att arbetsterapeuternas erfarenheter av terapeutiskt 

förhållningssätt i arbetet med äldre i särskilt boende bygger på deras professionella roll, ett 

medvetet användande av kroppsspråket, en respektfull relation och ett betydelsefullt 

bemötande. Vidare framkom i denna studie att det terapeutiska förhållningssättet anpassas 

efter den äldre, sammanhanget och aktiviteten, vilket arbetsterapeuterna upplever som att den 

äldre vågar vara sig själv och tro på sig själv och därmed vara mer aktiv i rehabiliteringen. 

Det terapeutiska förhållningssättet ger då ökad motivation, målsättning och träning i aktivitet. 

Att som arbetsterapeut aktivt kunna använda ett terapeutiskt förhållningssätt för att skapa ett 

gynnsamt rehabiliteringsklimat, främjar den äldres möjlighet till en effektiv och positiv 

rehabilitering. Taylor et al. (2009) framhåller att ett terapeutiskt förhållningssätt är en av de 

mest värdefulla färdigheter arbetsterapeuter har och därmed en viktig del i det kliniska 

resonemanget. Detta stämmer väl med det synsätt arbetsterapeuterna har på människan men 

också att de använder terapeutiskt förhållningssätt för att så effektivt som möjligt stärka den 

äldre så att de vill och orkar ta del av rehabilitering som i sin tur ska ge ett aktivare liv.  

Konklusion och förslag till vidare forskning 

En slutsats som kan dras av studiens resultat är att arbetsterapeuten lutar sig mot den 

professionella rollen för att hitta ett terapeutiskt förhållningssätt som motsvarar vad varje 

enskild äldre behöver. Det framkom även att kroppsspråket används medvetet i det 

terapeutiska förhållningssättet för att bland annat skapa en lugn miljö för den äldre. 

Ytterligare en slutsats författarna drar av studien är att arbetsterapeuterna arbetar aktivt med 

att vidmakthålla en respektfull relation och att bemötandet bygger på empati och trygghet. 

Denna studie visar på vikten av ett terapeutiskt förhållningssätt inom arbetsterapins praxis för 

att optimera rehabiliteringen för de äldre. Det finns flertalet artiklar som belyser den 

professionella rollen, klient – arbetsterapeutrelationen och bemötande. Det saknas dock 

studier om kroppsspråkets betydelse inom arbetsterapi. Författarna föreslår därför vidare 

forskning för att se hur kroppsspråket påverkar äldres rehabilitering. 
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Metoddiskussion 
En styrka med studien är att den belyser ett område där det finns få arbetsterapeutiska artiklar 

som beskriver arbetsterapeuters erfarenheter av terapeutiskt förhållningssätt i arbetet med 

äldre inom särskilt boende. Trovärdigheten i studien stärks av att en av författarna har 

genomfört en pilotintervju för att bekräfta hur användbar intervjuguiden var. Författarna har 

en förförståelse för terapeutiskt förhållningssätt i och med arbetet med bakgrunden, vilket 

medför att intervjuguiden har relevanta frågor utifrån syftet och att lämpliga följdfrågor 

ställdes. Det framkom dock svar i den första intervjun som präglade följdfrågorna i de 

nästkommande intervjuerna åt ett visst håll, vilket inte var önskvärt. Citaten från intervjuerna 

i resultatet styrker giltigheten i studien, då de ger en djupare beskrivning av texten. 

Författarna noterade efter ungefär sjunde intervjun att arbetsterapeuterna svarade i det 

närmaste lika. Lundman & Hällgren-Graneheim (2008) hävdar att detta är ett tecken på att 

materialet är innehållsrikt. En diskussion som kan föras är kring urvalet, vilka arbetsterapeuter 

det är som tackat ja till att delta i studien. Troligtvis är det arbetsterapeuter som är 

intresserade av terapeutiskt förhållningssätt, terapeutiska relationer och som har en 

förförståelse för de frågor författarna har ställt och kan antas ha lämnat innehållsrika svar på 

frågorna. Detta styrker studiens trovärdighet genom att svaren blir innehållsrika och 

detaljerade. Tillförlitligheten i denna studie stärkts av att de intervjuade arbetsterapeuterna 

informerades om att Mp3-spelare skulle användas för att få ett så detaljerat material som 

möjligt. Kvale (1997) beskriver det som att de som intervjuar kan koncentrera sig på ämnet 

och dynamiken i intervjun. Författarna har kodat kondenseringarna av materialet och sedan 

abstraherat dessa till olika kategorier som svarar mot syftet. Detta har författarna gjort 

tillsammans vilket styrker resultatets tillförlitlighet genom att författarna blir samstämda. 

Vidare har författarna diskuterat dessa abstraktioner och reflekterat över tolkningsmöjligheter, 

för att nå en stringens, vilket också ökar studiens tillförlitlighet (Lundman & Hällgren-

Graneheim 2008). Den valda metoden att intervjua med intervjuguide och sedan analys av 

data genom kodning och kategorisering är överförbar till liknande studier. Trovärdigheten i 

denna studie styrks också genom resultatets överförbarhet till liknande situationer, kontext 

eller klienter. Då resultatet beskriver den professionella rollen, användandet av kroppsspråk, 

respektfull relation och bemötandet kan det med all sannolikhet överföras till arbetsterapeuter 

som arbetar med äldre inom andra områden exempelvis distriktsarbetsterapeuter eller 

arbetsterapeuter på dagrehab eller till andra yrkeskategorier som arbetar med äldre. 
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Vi vill tillägna ett stort tack till arbetsterapeuterna som ställt upp för intervju och delat med er 

av era kunskaper. Vi vill även tacka våra familjer som stöttat oss under denna tid och sist men 

inte minst vill vi tacka vår handledare Gunilla Isaksson för ett terapeutiskt förhållningssätt 

som lett oss framåt i processen att skriva denna studie. 
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Bilaga 1 

 

INTERVJUGUIDE 
 

• Hur länge har du arbetat som arbetsterapeut? 

• Hur länge har du arbetat inom äldreomsorgen och särskilt boende? 

o Har du arbetat i någon annan verksamhet än äldre omsorgen som arbetsterapeut? 

 

• Vad vill du skapa för relation med den äldre? 

• Hur inleder du en ny relation med äldre du din relation med den äldre? 

• Vad känns viktigt i din relation med den äldre? 

• Vilken/Vad ser du som din är din viktigaste förmåga/resurs/skicklighet/fallenhet som 

arbetsterapeut i arbetet med äldre? 

• På vilket sätt är ett terapeutiskt förhållningssätt betydelsefullt för dig/i ditt arbete med 

äldre? 

• Vad har du med dig från tidigare anställningar om/Har du tidigare erfarenheter av att 

använda ett terapeutiskt förhållningssätt till andra målgrupper och finns det likheter 

eller skillnader i ditt arbete med klienterna/äldre? 

• Berätta om några klientmöten då du haft olika förhållningssätt och varför du hade det. 
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Bilaga 2 

 
2010-02-22 

 
Information och förfrågan om medverkan i en studie! 
 
För en del äldre personer kan det vara i samband med flytt till ett särskilt boende som kontakt 
med rehabilitering och arbetsterapi först skapas. Det finns ett flertal arbetsterapeutiska studier 
om äldre, men studier om äldre i särskilt boende har varit svårt att finna. Det finns även flera 
studier som beskriver värdet av ett terapeutiskt förhållningssätt vid arbetsterapeutiska 
interventioner, men det belyses inte i förhållande till äldre. Att använda sig av ett terapeutiskt 
förhållningssätt innebär att försöka förstå klientens situation som känslor, tankar och styrkor, 
och att kunna förmedla sin förståelse av denna till klienten. För att äldre i särskilt boende till 
fullo ska kunna tillgodogöra sig rehabilitering kan det vara av värde att etablera ett 
terapeutiskt förhållningssätt. Det är därför av intresse att studera detta närmare och leder till 
vår frågeställning om hur arbetsterapeuter använder sig av terapeutiskt förhållningssätt i 
arbetet med äldre inom särskilt boende. 
 
Vi kontaktar dig för att du arbetar med äldre inom särskilt boende eftersom vi är intresserade 
av att få kunskap om hur du använder ett terapeutiskt förhållningssätt med dina klienter. 
Några dagar efter att du fått detta brev kommer du höra av oss via telefon med en förfrågan 
om intresse finns att delta i studien, du har då också möjlighet att ställa frågor till oss. Om Du 
vill delta kommer vi tillsammans överens om tid och plats för intervjun. Intervjun kommer att 
spelas in på Mp3 och beräknad tid är ca 1 timme. All information kommer att behandlas 
konfidentiellt vilket innebär att enskilda svar och personuppgifter kommer att avidentifieras i 
resultatredovisningen. Allt material kommer att raderas efter genomförd studie. Deltagandet 
är frivilligt och kan avbrytas när som helst. 
 
Vi som kommer att genomföra denna studie är två studenter från Luleå tekniska universitet 
institutionen för hälsovetenskap i Luleå. Studien kommer att utgöra vårt examensarbete. Det 
slutgiltiga arbetet kommer att finnas tillgängligt att hämta hem från http://epubl.ltu.se under 
hösten 2010.  
 
Vid eventuella frågor är det bara att kontakta oss på telefon eller mail. 
 
Med vänlig hälsning, 
 
 
 
_____________________________ ___________________________________ 
Kristina Malmborg  Karin Illerström 
Tfn: 070-371 10 16  Tfn: 070-237 17 28 
Kirmal-7@student.ltu.se  karill-7@student.ltu.se 
 
Handledare: Gunilla Isaksson Universitetslektor 
   0920-49 10 00 
 


