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Abstrakt 
Syftet med denna studie var att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av miljöns 
betydelse för att främja meningsfulla aktiviteter vid rehabilitering i hemmet. Sju 
arbetsterapeuter verksamma inom hemrehabilitering intervjuades. Data 
analyserades utifrån en kvalitativ innehållsanalys och resulterade i tre kategorier: 
”Den fysiska miljön i hemmet stimulerar till aktivitet”, ”Personer i hemmet 
motiverar och skapar trygghet” och ”Hemmet som redskap för förändring”. 
Resultatet visade hur miljön i hemmet på olika sätt främjade meningsfulla 
aktiviteter för klienterna. Den väcker minnen och uppmuntrar klienterna att 
återuppta tidigare vanor och roller. Likaså framkom hur miljön i hemmet 
underlättar identifiering, planering och genomförande av arbetsterapeutiska 
interventioner. Denna studie kan därmed bidra till att öka förståelsen för miljöns 
betydelse och styrker vikten av att arbetsterapeutiska interventioner bör utformas 
och genomföras i klienters hem. 
 
Nyckelord: meningsfulla aktiviteter, fysisk miljö, social miljö, hemrehabilitering 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



Dagens allt kortare vårdtider innebär att rehabilitering i hemmet tenderar att öka. Detta är en 

samhällsekonomiskt lönsam lösning, men har även positiva effekter för klientens 

rehabilitering (Lundenmark, 2002). Vid rehabilitering är det angeläget att se till hela 

människan i sin livssituation för att kunna stödja klienten att blicka framåt, hitta mål och 

bygga upp en vision av framtiden (Mattingly & Fleming, 1994). Forskning har visat att vid 

rehabilitering i hemmet blir klienten mer delaktig i sin rehabiliteringsprocess (Crotty, Kittel & 

Hayball, 2000; Koch, 2001). Det behövs dock mer kunskap om hemmiljöns betydelse för att 

främja meningsfulla aktiviteter. Denna studie kommer därför att utifrån en kvalitativ ansats 

studera arbetsterapeuters erfarenheter av rehabilitering i hemmet. 

 

Inom arbetsterapi har aktivitet en framträdande position och beskrivs i arbetsterapilitteratur 

som ett av människans grundläggande behov. Aktiviteter indelas i områden utifrån aktiviteter 

som utförs för nöjes skull, produktivitet det vill säga förvärvsarbete, skola, hushållsarbete 

samt aktiviteter såsom att ta hand om sig själv. Dessa dagliga aktiviteter ger livet mening, 

ändamål, valmöjligheter, inkomst, balans i tillvaron samt möjlighet att organisera tiden 

(Canadian Association of Occupational Therapists [CAOT], 2002). Varje individ har en 

uppfattning om vad som är meningsfullt för denne och de flesta av våra handlingar utförs med 

ett syfte baserat på våra mål, värderingar och erfarenheter (Christiansen & Baum, 1997). 

Under en livstid sker en ständig utveckling av personen som tvingas ompröva sin syn på sig 

själv och sina meningsfulla roller så att de anpassas till omgivningens förväntningar och krav 

(CAOT, 2002). Hur klienten upplever aktivitet och aktivitetsutförande är ett resultat av 

samspelet mellan klienten, miljön och aktiviteten. En dynamisk interaktion uppstår där 

klienten anpassar sitt aktivitetsutförande beroende på krav från miljön, men influeras även av 

roller, normer och förväntat beteende i situationen (CAOT, 2002; Kielhofner, 2002 & Law, 

Cooper, Strong, Stewart, Rigby & Letts, 1997). Aktivitetsutförandet och hur meningsfull 

aktiviteten upplevs beror till stor del på hur den sociala och kulturella miljön formar 

människan (Christiansen & Baum, 1997; Kielhofner, 2002). Således har miljön ett stort 

inflytande på såväl vad individen väljer att göra som på hur individen upplever sitt görande.  

 

Begreppet miljö definieras i arbetsterapilitteratur som det kontext där klientens aktivitet äger 

rum och beskrivs i litteraturen omfatta en kulturell, fysisk och social dimension (CAOT, 

2002; Hagedorn, 1995; Kielhofner, 2002). Vårt kulturella arv påverkar inte bara vår 

omgivning utan även hur människan interagerar med sin omgivning. Den fysiska miljön, 

exempelvis klientens hem, kan erbjuda både möjligheter och begränsningar för 
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aktivitetsutförandet. En välbekant miljö kan vara stödjande för klienten som kan fungera trots 

funktionshinder, men den kan även vara ett hinder då objekt i miljön är avpassade för väl 

fungerande individer (Kielhofner, 2002). Den sociala miljön inverkar på aktivitetsutförandet 

både genom klientens förmåga att söka och delta i sociala relationer samt om det finns 

människor i klientens omgivning som denne kan upprätta relationer med. Stödet från 

omgivningen är uppbyggt som ett flerdimensionellt system där sociala grupper och system, 

sociala nätverk samt aktivitetsmönster, uppfattningar och förväntningar utifrån ett socialt 

perspektiv beskrivs som betydelsefulla. Det sociala nätverket består av de människor som 

finns runt en klient och är oberoende av den fysiska miljön. Dessa nätverk kan vara av både 

formell och informell karaktär där de formella nätverken skapas av samhället och de 

informella uppstår naturligt i klientens omgivning. Det sociala nätverkets syfte är att ge stöd, 

men kan även innebära krav och förväntningar som klienten inte kan uppfylla. Det har visat 

sig att det sociala stödet är viktigt för att upprätthålla hälsa hos den enskilde individen 

(McColl, 1997).    

 

Miljöns betydelse för aktivitet och delaktighet blir också tydlig i klassifikationen av 

funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (International Classification of Functioning, 

Disability and Health [ICF]). Här betraktas klientens hälsobetingelse utifrån en interaktion 

mellan funktionstillstånd och kontextuella faktorer. Målet med klassifikationen är att erbjuda 

ett gemensamt språk och en struktur för att beskriva hälsa och hälsorelaterade tillstånd (WHO, 

2001). Rehabilitering beskrivs som ett samlingsbegrepp för åtgärder av medicinsk, 

psykologisk, social och arbetsinriktad karaktär för att hjälpa personer med sjukdom och/eller 

skada att återfå bästa möjliga funktionsförmåga och därigenom öka förutsättningarna för ett 

väl fungerande liv. Ett funktionshinder innebär ofta problem att utföra vissa aktiviteter i det 

dagliga livet såsom personlig vård, boende, arbete samt fritid. Målsättningen med 

rehabiliteringen är således att undvika eller reducera effekterna av funktionshindret för 

klienten så att denne aktivt kan delta i familjeliv, yrkesarbete samt fritidsaktiviteter. 

Rehabiliteringsarbetet sker oftast i team där arbetsterapeuten har kunskap och erfarenhet av 

hur meningsfullt aktivitetsutförande kan möjliggöras (Höök, 2001). En förutsättning för en 

lyckad rehabilitering är att individens önskemål, förutsättningar och behov ligger till grund för 

målsättningen, och det är av stor betydelse att målet som upprättas verkligen kan uppnås. En 

individuell plan för rehabilitering ska upprättas som baseras på individens intressen, 

omgivning, arbete och behov. Det är viktigt att en helhetssyn tillämpas (SoS, 2000). 
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Klientens önskemål och behov är centrala även i arbetsterapins målsättning. Enligt 

arbetsterapeuternas etiska kod (Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter [FSA], 2005) är målet 

med arbetsterapi att utveckla klientens möjlighet att leva ett rikt liv utifrån sina egna 

önskemål och behov men även i förhållande till omgivningens krav. Genom att utveckla eller 

förhindra nedsatt aktivitetsförmåga kan klienten känna tillfredsställelse i sitt dagliga liv. 

Människan är en autonom och social individ som kan påverka sin hälsa genom att delta i 

aktivitet och genom att uppnå balans mellan aktivitet och vila. De åtgärder arbetsterapeuten 

utför ska vara riktade mot klienten och/eller miljön samt till de dagliga aktiviteterna i 

klientens liv. För att uppnå arbetsterapins målsättning har arbetsterapeuten skyldighet att 

respektera de rättigheter som tillkommer klienten och andra berörda personer. Det innebär att 

arbetsterapeuten ska respektera klientens rätt till ett privatliv, ta hänsyn till dennes rätt till 

självbestämmande och vara varsam med information om klienten för att undvika att denne 

kommer till skada eller blir kränkt. Arbetsterapeuten har även skyldighet att respektera 

anhöriga, följa lagstiftning samt samarbeta med andra kollegor för att på bästa sätt tillgodose 

klientens intressen (FSA, 2005).  

 

Enligt Tamm (1999) har rehabilitering i hemmet många gånger positiva effekter för klienten, 

men kan för arbetsterapeuten innebära båda praktiska och etiska dilemman. Hemmiljön är 

sällan anpassad för vård och rehabilitering med otillfredsställande ergonomisk arbetssituation 

som följd och det kan vara svårt att tillgodose både klientens och vårdgivares behov. 

Rehabilitering i hemmet är komplicerat då det innefattas av flera olika lagar med varierande 

målsättning. Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (Svensk författningssamling [SFS], 1982) har 

varje individ rätt till självbestämmande där klientens val ska respekteras och integriteten 

tillvaratas. Å andra sidan säger Arbetsmiljölagen (Författningshandbok, 2001) att en god 

arbetsmiljö måste garanteras för vårdgivaren och dessa två lagar kan vara svåra att kombinera 

så att båda parters önskemål tillvaratas. 

 

Rehabilitering i hemmet innebär många fördelar för klienten men även för samhället i form av 

minskade vårdkostnader vilket har visat sig i ett flertal rapporter (Crotty et al., 2000; Koch, 

2001; Koch, Wohlin Wottrich & Widen Holmqvist, 1998; Ljungberg, Hansson & Lövgren, 

2001). Det finns dock andra studier som visar på motsatsen, det vill säga att rehabilitering i 

hemmet inte visar på någon väsentlig skillnad i utgången av rehabiliteringen jämfört med 

traditionell rehabilitering på sjukhus (The Cochrane Library, 2001; Britton & Andersson, 

2000; Andersson et al., 2000). Andersson et al. (2000) visar i sin studie att den grupp klienter 
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som fick rehabilitering i hemmet där individuella målsättningar upprättades inte uppvisade 

någon större fysisk och psykisk förbättring jämfört med de som fick konventionell vård. 

Britton & Andersson (2000) påtalar även det faktum att det är svårt att jämföra kostnader 

mellan traditionell rehabilitering och rehabilitering i hemmet och den ekonomiska vinningen 

är i det närmaste obefintlig. Enligt Britton & Andersson förefaller det som om rehabilitering i 

hemmet är kostnadseffektiv endast för klienter med stort rehabiliteringsbehov då vårdtiden för 

dessa klienter ofta är relativt lång. I sin studie beskriver Andersson et al. (2000) att de positiva 

effekterna av rehabilitering i hemmet inte framkommer tydligt. Trots detta lyfter de fram 

förespråkare för hemrehabilitering som hävdar att det finns många fördelar med miljön i 

hemmet då klienterna har möjlighet att göra sina egna val och att aktivt medverka i sin 

rehabilitering. Empiriska studier, bland annat studier som berör klienter med höftfraktur 

(Crotty et al., 2000) eller stroke (Koch, 2001) har visat att det är först när klienten befinner sig 

i sin hemmiljö som meningsfulla målsättningar kan upprättas. Klienten blir i dessa fall mer 

aktiv och delaktig vid problemidentifiering, målsättning, åtgärder samt utvärdering av 

rehabiliteringsprocessen. Observationsstudier (Koch, 2001) har även visat att klienten och 

arbetsterapeuten har olika roller beroende på var man befinner sig. I hemmiljön skapas en 

dialog mellan berörda parter, klienten visar en mer komplett bild av sig själv än i 

sjukhusmiljön där vanligtvis arbetsterapeuten ger instruktioner som klienten följer.   

 

Genomgången av litteratur visar att forskningen framför allt fokuserat hemrehabilitering ur ett 

klient- och samhällsperspektiv samt jämfört hemrehabilitering med traditionell rehabilitering 

på sjukhus. Författarna till den aktuella studien menar att det även finns ett intresse av att 

studera arbetsterapeuters erfarenheter av att arbeta med rehabilitering i klienters hem för att få 

en ökad kunskap om hemmiljöns betydelse för att främja meningsfulla aktiviteter. De 

erfarenheter som arbetsterapeuter har kan förhoppningsvis generera kunskap inom detta 

område och därmed bidra till utveckling av den verksamhet som bedriver rehabilitering i 

hemmet. 

 

Syftet med denna studie är att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av miljöns betydelse för 

att främja meningsfulla aktiviteter vid rehabilitering i hemmet. 
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METOD 
 

Design  

Utifrån syftet att försöka beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av miljöns betydelse för att 

främja meningsfulla aktiviteter vid rehabilitering i hemmet valdes en kvalitativ ansats för att 

samla in och analysera data. Data har samlats in genom öppna kvalitativa intervjuer 

(Holloway & Wheeler, 1998) och har analyserats genom innehållsanalys inspirerad av 

Burnard (1991). 

   

Undersökningsgrupp 

Till den aktuella studien har ett ändamålsenligt urval av undersökningsgruppen gjorts. Enligt 

Patton (1990) är det logiskt att urvalet sker ändamålsenligt eftersom detta kan ge djup 

information som svarar mot forskningens syfte. Författarna har vänt sig till de arbetsterapeuter 

som arbetar med rehabilitering i hemmet, så kallad hemrehabilitering. Denna grupp arbetar 

mestadels med rehabilitering i hemmet och har därför kunnat bidra med den information som 

bäst besvarar studiens syfte. Inklusionskriterier för att delta i studien var legitimerad 

arbetsterapeut som arbetar med rehabilitering i hemmet. Information om de kommuner och 

landsting som bedriver verksamhet med rehabilitering i hemmet har lokaliserats via respektive 

landsting och kommuns informationssida på Internet. Tretton orter som bedrev 

hemrehabilitering lokaliserades och urvalet gjordes för att få spridning över landet samt 

mellan kommuner och landsting. Inledningsvis noterades namn och telefonnummer på dessa 

tretton verksamheter som därefter kontaktades via telefon för att få vetskap om intresse fanns 

av att delta i denna studie samt för att erhålla en postadress dit informationsbrev kunde 

sändas.  

 

Författarna fick kontakt med åtta av dessa verksamheter och en lista upprättades. Därefter 

valdes de första fyra arbetsterapeuterna på listan varpå informationsbrev (Bilaga 1) med 

förfrågan om deltagande i studien skickades. Informationsbrevet innehöll även information 

om studiens syfte, att deltagandet var frivilligt samt att de utlovades konfidentialitet, det vill 

säga att inga personer skulle kunna identifieras i det färdiga arbetet. Ungefär en vecka efter att 

arbetsterapeuterna erhållit brevet kontaktades dessa per telefon av någon av författarna med 

förfrågan om deltagande och vid samtycke bokades tid för intervju. Samtliga fyra 

arbetsterapeuter gav sitt samtycke varpå ett brev med de frågeställningar intervjun kom att 
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omfatta skickades. Efter att dessa intervjuer genomförts kontaktades på samma vis de övriga 

fyra arbetsterapeuterna på listan varav en avstod från att delta i studien. 

Undersökningsgruppen kom att omfatta totalt sju arbetsterapeuter, sex kvinnor och en man 

samtliga verksamma inom hemrehabilitering. Av dessa arbetade fem inom landstingets regi 

och två i kommunal verksamhet med spridning över hela landet samt mellan större och 

mindre orter.  

 

Datainsamling 

Datainsamlingen genomfördes i form av öppna kvalitativa intervjuer. Enligt Holloway & 

Wheeler (1998) erbjuder den öppna intervjun möjlighet för deltagarna att med egna ord 

beskriva sina erfarenheter vilket kan generera djupa och detaljrika svar. Intervjuerna 

fokuserade kring tre frågeområden, meningsfulla aktiviteter, den fysiska miljön samt den 

sociala miljön, där arbetsterapeuterna själva fick berätta om sina erfarenheter. För att kunna 

förbereda sig inför intervjun fick arbetsterapeuterna i förväg ta del av de frågeställningar 

(Bilaga 2) som intervjun berörde för att därmed kunna ge utförliga beskrivningar av sina 

erfarenheter. Intervjuerna genomfördes med högtalartelefon där båda författarna var 

närvarande. Den ena författaren förde intervjun utifrån de tre frågeområdena och båda 

författarna ställde följdfrågor utifrån de svar arbetsterapeuterna lämnade för att täcka in ett 

vidare spektrum av deras erfarenheter. Intervjuerna varade mellan 30 – 40 minuter och 

spelades in på band för att sedan skrivas ut ordagrant. Samtliga arbetsterapeuter tillfrågades 

om författarna vid behov kunde återkomma med kompletterande frågor eller klargöranden 

vilket de samtyckte till. De kom dock att intervjuas vid endast ett tillfälle. 

 

Analys av data 

Som stöd vid analysarbetet användes en kvalitativ innehållsanalys vilket enligt Burnard 

(1991) beskrivs som lämplig vid analys av öppna kvalitativa intervjuer. Intervjuutskrifterna 

har lästs av författarna individuellt upprepade gånger för att få förståelse för helheten. 

Därefter lästes texten utifrån studiens syfte att söka arbetsterapeuternas erfarenheter av 

miljöns betydelse för att främja meningsfulla aktiviteter vid rehabilitering i hemmet. 

Meningsbärande ord och meningar utifrån syftet kodades av författarna var för sig. Koderna 

namngavs utifrån arbetsterapeuternas ordval, exempelvis: vanemönster kommer i gång i 

hemmiljön och anhöriga hjälper och peppar med träning. Koderna diskuterades sedan och 

författarna fann att de koder de funnit stämde väl överens mellan författarna. Resterande 

analysarbete har utförts gemensamt av författarna. I varje intervju för sig sammanfördes 
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därefter koderna till större kategorier, exempelvis sammanfördes anhöriga hjälper och peppar 

med träning och socialt nätverk ger mod att våga prova igen till kategorin socialt nätverk 

motiverar och skapar trygghet. Samtliga kategorier från de sju intervjuerna sammanfördes 

och därefter bildades förslag på fem kategorier vilka senare justerades till tre slutgiltiga 

kategorier. Kategorierna avspeglar olika perspektiv på arbetsterapeuternas erfarenheter av 

miljöns betydelse för att främja meningsfulla aktiviteter. Enligt Holloway & Wheeler (1998) 

måste författarna försäkra sig om att materialet är korrekt beskrivet vilket ökar studiens 

trovärdighet. För att stärka trovärdigheten i denna studie läste och kodade handledaren två av 

intervjuutskrifterna på ett tidigt stadium och därefter diskuterades det fortsatta analysarbetet.   

 

Etiska aspekter 

De arbetsterapeuter som deltagit i studien har informerats om syftet med studien, om 

frivilligheten i deltagandet och om möjligheten att de när som helst kunde avbryta 

deltagandet. Insamlad information har behandlats konfidentiellt vilket innebär att författarna 

har haft tillgång till det inspelade materialet och handledaren har endast haft tillgång till 

utskrifterna.  Författarna har gjort den bedömningen att de intervjuade arbetsterapeuterna inte 

kan identifieras i det färdiga arbetet och att studien inte kommer att vålla obehag eller skada 

för den enskilde eller yrkeskåren. Den kan istället förväntas redovisa en vinst genom att 

beskriva deras erfarenheter av miljöns betydelse för att främja meningsfulla aktiviteter vid 

rehabilitering i hemmet vilket kan vara till nytta för yrkesverksamma arbetsterapeuter och 

studenter.  

 

RESULTAT  
 

Analysen av data resulterade i tre kategorier som på olika sätt beskriver arbetsterapeuters 

erfarenheter av miljöns betydelse för att främja meningsfulla aktiviteter vid rehabilitering i 

hemmet. De tre kategorierna är: ”Den fysiska miljön i hemmet stimulerar till aktivitet”, 

”Personer i hemmet motiverar och skapar trygghet” samt ” Hemmet som redskap för 

förändring”. Arbetsterapeuternas erfarenheter återger hur miljön i hemmet stimulerar till 

meningsfulla aktiviteter genom att uppmuntra klienterna att återuppta tidigare vanor och roller 

och de meningsfulla aktiviteter som hör till dessa. Deras erfarenheter avspeglar också hur 

personer i den sociala miljön är betydelsefulla för klienterna då dessa personer utgör en 

trygghet och säkerhet i hemmet som motiverar klienterna att våga försöka på nytt efter skada 
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eller sjukdom. Vidare visar arbetsterapeuternas erfarenheter att framkomlighet i miljön är av 

betydelse för att främja aktivitet och de beskriver även hur hinder i miljön kan övervinnas på 

ett naturligt sätt när klienterna befinner sig i sin hemmiljö. Nedan följer en mer detaljerad 

beskrivning av de tre kategorierna.  

   

Den fysiska miljön i hemmet stimulerar till aktivitet 

Denna kategori beskriver arbetsterapeuternas erfarenheter av hur miljön i hemmet stimulerar 

klienterna att återuppta meningsfulla aktiviteter. Arbetsterapeuterna beskriver att i sin 

hemmiljö kan klienterna ofta själva se att de klarar mycket mer i en väl bekant miljö till 

skillnad från på sjukhuset där miljön är tillrättalagd och situationer måste konstrueras. 

Flertalet av de intervjuade arbetsterapeuterna har erfarenhet av att arbeta både på sjukhus och 

i klienters hemmiljö och kan därför se tydliga skillnader mellan vilket inflytande naturlig och 

konstruerad miljö har på klientens vilja att återuppta meningsfulla aktiviteter. Vidare 

beskriver arbetsterapeuterna att det kan vara svårt att motivera klienterna till aktivitet när de 

träffar klienterna inne på en avdelning där de vet att de får hjälp av personalen. 

Arbetsterapeuternas erfarenheter visar att hemmiljön stimulerar klienterna att utföra sådana 

saker som de är vana att klara av. Den naturliga miljön i hemmet uppmuntrar klienterna att 

vilja klara de basala aktiviteterna, såsom att sköta sin personliga vård och tillreda sina 

måltider. Arbetsterapeuternas erfarenheter visar även att det är lättare för klienterna att 

identifiera meningsfulla aktiviteter i den naturliga miljö som hemmet utgör, som till exempel 

att kunna gå och hämta posten i brevlådan, diska eller laga mat.   

 

Arbetsterapeuternas erfarenheter visar att miljön i hemmet stimulerar klienterna att övervinna 

hinder genom att finna egna lösningar på sina problem. Vidare beskriver arbetsterapeuterna 

hur klienterna blir stimulerade och uppmuntras till meningsfull aktivitet av miljön i hemmet 

vilket i sin tur innebär att de inte behöver lika mycket vägledning i sitt aktivitetsutförande. 

Arbetsterapeuterna beskriver att detta framkommer tydligt vid diagnosen stroke som är 

vanligt förekommande vid rehabilitering i hemmet. I denna klientgrupp förekommer ofta 

kognitiva funktionsnedsättningar och erfarenheter hos arbetsterapeuterna visar att den 

naturliga miljön i hemmet stimulerar minne och tankeverksamhet hos denna klientgrupp. En 

av arbetsterapeuterna beskriver hemmet som klienternas revir där klienterna uppmuntras att 

återuppta tidigare vanor vilket ger ökad självständighet då de vet vilka rutiner de har och hur 

de ska agera utifrån dessa. Vidare beskriver samma arbetsterapeut hur hon brukar gå runt i 

hemmet tillsammans med klienten och diskutera vad klienten brukar göra i varje rum, hur ofta 
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denne är i rummet och på så vis kan de olika rummen och välkända föremål uppmuntra 

klienten till aktivitet. Arbetsterapeuternas erfarenheter avspeglar hur miljön i hemmet 

stimulerar klienterna vilket främjar deras utförande av meningsfulla aktiviteter positivt. Detta 

kan illustreras med följande citat: 

 

”…att efter påklädning så brukar klienten göra något annat då kanske klienten går ut och 

borstar tänderna och efter borsta tänderna så brukar han faktiskt göra en frukost, men på 

avdelningen blir det mer uppstakat i olika moment och klienten behöver påminnelse om att 

han kanske behöver borsta tänderna nu efter frukost men hemma så lockar det fram minnen 

mer.”  

 

Sammanfattningsvis kan framhållas att miljön i hemmet stimulerar klienterna att övervinna 

hinder och finna egna lösningar på sina aktivitetsproblem. Arbetsterapeuternas erfarenheter 

visar att miljön i hemmet på ett naturligt sätt uppmuntrar tidigare vanor, de är bekanta med 

miljön, vet var föremål finns och i vilken ordning aktiviteten vanligtvis utförs. Detta innebär 

att klienterna inte behöver lika mycket vägledning för att få struktur i sin vardag eller för att 

kunna utföra de aktiviteter som de finner meningsfulla. 

 

Personer i hemmet motiverar och skapar trygghet  

Denna kategori beskriver arbetsterapeuternas erfarenhet av den sociala miljöns betydelse för 

att främja meningsfulla aktiviteter i hemmet. Deras erfarenheter speglar hur betydelsefull den 

sociala miljön är för att klienterna ska kunna leva och bo hemma. Erfarenheter hos 

arbetsterapeuterna visar att det är framför allt anhöriga och hemtjänstpersonal men ibland 

även vänner och bekanta som finns i klienternas närhet. De ger klienterna stöd vid praktiska 

göromål och skapar trygghet genom att vara närvarande så att klienterna kan utföra 

meningsfulla aktiviteter, exempelvis vid personlig vård, matlagning eller i andra situationer. 

Arbetsterapeuterna beskriver hur det i alla familjer sker ett socialt samspel vilket utgör en 

trygghet för klienterna som därmed främjar de meningsfulla aktiviteterna.   

 

Arbetsterapeuternas erfarenheter visar att det är en trygghet för klienterna att vistas i hemmet 

där de har sina roller och vet vilka krav och möjligheter dessa medför. Vidare beskriver 

arbetsterapeuterna hur anhöriga har förväntningar på att klienterna ska upprätthålla vissa 

aktiviteter och därmed leva upp till sina tidigare roller i hemmet och i samhället. 

Arbetsterapeuternas beskriver hur dessa förväntningar och krav från anhöriga uppmuntrar och 
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motiverar klienterna att återuppta tidigare meningsfulla aktiviteter. Exempelvis nämner en 

arbetsterapeut att klienter med hemmavarande barn ”är tvungna att upprätthålla en viss 

service hemma” vilket i sin tur kan motivera klienterna till meningsfulla aktiviteter.  

 

Arbetsterapeuternas erfarenheter visar att de klienter som har ett rikt socialt liv oftast är mer 

motiverade att återgå till sitt tidigare liv än de som bor och lever ensamma och därmed saknar 

någon som kan ge stöd och hjälp. Vidare beskriver arbetsterapeuterna det som främjande att 

ha barn eller anhöriga som hjälper till och uppmuntrar vid utförande av de meningsfulla 

aktiviteterna i hemmet.  

 

”Anhöriga är en guldgruva när man jobbar med dem och det ska man inte ta ifrån dem. De 

är oerhört viktiga och det är ju de som också många gånger är motivationen när de ska gå 

hem…de är jätteviktiga.”   

 

Arbetsterapeuternas erfarenheter visar även hur närheten till den sociala miljön är ett sätt att 

upprätthålla aktivitet och umgänge även utanför hemmet. Klienterna uppmuntras på ett 

naturligt sätt att vilja ta sig ut ur bostaden, ut i närmiljön och därefter vidare ut i samhället.  

 

Arbetsterapeuternas erfarenheter visar att det förekommer att hemtjänstpersonal är de enda 

personerna i klientens sociala miljö och de är därmed betydelsefulla inte bara som praktiskt 

stöd utan även som en social trygghet. Arbetsterapeuterna beskriver hur hemtjänstpersonalen 

är en tillgång för klienterna då de dagligen medverkar i aktiviteter som arbetsterapeuten 

rekommenderat utifrån de mål och prioriteringar som klienterna valt. Hemtjänstpersonalen 

möjliggör därmed för klienterna att utföra de aktiviteter i hemmet som de betraktar som 

meningsfulla. Vidare beskriver arbetsterapeuterna hur hemtjänstpersonalen utgör en stor del 

av tryggheten i klienternas vardag genom att vara närvarande vid utförande av aktivitet. 

Arbetsterapeuternas erfarenheter visar hur detta ger klienterna möjlighet att våga prova och 

känna sig för vad de klarar av vilket kan medföra att klienterna blir självständiga i sitt 

aktivitetsutförande och i förlängningen kan det medföra att klienterna avsäger sig 

hemtjänstinsatserna. Arbetsterapeuternas erfarenheter återspeglar även att det inte är all 

hemtjänstpersonal som har ett förhållningssätt som ger adekvat stöd i aktivitet då 

omsättningen bland personalen är stor och personer inom hemtjänsten kan sakna den kunskap, 

det engagemang och det förhållningssätt som är en förutsättning för ett lyckat resultat.  
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Arbetsterapeuternas erfarenheter speglar hur betydelsefullt förhållningssättet hos personer i 

den sociala miljön är för att främja meningsfulla aktiviteter för klienterna. Erfarenheter hos 

arbetsterapeuterna visar att ett bra förhållningssätt är när klienterna ges möjlighet att själva 

utföra aktivitet, att klienterna får möjlighet att själva prova på och att de får uppmuntran och 

stöd när det behövs. Arbetsterapeuterna beskriver hur viktigt det är att personer i den sociala 

miljön inte går in och tar över utan låter klienterna försöka utifrån sina förutsättningar för att 

aktiviteter ska upplevas meningsfulla och låter dem hålla kvar vid sina gamla roller och de 

aktiviteter de innefattar. Det är betydelsefullt att personer i den sociala miljön samarbetar med 

klienten vilket kan illustreras av följande citat där en arbetsterapeut berättar om träning i 

köket med en man där även frun var delaktig: 

 

”…de var ju vana att jobba tillsammans i köket och det gjorde de på ett väldigt bra sätt. Hon 

lät honom göra det han kunde… de hjälptes åt på ett väldigt fint sätt…jag tyckte de hade en 

väldigt fin respekt för varandra åt båda hållen och det är ju verkligen en social miljö som 

främjar…” 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att arbetsterapeuternas erfarenheter visar att personer i den 

sociala miljön är betydelsefulla för klienterna då de motiverar dem att upprätthålla tidigare 

roller vilket i sin tur främjar meningsfulla aktiviteter för klienterna. Det sociala nätverket 

utgör även den trygghet och säkerhet som ofta är en förutsättning för att klienterna ska kunna 

leva och bo i hemmet. Ett bra förhållningssätt hos personer i den sociala miljön innebär att 

klienterna uppmuntras att se möjligheter i stället för problem vilket stärker självförtroendet 

och ökar möjligheten till meningsfulla aktiviteter. 

 

Hemmet som redskap för förändring 

Denna kategori beskriver arbetsterapeuternas erfarenheter av att vara en del av den formella 

sociala miljön. De beskriver vilka resurser de har för att övervinna hinder i miljön vilket 

främjar meningsfulla aktiviteter för klienterna i hemmet. Vidare beskriver arbetsterapeuterna 

hur miljön i hemmet kan anpassas och vilka strategier och redskap som de använder sig av för 

att främja meningsfulla aktiviteter i hemmet. 

 

Arbetsterapeuternas erfarenheter reflekterar hur framkomligheten i hemmiljön och även 

tillgängligheten i samhället är avgörande för klienternas möjlighet att utöva meningsfulla 
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aktiviteter. Arbetsterapeuterna beskriver hur den fysiska miljön kan erbjuda både möjligheter 

och hinder beroende på personens behov och svårigheter vilket tydliggörs av följande citat: 

 

”Den fysiska miljön kan hjälpa eller stjälpa patienten. En toalett som är trång kan vara till 

hjälp för den som känner att han kan ta stöd av väggarna, montera fast några bygelhandtag 

och då är det bra med en liten toalett. Är han så dålig att han måste ha hjälp av en fysisk 

person då blir en liten toalett ett stort problem. Allt beror på hur dålig patienten är.” 

 

Arbetsterapeuternas erfarenheter visar att det är lättare att identifiera problem i klienternas 

hem än på till exempel sjukhus. Den tillrättalagda miljö som finns på ett sjukhus, exempelvis 

förhöjda toaletter, höj- och sänkbara sängar, breda dörrar och öppna ytor kan många gånger 

förenkla aktivitetsutförandet för klienterna men ger inte en rättvis bild av klientens möjlighet 

att utöva denna aktivitet i sin hemmiljö. Det är först i den naturliga miljö där aktiviteten ska 

äga rum som klient och arbetsterapeut blir medvetna om differensen mellan klientens förmåga 

och kraven från miljön. Vidare speglar arbetsterapeuternas erfarenheter hur viktigt det är att 

klienterna får komma hem och känna sig för i sin nya situation. Deras erfarenheter visar att 

klienterna inte blir medvetna om sin förmåga och vilka hinder och problem som kan uppstå 

utifrån det innan de kommit hem till sin rätta miljö.  

 

Arbetsterapeuterna beskriver hur den fysiska miljön i hemmet erbjuder naturliga tillfällen till 

aktivitet vilket gör det enklare att identifiera meningsfulla aktiviteter samt planera och 

genomföra lösningar för att uppnå de mål klienterna vill sträva mot. Erfarenheter visar även 

att klienterna ofta själv med små medel kan anpassa miljön utifrån sina speciella 

förutsättningar och behov, exempelvis genom att omorganisera föremål i skåp eller genom att 

möblera om. Dessa förändringar sker ofta i samråd med arbetsterapeuten då klient och 

arbetsterapeut tillsammans kan prova olika alternativ för att finna den bästa lösningen på 

klientens problem i aktiviteten. När dessa åtgärder inte är tillräckliga för att klienterna ska 

kunna utföra de aktiviteter som de önskar visar de intervjuade arbetsterapeuternas erfarenheter 

att de, genom bostadsanpassning och hjälpmedel, har bra redskap för att skapa en fungerande 

fysisk miljö. Vidare visar arbetsterapeuternas erfarenheter att dessa förändringar kan vara 

känsliga att genomföra, men oftast har klienterna insikt om att dessa åtgärder är nödvändiga 

för att de ska kunna klara sig i sitt boende vilket kan illustreras med följande citat: 
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”…de känner att de klarar sig hellre själva och de får bo hemma om de ändrar på sängen och 

bygger om än om de måste flytta på en avdelning.”  

  

Arbetsterapeuternas erfarenheter speglar även hur de arbetar med anhöriga för att göra dem 

delaktiga i rehabiliteringen. Genom att skapa förståelse och kunskap om sjukdom eller skada 

och om hur detta kan påverka klienternas vardag. Arbetsterapeuterna beskriver hur de ofta till 

att börja med väljer att arbeta enskilt med klienterna för att på så vis skapa en gynnsam miljö 

för aktivitetsutförandet. Klienten avskärmas från faktorer i miljön som kan störa 

koncentrationen, exempelvis anhöriga som inte vet hur de ska agera i den aktuella situationen. 

Erfarenheter hos arbetsterapeuterna visar att det förekommer anhöriga som saknar den 

förståelse och kunskap om hur de ska agera för att på bästa sätt ge stöd för klienterna. Deras 

erfarenheter visar även hur anhörigas beteende i dessa fall får motsatt effekt då de stör 

klienternas koncentration och motarbetar arbetsterapeutens insatser. Arbetsterapeuternas 

erfarenheter visar även att anhöriga kan hamna i ett tillstånd av kris när klienterna insjuknar 

och att de av den anledningen inte kan inse hur allvarlig sjukdomen är. I dessa fall bygger de 

upp falska förhoppningar om klienternas möjligheter i hemmet och då är det viktigt att börja 

från grunden för att skapa ett gynnsamt klimat som kan stärka klienternas självkänsla. 

Arbetsterapeuterna beskriver att lika stor tid och uppmärksamhet bör ägnas till de anhöriga 

som till klienterna för att på så vis skapa en gynnsam social miljö som främjar meningsfulla 

aktiviteter för klienterna. Erfarenheter hos arbetsterapeuterna visar att det är viktigt att 

personer i klienternas närhet vet hur de ska agera. Genom att förklara för de anhöriga och 

försöka skapa förståelse för klienternas problem och nedsatta förmågor kan ett gynnsamt 

samspel växa fram vilket främjar klienternas meningsfulla aktiviteter.   

 

Sammanfattningsvis kan sägas att arbetsterapeuternas erfarenheter visar att framkomlighet 

och användbarhet är en förutsättning för att klienterna ska kunna utföra meningsfulla 

aktiviteter i hemmet. Arbetsterapeuterna beskriver hur de tillsammans med klienterna kan 

övervinna hinder genom anpassning av miljön och deras erfarenheter visar att de har bra 

redskap för att skapa en fungerande fysisk miljö. Arbetsterapeuterna beskriver att de även har 

som målsättning att skapa en gynnsam social miljö genom att öka förståelsen hos anhöriga 

och genom att göra dem delaktiga i rehabiliteringen vilket främjar meningsfulla aktiviteter för 

klienterna i hemmet.  
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DISKUSSION  
 
Syftet med denna studie är att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av miljöns betydelse för 

att främja meningsfulla aktiviteter vid rehabilitering i hemmet. Resultatet av studien visar 

genomgående hur hemmiljön på olika sätt bidrar till att främja meningsfulla aktiviteter. 

Arbetsterapeuternas erfarenheter speglar hur miljöns fysiska och sociala dimensioner 

stimulerar och motiverar till aktivitet hos klienterna samt hur de arbetsterapeutiska 

interventionerna i hemmet främjar meningsfulla aktiviteter.  

 

Resultatet av studien visar hur den fysiska miljön i hemmet stimulerar klienterna att återuppta 

tidigare vanor och rutiner och de meningsfulla aktiviteter som hör därtill. Enligt Rowles 

(2003) kan platsen som sådan väcka minnen, påminna om betydelsefulla händelser samt 

väcka känslor. Rowles beskriver vidare hur vi identifierar oss med platsen där vi bor och med 

de saker vi äger samt hur de personliga och välbekanta föremål vi omger oss med ger en 

känsla av identitet och jag-känsla. I resultatet av den aktuella studien avspeglar 

arbetsterapeuternas erfarenheter i likhet med detta hur de olika rummen och välbekanta 

föremål kan uppmuntra klienten till meningsfull aktivitet. Arbetsterapeuterna beskriver hur 

den välbekanta miljön i hemmet väcker minnen och ökar lusten till aktivitet vilket främjar 

aktivitetsutförandet positivt. Vidare visar resultatet att miljön i hemmet erbjuder möjligheter 

för klienterna att själva identifiera de problem som kan uppstå och även stimulerar klienterna 

att finna egna lösningar på sina problem i aktiviteter. I arbetsterapiteori (CAOT, 2002) 

beskrivs miljöns inflytande på klienternas aktivitetsutförande där optimalt aktivitetsutförande 

är en utkomst av balansen mellan aktiviteten, miljön och klientens jag-känsla. Den dynamiska 

interaktionen mellan dessa tre beståndsdelar förändras över tid vilket kan innebära problem 

för klienten, men den kan även bidra till att vägleda klienten i tider av förändring.  

 

Resultatet av studien speglar hur hemmiljön kan bidra till upplevd autonomi vilket visade sig 

främja meningsfulla aktiviteter. Arbetsterapeuternas erfarenheter återger hur känslan av 

trygghet och säkerhet kan öka initiativförmågan och handlingskraften hos klienten. Det kan 

vara så att det är just därför hemmiljön är så gynnsam för rehabilitering eftersom miljön i 

hemmet kan erbjuda den trygghet och den säkerhet som klienterna behöver för att kunna göra 

egna val, fatta egna beslut och sätta upp mål. Liknande beskrivs i studier av Andersson et al. 

(2000), Crotty et al. (2000) och Koch (2001) vilka också menar att klienten på detta sätt blir 
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mer delaktig i sin rehabilitering. Vidare beskriver även Tamm (1999) att hemmet främjar 

upplevd autonomi då klienterna har möjlighet att välja och bestämma över sig själva. I 

hemmet finns seder och bruk, skyldigheter och rättigheter som ger klienterna möjlighet att 

kontrollera sina liv. Hon anser att hemmet bygger upp en identitet för det egna jaget, och att 

klienterna kan känna sig trygga och säkra i sitt hem. I resultatet av den aktuella studien 

framkommer hur hemmet kan betraktas som klienternas revir vilket kan jämföras med Rowles 

(2003) som beskriver hemmet som ett territorium, en egen plats som präglas av trygghet och 

säkerhet. I den aktuella studien speglar arbetsterapeuternas erfarenheter att detta stimulerar 

dem till ökad självständighet eftersom de har sina rutiner och vet hur de ska agera utifrån 

dessa.   

 

Resultatet speglar dessutom att de rutiner som stimuleras i hemmiljön även understödjer 

klienters kognitiva förmågor. Arbetsterapeuternas erfarenheter återger att den välbekanta 

miljön i hemmet är en väldig resurs vid rehabilitering av klienter med kognitiva problem som 

exempelvis vid diagnosen stroke. Dessa klienter kan lättare finna lösningar på de problem 

som kan uppstå samt hitta strategier för att övervinna dessa. Resultatet av studien visar därför 

hur miljön i hemmet kan ge ett effektivare aktivitetsutförande då klienterna spontant och 

vanemässigt utför aktiviteten utan inverkan från annan person. Ljungberg, Hansson & 

Lövgren (2001) anser att det för denna grupp av klienter är betydelsefullt med den motivation 

och det intresse som kan uppstå i hemmiljön. Vidare menar de att intresset för aktiviteten 

sannolikt ökar prestationsförmågan hos klienter med nedsatt initiativförmåga till följd av 

hjärnskada. Det är inte bara den fysiska miljön som stimulerar klienterna till meningsfull 

aktivitet då de även påverkas av den sociala miljön.   

 

Resultatet av studien visar genomgående hur betydelsefullt samspelet i den sociala miljön är. 

Personer i den sociala miljön utgör motivation för klienterna att återuppta tidigare roller och 

de mönster av aktiviteter som ingår i rollen. Ljungberg, Hansson & Lövgren (2001) betonar 

hur viktigt det sociala engagemanget och intresset är för att motivera klienten till aktivitet och 

återhämtande efter sjukdom. I den aktuella studien reflekterar arbetsterapeuternas erfarenheter 

hur personer i den sociala miljön uppmuntrar och motiverar klienterna att återuppta tidigare 

roller och de meningsfulla aktiviteter som hör till dessa. Det förefaller som att det är en 

trygghet att inneha sin roll i hemmet då klienten vet vilka krav och förväntningar rollen 

innebär. Personer i den sociala miljön motiverar klienten att leva upp till kraven från rollen. 

Resultatet i den aktuella studien speglar hur både inre och yttre faktorer påverkar klienten 
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vilket även McColl (1997) nämner då hon beskriver betydelsen av det sociala stödet. Enligt 

Mc Coll (1997) kan inre faktorer såsom klientens förmåga till samspel och yttre faktorer 

såsom tillgången till stödjande personer i den sociala miljön påverka klientens meningsfulla 

aktiviteter. Arbetsterapeuterna i denna studie beskriver betydelsen av hur personer i den 

sociala miljön finns till hands, uppmuntrar och ger stöd vid praktiska göromål för att skapa 

trygghet så att klienterna vågar prova vilket främjar de meningsfulla aktiviteterna.  

 

Rebeiro (2001) & Kielhofner (2002) betonar att den sociala miljön har stor påverkan på 

klientens aktivitetsutförande och de anser även att det är av yttersta vikt att kraven från den 

sociala miljön motsvarar klientens förmågor. Även resultatet i denna studie visar att om krav 

och förväntningar från personer i den sociala miljön motsvarar klientens förmågor kan det 

innebära en kraftkälla för klienten att komma igång med sina meningsfulla aktiviteter. Det är 

viktigt att klienten får utgå från sina förutsättningar och endast får adekvat stöd i aktiviteter. 

Detta förutsätter att förhållningssättet hos personer i den sociala miljön är tillåtande, att 

klienterna får möjlighet att själva utföra aktiviteter och att de får uppmuntran och stöd vid 

behov. Den sociala miljön kan ha både formell och informell karaktär (McColl, 1997) och 

arbetsterapeuternas erfarenheter i denna studie visar att hemtjänstpersonal ofta utgör en 

betydande del av den formella sociala miljön. Hemtjänstpersonalen ger inte bara praktiskt 

stöd utan skapar även trygghet genom att dagligen medverka i klientens aktiviteter. 

Arbetsterapeuterna beskriver hur hemtjänstpersonalen därmed möjliggör för klienterna att 

utföra de aktiviteter i hemmet som de betraktar som meningsfulla. Studiens resultat visar dock 

att det kan förekomma negativa konsekvenser då personal i hemtjänsten inte uppvisar ett 

tillåtande förhållningssätt. Liknande resultat uppvisar även Larsson Lund & Nygård (2004) i 

deras studie där de beskriver hur hemtjänstpersonalens insatser upplevdes som övervägande 

kompensatoriska av klienterna och att de därmed upplevde att de fråntogs sina meningsfulla 

aktiviteter. Detta understryker betydelsen av ett förhållningssätt där personer i den sociala 

miljön inte fråntar klienten möjligheten till aktivitet utan låter klienten försöka utifrån sina 

förutsättningar. Det är av stor vikt att personer i den sociala miljön samarbetar med klienten 

för att främja klientens deltagande i meningsfulla aktiviteter.   

 

Arbetsterapeuten är en del av klientens formella sociala miljö och resultatet av denna studie 

reflekterar arbetsterapeuternas erfarenheter av hur miljön kan anpassas utifrån klientens behov 

och förutsättningar för att främja meningsfulla aktiviteter. Enligt Hagedorn (1995) krävs fyra 

komponenter för att arbetsterapi ska kunna äga rum. Klienten i behov av arbetsterapi, 
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arbetsterapeuten som erbjuder behandling, aktiviteten i fokus samt en lämplig miljö som 

relaterar till dessa komponenter. Arbetsterapeuternas erfarenheter visar att det är lättare att 

identifiera meningsfulla aktiviteter, planera och genomföra lösningar i hemmet än på ett 

sjukhus. Dessa fynd kan jämföras med Koch (2001) som beskriver hur rehabilitering i 

hemmiljön underlättar klientens aktiva medverkan vid problemidentifiering, upprättande av 

mål för rehabiliteringen samt genomförande och utvärdering. I den aktuella studien visar 

arbetsterapeuternas erfarenheter hur en tillrättalagd miljö på sjukhus många gånger kan 

förenkla aktivitetsutförandet. Detta ger ändå inte en rättvis bild av klientens möjlighet att 

utöva denna aktivitet i sin hemmiljö. Det är trots allt i hemmet som aktiviteten ska äga rum 

och det är där skillnaden mellan klientens förmåga och kraven från miljön blir märkbara. 

Kielhofner (2002) anser att miljön erbjuder möjligheter för aktivitetsutförande och han 

understryker att det måste finnas kunskap och förståelse för den miljö där aktiviteten äger rum 

för att förstå individens beteende i aktiviteten. Detta kan jämföras med resultatet av denna 

studie som speglar hur arbetsterapeuterna har förmånen av att få arbeta i klientens hem. 

Därmed anser de sig besitta den kunskap om och insikt i hur de kan anpassa såväl den fysiska 

som den sociala miljön för att motsvara klienternas förmågor. Arbetsterapeuterna beskriver 

hur de kan anpassa den fysiska miljön genom bostadsanpassningar och hjälpmedel men även 

att åtgärder behöver riktas mot den sociala miljön för att skapa en gynnsam social miljö. 

Vidare betonar de att det är viktigt att personer i den sociala miljön vet hur de ska agera 

gentemot klienten och arbetsterapeuterna i den aktuella studien beskriver hur de främjar 

klientens meningsfulla aktiviteter genom att göra personer i den sociala miljön delaktiga i 

rehabiliteringen. Liknande har även framkommit i en studie av Rebeiro (2001) där vikten av 

att skapa en social miljö som är trygg, tillåtande och uppmuntrande i gengäld ger klienten 

möjlighet att uppleva glädje och delaktighet i valda aktiviteter. Studiens resultat visar således 

på betydelsen av att kunskap om samspelet mellan klient, arbetsterapeut, aktivitet och miljö är 

en förutsättning för att främja klientens möjligheter att utföra meningsfulla aktiviteter i 

hemmet. 

 

Avslutningsvis kan sägas att studien bidrar med ökad kunskap om hemmiljöns betydelse för 

att främja meningsfulla aktiviteter. Resultatet i denna studie visar genomgående hur miljön i 

hemmet stimulerar, motiverar och uppmuntrar klienterna att återuppta tidigare vanor och 

roller vilket ger implikationer för att arbetsterapeutiska interventioner bör utformas och 

genomföras i klienters hem. Studien visar de positiva effekter miljön i hemmet kan ha på 

klientens rehabilitering då det trots allt är i hemmet klienten ska skapa ett fungerande 
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vardagsliv. Denna kunskap är betydelsefull för arbetsterapeuter, men även för politiker och 

andra samhällsansvariga som bedriver rehabilitering i landstings- och kommunal regi och 

författarnas förhoppning är att denna studie kan bidra till diskussion om hemrehabiliteringens 

fortsatta utveckling. Fortsatt forskning inom området hemrehabilitering behövs för att 

beskriva erfarenheter från samtliga berörda parter. Det är således av intresse att även beskriva 

klienter och anhörigas erfarenheter av rehabilitering i hemmet samt av studier som belyser 

samhällsfaktorer såsom ekonomi, organisation eller samarbete mellan de olika professioner 

som medverkar i klienternas rehabilitering. Det är även av intresse att utföra fördjupade 

studier av hur arbetsterapeuterna använder miljön som redskap för att uppnå 

arbetsterapeutiska interventioner, det vill säga hur arbetsterapeuterna aktivt använder miljön 

för att främja klientens aktivitetsförmåga.  

 

METODDISKUSSION 

 
Studiens syfte var att genom kvalitativa intervjuer beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av 

miljöns betydelse för att främja meningsfulla aktiviteter vid rehabilitering i hemmet. Syftet 

med den öppna kvalitativa intervjuformen är enligt Holloway & Wheeler (1998) att ge 

deltagarna i studien möjlighet att med egna ord beskriva sina erfarenheter av området. Studien 

riktar sig till de arbetsterapeuter som arbetar inom så kallad hemrehabilitering och urvalet har 

därmed skett ändamålsenligt vilket enligt Patton (1990) kan ge djup information som svarar 

mot studiens syfte. Urvalet har även skett med geografisk spridning samt mellan kommuner 

och landsting i hela landet vilket författarna bedömde skulle ge större variation av 

erfarenheter. Författarna förväntade sig att arbetsterapeuternas erfarenheter skulle kunna skilja 

sig mellan olika delar av landet, mellan storstadsregioner och mindre orter samt mellan 

landstings och kommunal verksamhet. Det visade sig dock att arbetsterapeuternas erfarenheter 

i stort sett var likartade. 

 

Författarna hade geografisk möjlighet att utföra vissa intervjuer genom personliga besök, men 

valde av praktiska skäl att utföra samtliga via högtalartelefon. Fördelen med att intervjua via 

telefon var att författarna hade möjlighet att intervjua arbetsterapeuter över hela landet och att 

arbetsterapeuterna troligtvis kunde känna sig anonyma och därmed inte hämmades att ge 

utförliga beskrivningar av sina erfarenheter. Både författarna och vissa av de intervjuade 

arbetsterapeuterna upplevde sig dock till viss del hämmade av bandspelaren, tystnaden 

upplevdes stressande vilket innebar att författarna troligtvis påskyndade intervjun och inte 
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lämnade tillräckligt med utrymme för arbetsterapeuterna att lämna ytterligare beskrivningar 

av sina erfarenheter. Kvale (1997) menar att bandinspelning ger en avkontextualiserad version 

av intervjun och i den aktuella studien innebär detta att viktiga faktorer såsom ansiktsutryck 

och kroppsspråk inte kunnat tillvaratas. Andra faktorer som begränsar studien kan vara att 

författarna var tämligen ovana att intervjua och därmed inte alltid kunde ställa följdfrågor för 

att få uttömmande svar av arbetsterapeuterna.  

 

De arbetsterapeuter som ingick i studien hade i förväg fått ta del av de frågeställningar som 

intervjuerna kom att beröra. Det kan vara en fördel då arbetsterapeuterna på detta vis hade 

möjlighet att reflektera över miljöns betydelse för att främja meningsfulla aktiviteter och 

författarnas avsikt var att få en djupare beskrivning av deras erfarenheter. Ett fåtal av 

arbetsterapeuterna tyckte dock att frågorna var svåra att förstå vilket begränsade dem och de 

hade svårt att beskriva sina erfarenheter trots förtydliganden från författarna. Detta kan 

betraktas som en begränsning i studien och författarna ställer sig frågande till huruvida det 

hade varit en fördel att endast låta arbetsterapeuterna ta del av de tre frågeområden som 

intervjuerna fokuserade kring. Det är troligt att detta hade skapat en mer öppen dialog mellan 

författarna och arbetsterapeuterna och därmed möjliggjort att deras erfarenheter tydligare 

framkommit. Enligt Patel & Davidson (1994) kan det även vara så att intervjuaren påverkar 

intervjupersonen att svara såsom förväntas av denne. De följdfrågor som skickats ut i den 

aktuella studien kan enligt författarna ha bidragit till att påverka intervjupersonernas 

berättelser. Med hänsyn till ovan nämnda begränsningar och att endast sju personer intervjuats 

bedömer författarna ändå att intervjuerna bidragit till ett omfattande material med erfarenheter 

av hemmiljöns betydelse för att främja meningsfulla aktiviteter.  

 

Trovärdigheten i analysen av data kan stärkas då författarna har läst och kodat materialet 

enskilt och därefter sammanställt data gemensamt. I analysarbetet har även handledaren tagit 

del av intervjumaterialet varpå diskussion om samstämmigheten har förts vilket enligt 

Holloway & Wheeler (1996) ytterligare stärker trovärdigheten i studien. I resultatet har citat 

använts för att exemplifiera arbetsterapeuternas erfarenheter. Detta kan enligt Holloway & 

Wheeler (1996) vara ett sätt att öka trovärdigheten i resultatet samt en möjlighet för läsaren att 

ta del av hur arbetsterapeuterna med egna ord beskriver sina erfarenheter.   
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Bilaga 1 
          Boden 2005-01-12 
Till Dig som arbetar med rehabilitering i hemmet. 
 
Dagens allt kortare vårdtider innebär att rehabilitering i hemmet tenderar att öka. Att som 
arbetsterapeut arbeta i klienters hem är vanligt förekommande inom primärvården men 
begreppet ”hemrehabilitering” har ännu inte fått genomslagskraft. Det förefaller som om 
denna verksamhet ofta bedrivs i projektform men kan i framtiden bli en mer vanligt 
förekommande verksamhet. Vi vill därför genomföra en intervjustudie med syfte att beskriva 
arbetsterapeuters erfarenheter av miljöns betydelse för att främja meningsfulla aktiviteter. 
Studien riktar sig till Dig som arbetar med rehabilitering i hemmet. Intervjun kommer att 
fokusera kring några teman där Du själv får berätta om Dina erfarenheter av miljöns betydelse 
för att främja meningsfulla aktiviteter i hemmet. Vi vill därför fråga Dig om Du är intresserad 
av att delta i en intervju? 
 
Vi som ska genomföra studien är två arbetsterapeutstuderande i termin 5 på Institutionen för 
hälsovetenskap vid Luleå tekniska universitet. Intervjuerna ligger till grund för vårt 
examensarbete på 10 poäng som beräknas finnas tillgängligt på institutionens hemsida 
(www.hv.ltu.se) under länken ”Examensarbete” hösten 2005. 
 
Vi kommer att utföra intervjun med hjälp av högtalartelefon för att båda författarna ska kunna 
medverka. Intervjun kommer att spelas in på band, skrivas ut i sin helhet och därefter 
analyseras kvalitativt. Materialet kommer att behandlas konfidentiellt vilket innebär att ingen 
person kommer att kunna identifieras i den färdiga studien. De enda som kommer att ha 
tillgång till det inspelade materialet är författarna och handledaren kommer endast att kunna 
läsa utskriften. Vi vill även informera om att medverkan är frivillig och att Du har möjlighet 
att när som helst avbryta Din medverkan utan att berätta varför.  
 
Vi kommer att kontakta Dig per telefon ungefär en vecka efter det att Du mottagit detta brev 
för att höra om det finns intresse av att medverka. Om Du vill delta i studien bokar vi 
tillsammans en tid för intervju samt översänder material med frågeområden så att du har 
möjlighet att förbereda dig.   
 
Vid eventuella frågor är Du välkommen att ringa till någon av oss. 
 
Med vänliga hälsningar 
 
 
………………………………………           …………………………………… 
Agneta Sandman, tel. 0960 – 131 62            Magdalena Rehnström, tel. 0924 – 500 00 
                                   070 – 272 83 07                              070 – 248 19 33 
agesan-2@student.luth.se       magreh-2@student.luth.se
 
 
……………………………………………… 
Handledare Anneli Nyman, universitetsadjunkt vid Institutionen för hälsovetenskap, Boden 
Luleå tekniska universitet,  

    

http://www.hv.ltu.se/
mailto:agesan-2@student.luth.se
mailto:magreh-2@student.luth.se


  
 
                                                                                                            Bilaga 2       
          Boden 2005-01-24 
Till Dig som arbetar med rehabilitering i hemmet. 
 
Tack för att Du vill delta i vår studie om arbetsterapeuters erfarenheter av miljöns betydelse 
för att främja meningsfulla aktiviteter. Enligt tidigare överenskommelse översänder vi 
material med frågeområden så att Du har möjlighet att förbereda Dig inför den avtalade 
intervjun. 
 

• Meningsfulla aktiviteter 
 
Vad anser Du som arbetsterapeut är betydelsefullt för främjandet av meningsfulla aktiviteter 
vid rehabilitering i klienters hem? 
 

• Fysisk miljö 
 
Kan Du berätta om vilka möjligheter den fysiska miljön kan erbjuda för att främja 
meningsfulla aktiviteter? 
 
Kan Du berätta om vilka hinder som kan finnas i den fysiska miljön som försvårar/förhindrar 
utförandet av meningsfulla aktiviteter? 
 

• Social miljö 
 
Kan Du berätta om de möjligheter den sociala miljön kan erbjuda för att främja meningsfulla 
aktiviteter? 
 
Kan Du berätta om vilka hinder som kan finnas i den sociala miljön och som därmed 
försvårar/förhindrar utförandet av meningsfulla aktiviteter? 
 
 
Följdfrågor kommer även att ställas utifrån de svar Du lämnar för att kunna beskriva Dina 
erfarenheter av miljöns betydelse för att främja meningsfulla aktiviteter. 
 
Om Du har frågor eller funderingar tveka inte att kontakta någon av oss så kan vi tydliggöra 
eventuella oklarheter.  
 
Med vänliga hälsningar 
 
 
 
………………………………………               …………………………………….. 
Agneta Sandman, tfn 0960-131 62                    Magdalena Rehnström, tfn 0924-500 00 
                                   070-272 83 07                                                             070-248 19 33 
agesan-2@student.luth.se                                   magreh-2@student.luth.se
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