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Abstrakt 
Syftet med studien var att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av 

interventioner för klienter med depression. I studien deltog åtta 

legitimerade arbetsterapeuter, inom öppen och slutenvård, som hade 

erfarenhet av interventioner i arbetet med klienter som lider av 

depression. Data samlades in genom semistrukturerade intervjuer 

med stöd av intervjuguide. Det insamlade materialet analyserades 

genom att använda en kvalitativ innehållsanalys och analysen 

resulterade i tre kategorier; strategier för att möjliggöra förändring, 

anpassning av aktivitet och grupp som terapeutiskt medel. I resultatet 

framkom vikten av att klienten fick lära sig nya strategier i syfte att 

lära sig känna igen risksituationer och påminnelsesignaler i miljön 

och på ett mer framgångsrikt sätt kunna hantera vardagen. Genom att 

anpassa aktivitet och se över dess svårighet och duration kan 

utförandet av aktivitet underlättas för klienten. Resultatet visade även 

på att gruppaktivitet kan användas i syfte att hjälpa klienten att 

komma tillbaka till en mer aktiv och social vardag. Denna studie kan 

bidra med olika interventioner som kan vara användbara i syfte att 

förebygga återinsjuknande i depression. 
 

Keywords: depression, mental illness, interventions, occupational 

therapy 
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Abstract 
The purpose of this study was to describe occupational therapists 

experiences of interventions for clients with depression. In this study, eight 

licensed occupational therapists, outpatient and inpatient care, who had 

experience of intervention in work with clients who suffer from depression. 

Data were collected through semi-structured interviews with the support of 

a interview guide. The collected material was analyzed using a qualitative 

content analysis and the analysis resulted in three categories: strategies to 

enable change, adaptation of the activity and the group as a therapeutic 

means. The result show the importance of that the client learned new 

strategies in order to learn to recognize dangerous situations and reminder 

signals in the environment and in a more successful way deal with everyday 

life. By adapting the activity and review its severity and duration the activity 

can become easier for the client to carry out. The results also showed that 

group activity can be used to help the client get back to a more active and 

social life. This study may contribute to various interventions that may be 

useful in order to prevent relapse into depression. 
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Inledning 

Världshälsoorganisationen (The World Health Organisation, [WHO]) förutspår att depression 

kommer att fortsätta öka bland människor och bli den främsta orsaken till vuxna människors 

arbetsoförmåga och funktionsnedsättningar. Arbetsoförmåga och funktionsnedsättningar 

påverkar varandra och kan leda till sjukdom (Dwight & Charney, 2003; Statens beredning för 

medicinsk utvärdering [SBU], 1999). Wasserman (2010) hävdar att varannan kvinna och var 

fjärde man i Sverige någon gång i livet drabbas av depression. Dessa siffror inkluderar även 

olika typer av sorgereaktioner och annan naturlig nedstämdhet som inte kräver behandling 

(Wasserman, 2010). Eftersom depression förutspås bli ett ökande folkhälsoproblem behövs 

behandling och rehabilitering som kan möjliggöra tillfrisknande. Arbetsterapi kan vara en del 

av rehabiliteringen för klienter som lider av depression. Författarna uppmärksammade en 

kunskapslucka angående vilka de arbetsterapeutiska interventionerna är och hur dessa 

genomförs. Därför valde författarna att genomföra en studie med syfte att beskriva 

arbetsterapeuters erfarenheter av interventioner för klienter med depression. 

 

Bakgrund 

För att diagnostiseras med depression krävs att ett visst antal kriterier enligt Diagnostic and 

Statistical Manual of Mental Disorders, fourth edition [DSM-IV] ska föreligga. DSM IV, ett 

diagnostikverktyg för psykisk sjukdom. DSM – IV anger att det krävs för att kunna 

diagnostiseras med depression att den drabbade individen känner nedstämdhet under större 

delen av dagen under minst en två veckors period samt att individen känner avsaknad av 

glädje och intresse för nästan alla eller alla aktiviteter. Förutom nedstämdhet, minskat intresse 

och avsaknad av glädje, krävs för att diagnostiseras med depression, att minst fem av följande 

symtom existerar (Wasserman, 2010; SBU, 1999). Symtomen, enligt Wasserman (2010) och 

SBU (1999) är förändrad aptit som i sin tur leder till minskad eller ökad vikt, sömnstörningar 

som leder till sömnlöshet eller ökat behov av sömn. Symtomen kan även innebära 

förändringar i motorik såsom psykomotorisk agitation (oroligt beteende) eller hämning samt 

känsla av svaghet eller brist på energi. Andra kännetecken på depression kan vara 

nedvärderande självbild, koncentrationssvårigheter och svårigheter att fatta beslut samt tankar 

på döden så som suicidtankar, suicidplaner och suicidförsök (Wasserman, 2012; SBU, 1999). 
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Tillfrisknandet från depressionen är individuellt och kan nås genom olika behandlingar så 

som antidepressiva mediciner, kvalificerad samtalsbehandling, electrokonvulsiv behandling 

(ECT) och samtalsterapi (Wasserman, 2010). Woo & Postolache (2008) menar att ljusterapi 

är en användbar behandling då ljus visat sig ha biologiska och terapeutiska effekter hos 

människan. Läkemedelsbehandling kan vara effektiv för att kontrollera många av de symtom 

en depression ger men den har liten eller ingen påverkan på de adaptiva färdigheter som krävs 

för att leva i samhället (Devereaux & Carlson, 1991).  

 

Arbetsterapeuter är intresserade av hur och på vilket sätt aktivitet förändras under livet och 

hur denna förändring påverkas av händelser i livet (Creek & Lougher, 2008; Gordon, 2008). 

Aktivitetsutförandet påverkas av depression och det depressiva tillståndet kännetecknas av 

förändringar i kapacitet att använda tid, energi, intresse och uppmärksamhet målinriktat 

(Devereaux & Carlson, 1991). Custer & Wassink (1990) menar att deprimerade klienter kan 

uppvisa bristande sociala färdigheter och att klienterna kan skapa orealistiska förväntningar 

hos sig själva vad gäller färdigheter och ambitioner. 

 

Utförandet av aktivitet sker i samspel med den fysiska och den sociala miljön där miljön både 

kan erbjuda resurser och möjligheter men även skapa krav och hinder. Genom att anpassa 

miljön efter klientens behov kan klientens förändringsprocess främjas och så småningom 

skapa nya mönster att tänka, känna och agera (Kielhofner, 2008). Miljön definieras enligt 

Kielhofner (2008) som de fysiska och sociala, kulturella, ekonomiska och politiska 

komponenterna i en persons liv som inverkar på motivation, organisering och utförandet av 

aktivitet. Den miljö en klient vistas i kan påverka vad klienten utför för aktiviteter men även 

på vilket sätt de utför dem. Psykisk sjukdom påverkar en klients sociala, kognitiva och fysiska 

färdigheter, vilket kan leda till att klienten inte utför aktivitetens alla steg eller att klienten har 

svårighet i samband med aktivitet och aktivitetsutförande. Som arbetsterapeut kan man ge 

redskap till klienten för att möjliggöra återhämtning, anpassning eller hjälp att bilda nya 

färdigheter (Creek & Lougher 2008). 

 

Kielhofner (2008) beskriver ett antal terapeutiska strategier arbetsterapeuten kan använda sig 

av i relationen med klienten. De terapeutiska strategier som Kielhofner (2008) beskriver i 

litteraturen är att arbetsterapeuten skall uppvisa respekt och förståelse vad gäller klientens 

känslor och erfarenheter. Andra strategier är att identifiera faktorer som påverkar 

aktivitetsutförandet och delaktigheten, ge feedback i syfte att främja klientens färdigheter och 
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utförande, ge klienten olika råd och rekommendationer till mål och strategier samt informera 

om vilket resultat dessa kan tänkas få. Arbetet med en klient kan beskrivas som ett givande 

och ett tagande där arbetsterapeutens uppgift är att hjälpa klienten att utvecklas genom 

demonstration, instruering, guidning, fysisk- och verbalt stöd och uppmuntran. 

Arbetsterapeuter skall arbeta utifrån ett klientcentrerat perspektiv med fokus på klientens mål, 

värderingar och egna önskemål. De skall även motivera och skapa förtroende i relationen med 

klienten. Arbetsterapeuten har en viktig roll att spela i klientens beteendeförändring vad gäller 

användande av aktivitet. Arbetsterapeuten kan erbjuda klienten behandling som är 

stimulerande, klientcentrerad, utmanande, person specifik och som tar klientens nuvarande 

behov i beaktning (Kielhofner, 2008). Aktivitetens natur och kontext måste vara noga 

övervägt, överenskommet och utförda i samarbete med klienten. Om inte detta samarbete med 

klienten fungerar kan mål bli felaktiga eller så kan skedet av förändring hos klienten bli 

missbedömt (Creek & Lougher, 2008).  

 

Det är viktigt i arbetet med deprimerade klienter att ta hänsyn till de psykomotoriska 

hämningar (förlångsammad mimik och gestfattigdom) som bromsar motoriska och kognitiva 

funktioner. De psykomotoriska hämningarna kan bidra till förändringar i klientens sociala 

förmåga exempelvis isolering, oförmåga att be om hjälp eller svårighet att förmedla vidden av 

depressionen. Vid depression finns det alltid en risk för suicid och risken för att klienten skall 

suicidera är störst när klienten börjat tillfriskna. Detta beror på att klienten då återfått 

tillräckligt med energi och beslutskapacitet för att ta sitt liv. Det är viktigt för arbetsterapeuter 

vid bedömning av aktivitet, vad gäller svårigheter som berör psykomotoriska funktioner 

(balans, koordination och reaktionshastighet), att uttrycka sig försiktigt så att klienten inte blir 

förolämpad eller känner sig illa till mods. Arbetsterapeuten kan behöva ge tydliga 

instruktioner och den deprimerade klienten behöver få god tid på sig att svara och/eller utföra 

det som krävs vid aktivitet (Ward, 2003). 

 

Det sammanhang i vilket livshändelser uppstår är av betydelse och klienters reaktioner på 

olika situationer är individuellt. Det som är stressfullt för en klient är en annan klients 

motivation att fortsätta. Det är viktigt som arbetsterapeut att hitta det som motiverar klienten 

för att kunna möjliggöra en effektiv behandling. Av denna anledning är motivation 

nyckelfokus inom akutpsykiatrin. Det upplevda stödet av omgivningen är en av de viktigaste 

faktorerna för att hantera livshändelser som kan hota en klients välmående (Creek & Lougher, 

2008). Kielhofner (2008) beskriver att en klient påverkas av tre olika komponenter som han 
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benämner som viljan, vanan och utförande kapaciteten. Viljan skall syfta till den motivation 

aktiviteten ger, vanan syftar till processen i vilken aktiviteten är organiserad och 

utförandekapaciteten är klientens psykiska och fysiska förmågor (Kielhofner, 2008). En 

varierad aktivitetslivsstil utifrån den enskilda individen kan upprätthålla, ge förbättrad hälsa 

och välbefinnande, i de fall där aktivitetslivsstilen leder till att människor kan vara kreativa 

och äventyrliga både fysiskt, mentalt och socialt (American Occupation Therapy Association 

[AOTA], 2008; Cracknell, 1995). Aktivitet är alltså bra för hälsan men den skapar även 

möjlighet till personlig förändring och kan förbättra aktivitetsutförandet (Cracknell, 1995). 

Att övervinna hindren för deltagande och att upprätthålla en pågående och aktiv livsstil kan 

vara mycket utmanande för klienten. Vad en klient gör, det vill säga vilka aktiviteter och 

yrken de ägnar sig åt under sitt liv, definierar dennes identitet (Creek & Lougher, 2008). 

 Engagemang i aktivitet påverkar den deprimerade klientens känsla av depressionen men även 

hur klienten deltar i aktivitet. Det har visat sig att personer som lider av långvarig psykisk 

sjukdom, så som depression, löper stor risk för obalans i dagliga aktiviteter och att olika 

faktorer i klientens omgivning kan påverka aktivitetsutförandet negativt (Haglund & 

Lundgren Pierre, 2009). Aktivitetsengagemang är associerad med en minskning av depressiva 

symtom. Med fokuset på roller, beteenden och adaptiva färdigheter, det vill säga de sociala 

och praktiska färdigheter en individ behöver för att kunna fungera i vardagen, så kan 

arbetsterapeuter spela en stor roll i behandlingen av depression (Devereaux & Carlson, 1991). 

 

Arbetsterapeutiska interventioner så som självträningsprogram med SI-aktiviteter (Sensory 

integration activities), gruppbehandling och skapande aktiviteter har visat sig vara 

framgångsrika för klienter med depression. SI-aktiviteter kan vara aktiviteter som innefattar 

rockring eller stor boll och kan bidra till minskad sensorisk svaghet (bristande uppfattning av 

sinnesintryck) och ångestreducering. Gruppbehandling kan i olika former användas för att 

möta dagens vårdbehov och hälsofokus samt bidra till en känsla av tillhörighet, engagemang, 

utmaning och meningsfulla aktiviteter hos klienten (Haglund & Lundgren Pierre, 2009). 

Cracknell (1995) menar att veckoprogram med aktivitetsgrupper och även individuella 

aktiviteter är effektiva vid behandling av depression. Behandling av depression skall vara 

individuellt anpassad så att den blir meningsfull för vardera klient, samt att behandlingen skall 

hjälpa klienterna att övervinna utförandesvårigheter, bidra till inlärning av nya färdigheter 

och/eller innebära en anpassning av aktivitet Devereaux & Carlson (1991)  
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Custer & Wassink (1990) beskriver ett antal olika interventioner för klienter som lider av 

depression. Dessa interventioner inriktar sig på att förbättra sociala färdigheter, öka 

möjligheten att söka arbete och marknadsföra sig för dessa arbeten. Custer & Wassink (1990) 

nämner även stresshantering så som avslappningsövningar och andningstekniker, förbättring 

av självbilden genom användandet av rollspelsteknik och att klienten rapporterar en positiv 

sak denne gjort för sig själv varje dag. En viktig del i behandling av depression är enligt 

Cracknell (1995) små uppgifter som är lätta att fullfölja. Att klienten får utföra sådana 

aktiviteter ger en känsla av kompetens, det vill säga att de kan göra saker, vilket kan 

underlätta återhämtningen. Små framgångar i aktiviteter läggs ihop och bidrar till att individen 

erhåller ett slags “må bra faktor” (Cracknell, 1995). Ofta har klienter svårt att formulera sina 

känslor i ord och då kan skapande aktivitet så som att måla användas. Syftet med skapande 

aktivitet är, förutom att hitta ett nytt sätt att uttrycka sig på, att klienten genom aktivitet skall 

finna och ta tillvara på nya strategier för att hantera vardagen. Struktur och balans mellan 

aktivitet och vila är av betydelse för att underlätta livet samt att det påverkar välbefinnandet 

på ett tillfredsställande sätt (Haglund & Lundgren Pierre, 2009). Time management skills 

(tekniker för hur tid kan användas på ett ändamålsenligt sätt) kan nyttjas genom att 

arbetsterapeuten råder klienten att föra aktivitetsloggbok och sedan tillsammans diskuterar 

olika tillvägagångssätt att balansera arbete, vila och fritidsaktiviteter. Ett annat sätt att erhålla 

time management skills är att skapa ett strukturerat schema där en viss tid per dag är avsatt för 

att göra något som är viktigt honom eller henne. Nedbrytning av problem i mindre steg har 

visat sig minska risken för att bli överväldigad. Det är viktigt att klienten lär sig att det finns 

mer än ett sätt att lösa ett problem och att denne inte skall ge upp så fort motgångar uppstår 

(Custer & Wassink, 1990). 

 

Depression är ett ökande folkhälsoproblem och det finns olika behandlingsmetoder för att 

tillfriskna från depressionen. En form av rehabilitering är arbetsterapeutiska interventioner där 

författarna fann en kunskapslucka angående interventioner. De studier författarna fann 

redovisade vikten av aktivitet för tillfrisknande för klienter med diagnosen depression 

(Cracknell, 1995; Custer & Wassink, 1991; Devereaux & Carlson, 1992). Detta väckte ett 

intresse hos författarna och därför är syftet med studien att beskriva arbetsterapeuters 

erfarenheter av interventioner för klienter med depression. 
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Metod 

Design 

För att besvara studiens syfte valdes en kvalitativ ansats för datainsamling och analys. 

Den kvalitativa ansatsen valdes eftersom att den enligt Holloway och Wheeler (2002) sägs 

syfta till att informanternas egna erfarenheter och uppfattningar beskrivs. Datainsamlingen 

utfördes genom användandet av semistrukturerade intervjuer vilket enligt Olsson och 

Sörensen (2007) är lämpligt när det önskade resultatet är informanternas egna erfarenheter. 

Graneheim och Lundman´s (2008) kvalitativa innehållsanalys användes som stöd vid 

analysen av det insamlade datamaterialet. 

 

Undersökningsgrupp 

Informanterna valdes utefter ett målinriktat urval vilket enligt Depoy och Gitlin (1999) 

innebär att forskaren väljer informanter utifrån ett antal i förväg valda kriterier. 

Inklusionskriterierna för att delta i studien var att informanterna var legitimerade 

arbetsterapeuter som arbetade inom psykiatrisk öppen - eller slutenvård i Sverige och att de 

skulle ha erfarenhet av interventioner för klienter som lider av depression. 

Undersökningsgruppen kom att bestå av åtta legitimerade arbetsterapeuter som arbetat med 

klienter som lider av depression i tio till tjugo år. 

 

Procedur 

Ett missivbrev (Bilaga 1) innehållande förfrågan om deltagande i studien, studiens syfte och 

intervjuns frågeställningar skickades ut till elva arbetsterapienheter inom psykiatrisk öppen - 

eller slutenvård i Sverige. Kontaktuppgifter hittades på kommunernas och landstingens 

hemsidor. I missivbrevet framkom, förutom studiens syfte, att studien var frivillig och att 

deltagaren när som helst kunde avbryta sin delaktighet. Missivbrevet informerade även om att 

varken deltagarens identitet eller arbetsplats kommer att kunna identifieras i studien samt att 

studien kommer att publiceras via Luleå Tekniska Universitetsbiblioteks hemsida. Cirka en 

vecka efter utskicket av missivbrevet kontaktade författarna, via telefon, arbetsterapienheterna 

angående förfrågan om deltagande i studien. Författarna utförde intervjuerna löpande allt 

eftersom informanterna tackade ja och totalt deltog åtta informanter i studien. Intervjuerna 

genomfördes via högtalartelefon eller mobil med inspelningsfunktion och varade allt från 60 – 

90 minuter. 
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Datainsamling 

Datainsamlingen genomfördes genom semistrukturerade intervjuer med hjälp av en 

intervjuguide samt följdfrågor vid behov. Holloway och Wheeler (2002) menar att 

semistrukturerade intervjuer är användbara när forskaren vill ta del av en människas 

upplevelser. Vidare menar Holloway och Wheeler (2002) att forskaren genom att skapa en 

intervjuguide möjliggör insamlandet av liknande data från alla informanter samt att 

intervjuguiden bidrar till att intervjuns fokus ligger på att få svar på studiens syfte.  

De behandlade frågeområdena var: 

 

1. Kan du beskriva interventioner som du använder för klientgruppen? 

2. Kan du beskriva hur interventionerna genomförs? 

3. Kan du beskriva utifrån ett klientfall hur en intervention genomförs? 

 

Frågeställningarna användes i syfte att vara en utgångspunkt för det intervjuerna skulle 

behandla och följdfrågor användes i de fall det krävdes att informanterna utvecklade sina 

resonemang. Exempel på följdfrågor var; ”Du nämnde aktiviteter som höjer klientens 

aktivitetsnivå, vilken typ av aktiviteter kan det handla om?”, ”Du nämnde struktur hur gör 

man då?” och ” Hur arbetar man med meningsfullhet?”. På grund av långa reseavstånd till 

informanterna valde författarna att genomföra intervjuerna var för sig och via telefon. 

Informanterna delades upp mellan författarna så att de utförde lika många intervjuer. 

Intervjuerna pågick i cirka 60-90 minuter och genomfördes via antingen högtalartelefon eller 

mobiltelefon med inspelningsfunktion. Intervjuerna skrevs sedan, var för sig, ordagrant ned 

på dator. Kvale (2009) menar att genom att spela in intervjuerna får författarna större 

möjlighet att fokusera på att få svar på syftet.  

 

Analys av data 

Det insamlade datamaterialet analyserades för att svara på syftet att beskriva arbetsterapeuters 

erfarenheter av interventioner för klienter med depression. Analysen genomfördes med hjälp 

av en kvalitativ innehållsanalys inspirerad av Graneheim & Lundman (2008). Författarna 

valde att genomföra en kvalitativ innehållsanalys eftersom författarna ville tolka och 

analysera det insamlade materialet för att sedan kunna redovisa detta med ord. Författarna 

påbörjade analysen genom att lyssna igenom intervjuerna för att sedan skriva ner dessa 

ordagrant på dator. Författarna skrev ner de intervjuer de själva genomfört. I syfte att få en 

helhetsbild över det insamlade materialet läste författarna igenom materialet flertalet gånger 
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både enskilt och tillsammans. Författarna plockade därefter tillsammans ut meningsbärande 

enheter som svarade mot studiens syfte. Detta genomfördes genom att göra understrykningar i 

texten. Författarna kondenserade de meningsbärande enheterna och skrev ner dessa i ett 

särskilt dokument. Kondenseringen av de meningsbärande enheterna gjordes om till koder 

och exempel på koder kunde vara; i början skall aktiviteterna gå fort att genomföra, 

motivation och vilja att skapa en mer aktiv dagsstruktur och att börja med aktiviteter de 

brukade göra och som de fann lustfyllda. Författarna skapade sedan en tabell i syfte att få en 

överblick av de meningsbärande enheterna, kondenserade enheterna och koderna och sedan 

bildade författarna kategorier. Kategorierna var; aktivitetsproblem, motivationsarbete, 

klientens prioriteringar och meningsfullhet, struktur i vardagen, nya strategier för 

förändring, tankar kring interventioner och gruppaktiviteter. Eftersom att dessa kategorier på 

många sätt överlappade varandra bildade författarna istället tre nya kategorier genom att se 

över likheter och skillnader i koderna. De tre nya kategorierna blev; strategier för att 

möjliggöra förändring, anpassning av aktivitet och grupp som terapeutiskt medel. 

Kategorierna visar på arbetsterapeuters erfarenhet av interventioner och hur dessa genomförs i 

samarbete med klienter som lider av depression. Författarnas genomförande av 

innehållsanalys är i enlighet med den analysteknik som Graneheim & Lundman (2008) 

förespråkar. 

 

Etiska överväganden 

Författarna gjorde etiska överväganden genom att tillämpa det förfarande som Olsson och 

Sörensen (2007) beskrivit angående kvalitativ forskningsintervju. Deltagarna i studien fick via 

missivbrevet (bilaga 1) information om studiens syfte, att studien var frivillig och att 

deltagarna kunde avbryta sitt deltagande när de som helst önskade. Missivbrevet informerade 

även om procedur, att informanterna skulle avidentifieras i studien, frågeställningar, 

författarnas kontaktuppgifter, att intervjun spelas in på band, ungefärlig tidsåtgång för intervju 

samt var studien kommer att publiceras. Informanterna var informerade i god tid före 

författarna kontaktade dem via telefon och informanterna gav muntligt tillstånd att 

intervjuerna fick spelas in . Holloway och Wheeler (2002) menar att det i de fall intervju skall 

spelas in krävs att informanterna lämnat sitt samtycke. 

 

En risk med studien kan ha varit författarnas oerfarenhet vad gäller intervjuteknik vilket kan 

ha lett till att författarna ställde frågor som var för svåra för informanterna att svara på. 

Författarna minskade dock denna risk genom att i förväg delge informanterna 
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frågeställningarna via missivbrevet (bilaga 1). En annan risk kan ha varit att informanterna 

oroade sig över att berätta utifrån ett klientfall ifall klienterna sedan skulle kunna identifieras i 

studien. Denna risk reducerades dock genom att författarna avidentifierade det insamlade 

materialet i resultatet. Eftersom att studiens positiva effekter överväger de negativa är nyttan 

med studien att ge arbetsterapeuter hjälp och stöd i hur ett gott arbete tillsammans med 

klienter som lider av depression kan genomföras för att uppnå ett tillfredsställande resultat. 

 

Resultat 

Författarnas analys visade på arbetsterapeuters erfarenheter av ett flertal interventioner för 

klienter med depression. Det analyserade materialet resulterade i tre kategorier: Strategier för 

att möjliggöra förändring, anpassning av aktivitet och grupp som terapeutiskt medel. 

 

Strategier för att möjliggöra förändring 

Denna kategori beskriver hur arbetsterapeuten kan lära klienten nya strategier för att 

möjliggöra förändring. För att lyckas lära ut dessa strategier och få klienten att använda dem 

krävs att arbetsterapeuten arbetar med andra viktiga faktorer så som motivation, 

meningsfullhet, påminnelsesignaler i miljön och roller. 

 

I resultatet framkom det att informanterna belyste vikten av att lära klienten nya strategier i 

syfte till att möjliggöra förändring. Informanterna talade om vikten av att hjälpa klienten att 

bygga upp strategier för signaler i miljön som skulle påminna om de uppsatta målen och detta 

på grund av att motivationen hos den deprimerade klienten är väldigt tillfällig. Det visade sig 

även vara viktigt att hitta nya strategier för vanor och för att återuppta gamla rutiner. 

Resultatet visade på vikten av att hitta nya strategier vad gäller sömnhygien, vilket kunde ske 

genom att arbetsterapeuten såg över hur klientens aktivitetsinnehåll såg ut på kvällarna. Det 

kunde handla om att klienten kanske grubblade mycket på kvällstid och en strategi för att 

bryta detta kunde vara att lägga upp fast grubbeltid. En annan strategi för att kunna somna på 

kvällen var att få klienten att förhålla sig till vissa tidpunkter att stiga upp trots för lite sömn. 

Det ansågs även viktigt att se över morgonrutinerna i syfte att hitta strategier så att klienten 

exempelvis inte gick och la sig igen. Tydligt var att informanterna lade stor vikt på åtgärder 

för bakslag och strategier för att känna igen signaler i miljön samt risksituationer för 

återinsjuknande. Det visade sig vara viktigt att klienten skulle bli mer medveten om 

depressiva startpunkter och lära sig känna igen risksituationer eller livssituationer som kunde 
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bidra till ett mer depressivt tänkande. Det ansågs även viktigt att hjälpa klienten att hitta nya 

strategier för att denne inte skulle falla tillbaka i ett mer passivt beteende. Genom samtal med 

klienten redovisas en bild av när depressionen uppkom och därmed kan en tillbakablick göras. 

I tillbakablicken kan problemen identifieras och utifrån detta kan strategier bildas för att 

undvika depressiva beteenden och aktiviteter. 

 

En viktig del i arbetet med klienten handlade om att öka motivationen och viljan till agerande 

eftersom motivationen kan sägas stärka det som är av vikt för klienten. I resultatet framkom 

även att klientens viktiga värderingar styr motivationen och att genomförandet av 

meningsfulla och stimulerande aktiviteter skapar motivation och engagemang hos klienten. 

Genom att klienten klarade de hinder den mötte ökade både självkänslan och 

självuppfattningen vilket i sin tur leder till ökad motivation. Motivation kan erhållas genom 

att klienten återupptar aktiviteter och intressen som de förr upplevde som lustfyllda. 

Motivationen kan påverkas negativt av att klienten har en rädsla för att misslyckas. Klienten 

drar sig då tillbaka, blir mer passiv och utför inte aktiviteten eller utför den utan engagemang 

och utan att känna glädje och motivation. Informanterna berättade att klienterna ofta upplevde 

svårigheter med aktiviteterna i hemmet och att de ofta kunde påbörja aktiviteter men hade 

svårigheter med att avsluta dem. Informanter berättade även att klienter med depression ofta 

blir isolerade och stigmatiserade och i dessa fall använde de sig av olika former av 

hemuppgifter för att klienten inte skulle behöva må dåligt och känna oro inför hemmiljön. 

Sådana hemuppgifter kunde vara att göra en checklista för hur klienten skall fylla på positiva 

känslor istället för att grubbla. 

 

 

Resultatet visade även på vikten av att involvera anhöriga i de fall där involveringen i sig kan 

leda till motivation och att klienten utför sina aktiviteter för de anhöriga. En annan anledning 

till att involvera anhöriga var i de fall där de anhöriga omedvetet hindrade klienten från att 

tillfriskna. Exempelvis kan anhöriga omedvetet hindrar klienten från att tillfriskna och detta 

kan ske genom att den anhörige gör det som den sjuke inte orkar, det vill säga den anhörige 

tar ifrån den sjuke de aktiviteter som denne behöver för att tillfriskna. Det visade sig att 

klienterna befinner sig i olika roller och att dessa roller kan påverka utförandet av aktivitet. I 

arbetet med klienterna är det viktigt att veta vilka roller en klient har, vilka roller som är 

meningsfulla men även vad det är som stör rollerna. Efter att ha tagit reda på dessa faktorer 

gäller det för arbetsterapeut och klient att arbeta utifrån och anpassa dem så att de möjliggör 
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deltagandet för klienten men även att klienten får en känsla av att prestera. En informant 

beskrev motivationen på följande sätt: 

 

”Är man deprimerad så är det oftast det tillgängliga måendet som styr 

motivationen och ett sätt att jobba med motivationen är att synliggöra 

viktiga värderingar” 

 

Resultatet visade att informanterna talade om att klientens prioriteringar, val och värderingar i 

sig leder till meningsfullhet. Att arbeta med prioriteringar och val ansågs vara en fokusering 

på vad klienten gjort tidigare och vad de skulle vilja göra idag. Att arbeta med värderingar 

handlade om att hitta det realistiska i värderingarna och att sedan tillsammans med klienten 

hitta en lämplig intervention för att uppfylla klientens prioriteringar, val och värderingar. I 

syfte att klarlägga klientens prioriteringar användes instrumentet Min Mening och genom att 

använda det instrumentet kunde arbetsterapeuterna få insikt i var klientens meningsfulla 

aktiviteter låg. Informanterna belös vikten av att få reda på hur meningsfulla interventionerna 

är vilket kunde göras genom att be klienten bedöma interventionerna på en skala 1-10. Frågor 

som klienten kunde få var sådana som ”hjälper dessa aktiviteter dig att nå dina mål?” och ”hur 

meningsfullt upplever du att det vi gör för dig är?”. En informant sa detta om aktiviteterna: 

 

”I och med att vi använder aktivitet som redskap så krävs det att patienten 

finner de aktiviteterna /../ meningsfulla” 

 

 

Anpassning av aktivitet 

Denna kategori beskriver hur arbetsterapeuter kan anpassa aktiviteter för att underlätta 

klientens aktivitetsutförande. Detta sker genom att arbetsterapeuter ser över aktiviteternas 

svårighetsgrad och duration. För att anpassa aktiviteterna krävs också att arbetsterapeuterna 

arbetar för att klienten får en bra struktur på vardagen. 

 

Resultatet visade på att samtliga informanter hjälpte klienten att anpassa aktiviteterna. 

Aktiviteterna delades upp i steg för att möjliggöra förändring och för att klienten inte skulle 

uppleva aktiviteten som för svår eller för stor utan istället lättare att genomföra. Genom att 

förändra aktivitetsinnehållet kan klienter som mår väldigt dåligt och är väldigt nedstämda 

börja ta sig tillbaka till ett liv där de åtminstone är mindre nedstämda. Aktivitetsinnehållet 

kan ändras och anpassas genom att bygga in hälsosamma rutiner i vardagen i syfte att de ska 

bryta det depressiva mönstret. Det depressiva mönstret beskrevs kunna vara att se på TV eller 

sitta vid datorn istället för att gå och sova. Informanterna talade om vikten av att kanske inte 
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arbeta med det som ger mest effekt utan att istället arbeta med det som ger snabbast effekt 

eftersom att det som ger mest effekt oftast är det som klienten upplever som svårt och väldigt 

jobbigt att arbeta med. Det visade sig i analysen att det var viktigt att aktiviteterna skall gå 

fort att genomföra och att svårighetsgraden på aktiviteterna skall öka successivt allt eftersom 

att klienten blir bättre i sin sjukdom. Genom att fokusera anpassningar i klientens olika 

aktivitetsområden och de miljöer aktiviteterna utfördes i kan klientens aktivitetsförmåga och 

självständighet öka. Detta görs genom att använda aktiviteter som klienter finner 

meningsfulla. En informant beskrev syftet kring nedbrytningen av aktivitet så här: 

 

”Aktiviteterna skall vara på rätt nivå så att den inte är för lätt eller för svår 

och den får inte heller upplevas som kränkande /../ aktiviteten ska väl som 

ha en enkel och klar arbetsgång/../ patienten ska få så få beslutsmoment 

som möjligt” 

 

 

I resultatet framgick det att samtliga informanter talade om att det var väldigt viktigt med 

struktur och att hjälpa klienten att hitta en slags balans mellan arbete, fritid och relationer. 

Depression är inte något som finns inuti personen utan det är istället det som klienten gör i 

sin vardag som vidmakthåller det depressiva mönstret. Att motivera klienten att göra en 

aktivitetsloggbok eller en aktivitetsmatris ger en samlad bild av aktivitetsfördelningen över 

dygnet och genom att arbetsterapeut och klient sedan arbetar utifrån dessa kan en mer 

hälsosam struktur i vardagen skapas. Det visade sig vara viktigt att identifiera intressen och 

fritidsaktiviteter som klienten fann meningsfulla och sedan arbeta med att uppmuntra 

klienten att utföra dessa regelbundet. Denna identifikation kunde ske genom att använda 

olika självskattningsinstrument så som Min mening eller Intressechecklistan. Informanterna 

beskrev depression som en obalans mellan aktivitet och vila och att aktivitetsutförandet 

påverkades dels av svårighetsgraden på själva aktiviteten och dels av olika 

omgivningsfaktorer runt om klienten. Det framkom i resultatet ett antal olika 

planeringsverktyg som kan användas vid strukturerandet av klientens vardag. Dessa 

planeringsverktyg var Handi handdator, Sigvard (en magnettavla med dioder där olika 

aktiviteter kan sättas upp som en påminnelse), veckoscheman, mobiltelefon och almanacka. 

En informant berättade att hon inte använde mobiltelefon som ett planeringsverktyg för 

klienter med depression eftersom att mobiltelefoner oftast är för svåra för klienten att 

hantera. En informant sa såhär om att strukturera vardagen: 

 



17 

 

”Målet med interventionerna /../ en fungerande vardag /../ för att nå det 

målet behöver vi öka patientens motivation och vilja och det här försöker vi 

göra genom att /../ skapa en mer aktiv dagsstruktur med aktiviteter som 

patienten finner /../ meningsfulla och stimulerande” 

 

Informanterna var eniga om att vad gäller målbildning, tillsammans med klienter som lider av 

depression, var det viktigt att bryta ner målen för att klienten skulle orka genomföra dem. 

Målen skulle även vara rimliga och inte omöjliga att uppnå samt att det var viktigt att 

aktiviteterna som målen berörde skulle kunna sätta igång tankeverksamheten hos klienten. Det 

visade sig även vara viktigt att vara tydlig angående varför vissa saker görs och planera inför 

hur klienten skall göra när det känns tungt. En av informanterna sa detta om mål: 

 

”Det jag brukar jobba mycket med är olika hemuppgifter, patienten får 

jobba med aktivitetsmål /../ det är stökigt i hemmiljön gör att man mår ännu 

sämre och oroar sig. Så det kan ju vara att börja med att man diskar två 

gånger i veckan. Att man sätter upp det som mål” 

 

 

Grupp som terapeutiskt medel 

Denna kategori beskriver olika gruppaktiviteter som möjliggör för klienten att komma 

tillbaka till en mer aktiv och social vardag. För att nå detta krävs att arbetsterapeuterna 

anpassar aktiviteterna korrekt samt att aktiviteterna som klienten utför passar den enskilda 

klienten. 

 

Interventionerna kan ske i grupp beroende på klientens önskemål och behov. Det ansågs vara 

av vikt att arbeta mot att klienten återfinner lusten till aktivitet och att aktiviteterna ska 

möjliggöra deltagande. Det ansågs även viktigt att hjälpa klienten att utveckla empowerment. 

Resultatet visade på att finmotoriska och koncentrationskrävande aktiviteter skall undvikas i 

ett tidigt skede av rehabiliteringen eftersom att detta kan påverka klienten negativt vad gäller 

självkänsla och motivation.  Informanterna ansåg att det var viktigt att klienten fick pröva på 

nya aktiviteter istället för aktiviteter denne redan prövat på att utföra. Att utföra nya 

aktiviteter bidrog till att klienten fick större förtroende till sin utförandekapacitet. När 

klienten utför aktiviteter denne redan prövat på finns det möjlighet att jämföra det nuvarande 

resultatet med det dåvarande. Detta kan bidra till att klienten blir negativt påverkad på grund 

av att de idag inte klarar av att utföra aktiviteten eller kanske inte längre gör det med lika bra 

resultat.  
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Informanterna talade om användandet av olika slags aktivitetsgrupper och gruppbehandlingar 

som en framgångsrik intervention. Syftet med att utföra gruppaktiviteter var enligt 

informanterna att detta skulle kunna leda till att klienten skapade sig en förmåga att klara av 

och att de lär sig att våga delta i aktivitet. De olika grupperna som informanterna nämnde var 

grupper som sysslade med skapande aktivitet så som hantverk, textilmålning, långstygn, 

schablontryck, målning, virkning, arbete med läder samt vävning. Andra gruppaktiviteter 

som informanterna hade upptäckt var effektiva för klienter som lider av depression var 

grupper som utförde arbete inom trädgårdsskötsel, hushållsaktiviteter, catering och packning 

och montering hade visat sig vara effektiva för klienter med depression. Resultatet visade 

även på ett användande av kurser i ångest och stresshantering, IT och meditation och 

avslappning i arbetet med deprimerade och dessa kurser sades vara framgångsrika. 

 

Diskussion 

Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av interventioner för 

klienter med depression. Resultatet visade på vikten av att arbetsterapeuter lär klienten nya 

strategier. Detta eftersom att klienten genom nya strategier kan lära sig känna igen 

risksituationer och påminnelsesignaler i miljön och på ett mer framgångsrikt sätt kunna 

hantera vardagen och de problem som finns i den. Det visade sig vara viktigt att 

informanterna arbetade med att hitta klientens motivation, att synliggöra deras roller och 

vanor samt de aktiviteter som klienten fann meningsfulla. Att anpassa olika aktiviteter visade 

sig vidare vara viktigt, då detta kunde tänkas underlätta utförandet av aktivitet för klienten. I 

anpassandet av aktiviteten var det av betydelse att se över aktivitetens svårighetsgrad och 

duration så att klienten skulle klara av att utföra aktiviteten. Resultatet speglar även 

betydelsen av att finna struktur i vardagen då detta kan bidra till en balans mellan arbete, 

fritid och relationer. För att nå struktur kan olika typer av planeringsverktyg och 

aktivitetsloggböcker användas. Slutligen visade resultatet att gruppaktiviteter användes som 

ett medel för att hjälpa klienten tillbaka till en mer aktiv och social vardag. I syfte att nå detta 

krävs att aktiviteterna är korrekt anpassade och att aktiviteterna ska passa den specifika 

klienten. Det huvudsakliga resultatet återger det som informanterna lade tonvikt på vad gäller 

interventioner och hur arbetsterapeuter kan arbeta för att hjälpa klienter som lider av 

depression.  
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Av resultatet framgår att ett samarbete mellan arbetsterapeut och klient var av betydelse för 

att klienten skulle kunna skapa nya strategier för att klara vardagen. Sådana strategier kunde 

gå ut på att klienten lärde sig att upptäcka när denne var på väg in i ett mer depressivt 

tänkande samt vilka aktiviteter och situationer som var startpunkter för ett mer depressivt 

beteende. Creek (2002) styrker att nya strategier är något positivt för klienter med depression 

och strategierna kan bidra till att framtida problem förebyggs. Författarna anser att det är 

viktigt med strategier då dessa kan verka både förebyggande och understödjande i klientens 

befintliga situation.  

 

Resultatet visar på att det är av betydelse att se över aktiviteters aktivitetsinnehåll i syfte att 

se över vad i aktiviteten eller andra faktorer som påverkar aktivitetsutförandet. Detta styrks 

av det Kielhofner (2008) redogör för angående vikten av att identifiera faktorer som påverkar 

aktivitetsutförandet och delaktighet. Kielhofner (2008) menar även att arbetsterapeuten kan 

finnas där som hjälp för klienten i dennes beteendeförändring vad gäller aktivet genom att 

arbetsterapeuten erbjuder klienten fysiskt och verbalt stöd, uppmuntran, guidning, 

demonstration och instruering. Författarna menar att arbetsterapeuten genom att få grepp om 

de faktorer som påverkar aktiviteten på ett mer effektivt sätt kan hjälpa klienten i dennes 

förändringsprocess. Arbetsterapeuten kan genom att arbeta klientcentrerat hjälpa klienten att 

forma en behandling som klienten accepterar. Om klienten känner sig delaktig i besluten 

under hela processens gång blir det lättare för arbetsterapeuten att stödja klienten. 

 

Arbetsterapeuterna anser att anpassning av aktivitet kan hjälpa klienter vid hanteringen i 

utförandet av aktivitet och att detta kan bidra till att klienten känner sig mindre 

funktionshindrad. Genom att se över aktiviteter, ta reda på dess svårighetsgrad, storlek och 

hur lång tid de tar att genomföra kan aktiviteterna brytas ner i mindre beståndsdelar i syfte att 

underlätta aktivitetsutförandet för klienten. Detta styrks av Moyers (2005) som hävdar att 

genom att arbetsterapeuten ändrar egenskaper hos själva aktiviteten kan aktivitetsutförandet 

förbättras. Vidare menar Cracknell (2005) att uppgifter som är lätta att genomföra bidrar till 

att klienten känner att denne klarar av att genomföra aktiviteterna och att en kombination av 

sådana lätta aktiviteter slutligen kommer att bidra till att klienten mår bättre. Syftet med 

nedbrytningen av aktivitet styrks ytterligare av det som Custer & Wassink (1990) hävdar 

angående att en nedbrytning av aktivitet gör att klienten inte kommer att känna att aktiviteten 

blir övermäktig. Författarna anser att det är av stor betydelse att klienterna inte påverkas 

negativt av de aktiviteter denne utövar och för att förebygga detta är nedbrytning av aktivitet 
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ett måste. Nedbrytningen bidrar till att klientens känsla av kompetens ökar allt eftersom 

denne blir friskare i sin sjukdom. 

 

Resultatet av intervjuerna visade på att arbetsterapeuterna satte vikt i att hjälpa klienten att få 

en struktur i vardagen. Författarna hittade ett flertal studier och rapporter som styrker 

resultatet gällande vikten av att strukturera i syfte att skapa en mer varierad vardag då detta 

sägs ge ett ökat välbefinnande och förbättrad hälsa (AOTA, 2008; Cracknell, 1995; Haglund 

& Lundgren Pierre, 2009). Kielhofner (2008) menar att strukturering sker i syfte att skapa 

parametrar för val och utförande genom att erbjuda alternativ, sätta gränser och skapa regler. 

Strukturering kan bidra till skapandet av rimliga krav för att klienten ska kunna välja, utföra, 

bibehålla vanor och uppfylla roller. Att hjälpa klienten att skapa struktur kan öka klientens 

känsla av kontroll samt att på ett säkert sätt synliggöra möjligheter och hinder i miljön 

(Kielhofner, 2008).  

 

Resultatet visade även att aktivitetsgrupp och gruppbehandling som intervention för klienter 

som lider av depression var en effektiv behandlingsmetod då dessa kan bidra till en ökad 

känsla av kompetens och att klienten vågar delta i aktiviteter. Detta styrks av att Haglund & 

Lundgren Pierre (2009) och Cracknell (1995) hävdar att aktivitetsgrupper är en effektiv 

behandlingsmetod för klienter som lider av depression. Haglund & Lundgren Pierre (2009) 

menar även att gruppbehandlingen leder till att klienten vågar utföra aktivitet samt att de får 

förmågan att kunna förändra sina dagliga aktiviteter i syfte att bli mer hälsosam. Creek 

(2002) menar på att det sociala samspelet i en grupp kan erbjuda jag – stärkande medel, 

skapande av sociala färdigheter samt ge klienten en ökad känsla av att tillhöra ett 

sammanhang. En grupp kan ge klienten det stöd denne behöver, bidra till att klienten känner 

glädje och hopp istället för negativa tankar samt innebära att klienten blir mer kreativ i sina 

tankar och idéer (Creek, 2002). Författarna anser att gruppen är ett bra medel för 

tillfrisknande. Det är dock av betydelse att se till att klienten placeras i lämplig grupp där 

denne kan utföra de aktiviteter som är meningsfulla, utmanande och stimulerande för den 

enskilde individen. Vidare menar författarna att i syfte att återetablera klienten i samhället är 

det av betydelse att denne får möjlighet att delta i sociala sammanhang och återfå en social 

kompetent så att denne känner sig bekväm och vågar delta i sociala aktiviteter. 
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Metoddiskussion 

Författarna intervjuade åtta arbetsterapeuter där informanterna fick möjlighet att berätta fritt 

om sina erfarenheter utifrån författarnas semistrukturerade intervjufrågor. När informanterna 

berättade om sina erfarenheter skedde ingen avbrytning utan författarna lyssnade till vad de 

berättade, detta för att inte missa någon viktig information. Författarna visade utan att 

avbryta ändå intresse genom att hålla med, uttrycka intresserade ord och läten som 

exempelvis jaha och aha samt att författarna frågade följdfrågor när naturlig tystnad i 

informanternas berättande uppstod. Informanterna fick före intervjun ta del av 

frågeställningarna genom det utskickade missivbrevet, detta för att ha möjlighet att kunna 

förbereda sig både mentalt och vad de skulle redovisa vid intervjutillfället. En styrka är att 

intervjuguiden säkerhetsställde att författarna vid intervjuerna höll sig till ämnet vilket 

överensstämmer med det Holloway och Wheeler (2002) hävdar att en intervju är en historia 

so m i ringa grad kräver några ytterligare beskrivningar och förklaringar. En brist i studien 

kan tänkas vara att författarna inte utfört en pilotintervju för att förberedda sig inför själva 

intervjuerna som skulle komma att användas i studien. Att öva sig på att intervjua är enligt 

Kvale (2009) av vikt för att författarna skall bygga upp ett bättre självförtroende i sin roll 

som intervjuare. Eftersom att informanterna själva fritt fick berätta om sina erfarenheter så 

kom följdfrågorna att variera beroende på vilka oklarheter som eventuellt uppstod eller vad 

informanterna behövde förtydliga. Vissa informanter berättade väldigt utförligt vilket ledde 

till färre följdfrågor till skillnad från de som berörde ämnet mer på ytan. Kvale (2009) menar 

att författare genom att vara kritiska till sina följdfrågor kan pröva tillförlitligheten och 

giltigheten i det intervjupersonerna redogör för. 

 

Författarna delade upp intervjuerna mellan varandra och därmed har författarna inte lyssnat 

till alla intervjuer utan endast läst det utskrivna materialet. En styrka med att vara ensam 

intervjuare är enligt Trost (2010) är att informanten inte känner sig i underläge vilket 

informanten kan göra när denne intervjuas av två personer. Samtliga intervjuer genomfördes 

per telefon eftersom denna metod ansåg mest lämplig i och med de långa avstånden mellan 

författare och informant. En svaghet med att intervjua via telefon kan ha varit att författarna 

missade viktig information genom exempelvis kroppspåk. Enligt Kvale (2009) bör 

intervjuaren ta hänsyn till blickar, kroppsspråk och tonfall då detta i sig kan ge viktig 

information och en ökad tillförlitlighet och giltighet. Kvale (2009) menar att det kan vara 

svårt att fastställa tillförlitligheten eftersom att det inte säkert går att dra slutsatser kring om 

intervjumaterialet skulle tolkas annorlunda om någon annan genomfört studien. För att öka 
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tillförlitligheten valde författarna att genom hela processen att återgå till det nedskrivna 

intervjumaterialet för att inte missa sådan information som kunde behövas för att täcka upp 

studiens syfte (jmf Kvale, 2009). 

 

Författarna avidentifierade intervjumaterialet genom att inte nämna namn, kommun och 

arbetsplats i studien. All data som har kunnat leda till identifikation av informanterna har 

behandlats på ett sådant sätt att obehöriga inte haft tillgång till den. Alla inspelningar, 

utskrifter och bearbetning av materialet har efter avslutad studie förstörts i syfte att tillgodose 

den utlovade anonymiteten. Medicinskavetenskapsrådet (2003) informerar hur insamlad data 

skall förvaras. De menar även att det ställs krav på säkerheten vid materialets förvaring, med 

detta menas att obehöriga inte skall ha tillgång till material som kan leda till identifiering av 

enskilda informanter. 

 

Fördelarna med analysmetoden är att författarna tillsammans på ett enkelt och effektivt sätt 

kunde korta ner intervjumaterialet och fånga upp de viktiga beståndsdelarna utan att de 

viktiga som sades under intervjuerna gick förlorad. Nackdelarna med analysmetoden kan ha 

varit att författarna till en början använde den på ett felaktigt sätt vilket kan ha resulterat till 

att de meningsbärande enheterna blev allt för övergripande. Författarnas tanke angående de 

meningsbärande enheterna kan jämföras med det som Graneheim & Lundman (2004) språkar 

för angående att det kan finnas svårigheter i valet av meningsbärande enheter. För stora 

meningsbärande enheter kan leda till för mycket av företeelserna tas med och vid för små 

meningsbärande enheter kan för lite tas med (Graneheim & Lundman, 2004). 

Slutsats 

Syftet med studien var att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av interventioner för klienter 

med depression. Resultatet visade på att valet av interventioner är viktigt för att den enskilde 

klienten ska kunna nå sina mål. Under förutsättning att interventionen är lämplig för den 

enskilda klienten kan detta möjliggöra att klientens nuvarande hälsotillstånd inte försämras 

och att dennes depression inte fördjupas ytterligare. Lämpliga interventioner möjliggör en 

ökad känsla av kontroll och självförtroende samt kan bidra till en mer hälsosam miljö för 

klienten. En hälsosam miljö kan i sin tur leda till att klientens vardag och dennes 

aktivitetsutförande får en mer hälsosam natur. Eftersom att det visat sig att insjuknande i 

depression blir mer vanligt förekommande i samhället behövs vidare forskning. Sådan 
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forskning kan rikta sig mot interventioner som visat sig vara effektiv vad gäller rehabilitering 

men även vilka åtgärder som kan vara användbara i syfte att förebygga återinsjuknande. 

 

Tillkännagivande 

Tack till alla som har varit med och deltagit i denna studie, allt från arbetsterapeuter till 

handledare 
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Bilaga 1 

Luleå år-månad-datum 

Information och förfrågan om medverkan i studie 

Arbetsterapeuten har en viktig roll att spela i klientens beteendeförändring genom att erbjuda 

denne behandling som är stimulerande, klientcentrerad, utmanande och som tar klientens 

nuvarande behov i beaktning. I författarnas sökande efter artiklar inom specifikt område 

kunde det redovisas att arbetsterapeutiska interventioner används vid arbete med klienter som 

lider av depression. Det som författarna inte kunde finna någon forskning om var 

genomförandet av intervention samt vilka olika typer av interventioner som kan vara lämpliga 

för just denna specifika klientgrupp. Syftet med studien var att redovisa arbetsterapeuters 

erfarenheter av interventioner samt hur dessa interventioner genomförs tillsammans med 

klienter som lider av depression. Författarna vänder sig till er enhet för att komma i kontakt 

med arbetsterapeuter inom psykiatrin som har erfarenheter av genomförande av interventioner 

för klienter med depression och som är intresserade av att delta i denna studie. Studien skall 

leda till ett examensarbete där det redovisade resultatet av studien kan ge 

arbetsterapeutstudenter samt legitimerade arbetsterapeuter hjälp och stöd i hur ett gott arbete 

tillsammans med en klient som lider av depression skall genomföras för att nå ett gott resultat. 

 

Vi som kommer att genomföra studien är två arbetsterapeutstuderande vid Institutionen för 

hälsovetenskap vid Luleå Tekniska Universitet.  

De områden intervjun utgår ifrån är: 

Kan du beskriva interventioner som du använder för klienter med depression. 

Kan du beskriva hur interventionerna genomförs. 

Kan du beskriva utifrån ett klientfall hur en intervention genomförs. 

 

Cirka en vecka efter ni erhållit detta brev kommer författarna till studien att kontakta er per 

telefon och höra om ni är intresserade av att delta i studie och eventuellt boka tid och plats för 

intervju. Det är frivilligt att delta och ni har när som helst rätt att avbryta om så önskas. 

Intervjuerna kommer att spelas in på band och kommer att ta cirka en timme. Informationen 

som erhållits kommer att behandlas av författarna och avidentifieras. Informationen kommer 

att skrivas ner ordagrant på papper som sedan granskas och analyseras. Efter avslutad studie 

kommer informationen som erhållits att förstöras. Studien kommer att finnas tillgänglig till 

vid Luleå Tekniska Universitets hemsida (http://pure.ltu.se/portal/). 
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Vid frågor kontakta oss. 

Marie Pettersson, arbetsterapistuderande.  Telnr: 070-277 06 82 

Ida Hägglund, arbetsterapistuderande.   Telnr: 070-263 94 57 
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Alexandra Olofsson 

Universitetsadjunkt 
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