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Sammanfattning 
I takt med att sjukfrånvaron har stigit har även behovet av rehabiliteringsåtgärder i samhället ökat. 
En viktig förutsättning för en lyckad arbetsrehabilitering har beskrivits vara klientens motivation. 
Syftet med studien var att beskriva arbetsterapeuternas erfarenheter av faktorer som påverkar 
klientens motivation vid arbetsrehabilitering. En kvalitativ ansats tillämpades där semistrukturerade 
individuella intervjuer genomfördes med totalt sju arbetsterapeuter. All insamlad data analyserades 
utifrån en kvalitativ innehållsanalys vilket innebar att materialet transkriberades för att därefter 
identifiera koder och kategorier. Resultatet sammanställdes enligt de tre huvudkategorierna 
"Klientens vilja, förmåga och hopp till någon form av förändring”, "Arbetsterapeuternas kunskap, 
strategier och erfarenheter" och ”Samhällsfaktorer och organisatorisk arbetsmiljö". 
Arbetsterapeuterna beskrev hur klientens motivation påverkade processen och även angav riktning 
för hur arbetsrehabilitering och arbetsåtergång utformades. Resultatet visade att viktiga faktorer för 
klientens motivation var ekonomisk trygghet samt de krav och förväntningar som fanns i de 
verksamheter som arbetsterapeuterna befann sig i. I studien framkom att klientens motivation är 
betydelsefull och kan även anses ange riktning för hur arbetsrehabilitering och återgång i arbete bör 
utformas. Arbetsterapeuternas nivå på samverkan med andra verksamheter och kunskap om 
regelverk kan vara av betydelse. Mer tid per klient och förbättrade möjligheter till uppföljning 
behöver lyftas på organisationsnivå för att få tillräckligt genomslag. 

Nyckelord:  Arbetsterapi, motivation, återgång i arbete, arbetsrehabilitering 
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Abstract 
Increasing sick leave have increased the need for rehabilitation. The client's motivation is according 
to previous studies an important precondition for successful rehabilitation. The aim of the study was 
to describe occupational therapists’ experiences of factors that affect the client’s motivation during 
vocational rehabilitation. A qualitative approach was used and seven semi-structured interviews 
with occupational therapists was conducted. The collected data was analysed through a qualitative 
content analysis. First, the material was transcribed. Thereafter, codes and categories were 
identified. The results were compiled into three main categories: ”Client's Will, Abilities and Hope 
for Change”, "Occupational Therapists' Knowledge, Strategies and Experiences" and "Social 
Factors and Organisational Working Environment”. The occupational therapists described how 
clients' motivation was affecting the process and also indicated how the vocational rehabilitation 
and return to work was designed. The results showed that the major factors for the client's 
motivation was financial security as well as the demands and expectations of the occupational 
therapists’ organisations. The study reveals that the clients' motivation is a decisive factor within 
vocational rehabilitation. The level of interaction with other organisations and knowledge about 
regulations could be important factors. More time per client and improved opportunities for follow-
ups needs to be lifted at the organisational level to make sufficient impact. 

Keywords: Occupational therapy, motivation, return to work, vocational rehabilitation 
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1. Bakgrund 
Sjukfrånvaron har ökat de senaste åren vilket i sin tur har ökat behovet av rehabiliteringsåtgärder i 

samhället (Försäkringskassan, 2015). En rapport från Regeringskansliet (2015) visar att den 

stigande sjukfrånvaron är oroande och bedömningen är att det behövs åtgärder på bred front och av 

olika professioner för att kunna stabilisera utvecklingen. Sjukskrivningsprocessen och 

arbetsrehabilitering är en komplex process som involverar flera olika professioner, vilka dessutom 

kan vara aktiva inom flera olika verksamhetsområden såsom primärvården, Försäkringskassan, 

Arbetsförmedlingen, olika rehabiliteringsenheter och företagshälsovården (Ståhl, 2015). Då 

arbetsrehabilitering är en flerdelad process där olika professioner deltar med olika roller och 

ansvarsområden, kan vägen tillbaka till ett arbete se väldigt olika ut (Lindqvist, 2000; Thulin 

Skantze, Torstensson, Kullgren, Dahlberg & Bäck, 2014; Ståhl, 2015). Processen är multifaktoriell 

och påverkas av såväl individens hälsa och livsvillkor som av utformning av socialförsäkring samt 

juridisk- och medicinsk kompetens (Hensing, 2015). 

Det finns ett samband mellan frånvaro av arbete och ökad ohälsa (Folkhälsomyndigheten, 2016). 

Enligt Ekberg och Erlandsson (2015) kan det ha en negativ effekt för individen att vara utan ett 

arbete under en längre period. Förutom ekonomiska konsekvenser och en ökad stress och oro, kan 

det också innebära passivisering och en känsla av att förlora kontrollen över sin situation, vilket i 

längden kan leda till försämrad hälsa (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 

[SBU], 2003; Ekberg & Erlandsson, 2015). Anledningen till sjukfrånvaro kan se mycket olika ut 

och många gånger består de hälsorelaterade problemen av en komplex blandning av psykiska, 

fysiska och sociala faktorer (Hensing, 2015; Bjurvald, Hogstedt, Marklund, Palmer & Theorell, 

2005).  

1.1 Arbetsrehabilitering 

Det finns flera olika definitioner av innebörden av arbetsrehabilitering. Försäkringskassan (2016) 

beskriver det som de insatser som krävs för att sjukskrivna ska få tillbaka sin arbetsförmåga och få 

förutsättningar att försörja sig genom förvärvsarbete. Ekholm, Vahlne Westerhäll, Bergroth och 

Schuldt Ekholm (2015) beskriver arbetsrehabilitering som ett samlingsbegrepp som inkluderar 

medicinsk, psykologisk, social och arbetsinriktad art och betonar att det i rehabiliteringsprocessen 

krävs en helhetssyn som inte bara utreder medicinska problem utan även tar sig an hela individens 

livsvärld för att möjliggöra en så bra och fungerande återgång i arbete som möjligt. Att bli 

sjukskriven innebär många gånger en dramatisk förändring i livet. Vägen tillbaka till arbete handlar 
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inte bara om att bli fri från sjukdom, utan även om att kunna hantera de förändringar som sker med 

självuppfattning och identitet vid frånvaro av arbetsgemenskap, socialt samspel och delaktighet i 

samhället (Ståhl, 2015; Christiansen & Townsend, 2010).  

De vanligaste orsakerna till arbetsrelaterade besvär är stress och psykiska påfrestningar, men även 

påfrestande arbetsställningar samt tung manuell hantering (Arbetsmiljöverket, 2016). 

Påfrestningarna kan ge olika symptom såsom smärta i rygg, nacke och axel/arm, depression, ångest 

och sömnbesvär (ibid). Då det finns en stor variation i symptom och orsaker, behöver 

interventionerna vara av skiftande slag. Interventioner kan innebära anpassning av arbetsuppgifter, 

förändringar i den psykosociala arbetsmiljön, justering av arbetsbelastning och ergonomiska 

hjälpmedel men också att ge stöd i att hitta livsbalans och struktur och att stödja till förändring, 

ökad självkännedom och motivation (Mettävainio Isaksson & Ahlgren, 2009; Bade & Eckert, 

2008). Tidigare forskning har beskrivit motivation som en viktig förutsättning för en lyckad 

rehabilitering (Astvik, Mellner & Aronsson, 2006; Berglind & Gerner, 2002; Franche & Krause, 

2002). Gerner (2007) skriver om betydelsen av motivation för återgång i arbete där vikten av egna 

mål samt individens egen vilja och styrka framhålls som viktiga faktorer. Gerner pekar även på 

vikten av att ta hänsyn till individens tilltro till sin egen förmåga och att beakta graden av 

motivation individen har till såväl rehabilitering i sig själv som till motivation till arbete. Ytterligare 

en studie (Franche & Krause, 2002) lyfter fram betydelsen av en tidig kontakt med arbetsgivaren 

och hur motivation och beteendeförändring utvecklas som bäst i en social miljö.  

1.2 Arbetsterapi och arbetsrehabilitering 

Arbetsterapeuten är en av de professioner som arbetar med arbetsinriktade åtgärder och då möter 

klienter som befinner sig i en förändrad livssituation. Arbetsterapeutens roll syftar till att bland 

annat stödja och uppmuntra till aktivitet, att ha förståelse för hur dagliga aktiviteter struktureras och 

hur aktiviteter kan anpassas till de förändringar som sker under livet (Kielhofner, 2012; Fischer, 

2009). I Model of Human Occupation (MOHO) spelar viljekraften en central roll och modellen 

beskriver hur motivation till aktivitet påverkas av det komplexa samspelet av olika roller, vanor och 

intressen samt den miljö som klienten befinner sig i (Kielhofner, 2012). Inom arbetsrehabilitering är 

det övergripande målet att främja klientens möjligheter till delaktighet i arbetslivet. För att 

möjliggöra detta sätts olika delmål upp tillsammans med klienten, vilka utgår från klientens hela 

livssituation och identifierar de olika behov, svårigheter och resurser som finns. För att fånga in 

denna heltäckande bild av klienten väger arbetsterapeuten in såväl fysiska, psykiska, kognitiva som 
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psykosociala aspekter i olika kontexter (Ståhl, 2015; Bade & Eckert, 2008). Arbetet kan innebära att 

omstrukturera aktiviteter och rutiner i vardagen samt att stötta klienten till att hitta nya intressen och 

vanor för en mer hälsosam balans (Eklund & Erlandsson, 2011). 

Inom arbetsrehabilitering har arbetsterapeuten flera olika valida och reliabla instrument att tillgå 

med utgångspunkt i MOHO (Kielhofner, 2012). Instrumenten samlar information om klientens 

uppfattning om sin egen arbetsförmåga; en del identifierar även graden av motivation och vad som 

upplevs motiverande för klienten. Under senare år har Supported employment (SE) enligt 

Individual placement and support (IPS) blivit allt vanligare som arbetsrehabiliteringsmodell 

(Nygren, Markström, Svensson, Hansson & Sandlund, 2011; Socialstyrelsen, 2012). Modellen kan 

med fördel användas av en arbetsterapeut och processen har ett stort fokus på att motivera och 

engagera klienten utifrån personens egen vilja att arbeta. Modellens grundprincip är att klienten 

redan från början har en uttalad vilja och motivation till arbete (Nygren et al., 2011). 

1.3 Motivation och motivationsstärkande förhållningssätt 

Begreppet motivation är ett komplext och svårfångat begrepp och det finns många olika teorier om 

vad som är eller skapar motivation. För att få en ökad förståelse för vad det är som motiverar en 

individ behövs kunskap och förståelse för de teorier som finns kring motivation och viljekraft. En 

vanligt förekommande indelning av motivationsteorierna är uppdelningen i innehållsteorier och 

processteorier (Brooks, 2009). Innehållsteorier beskriver vad som motiverar individen och fokuserar 

på individens inre kraft som initierar och bevarar ett beteende (Hedegaard Hein, 2012). 

Processteorierna beskriver hur individen motiveras och försöker förklara varför och hur individen 

styrs till att utföra ett visst beteende. En annan vanligt förekommande indelning är uppdelningen i 

inre och yttre motivationsfaktorer (Alvesson & Kärreman, 2012). Enligt Deci och Ryan (2013) 

skapas de inre motivationsfaktorerna inifrån individen själv. De yttre motivationsfaktorerna skapas 

utifrån och ligger utanför individens kontroll (ibid). Revstedt (2014) nämner begreppet 

motivationsrelation och betydelsen av hur en god relation och engagemang stöder klienten i positiv 

riktning och hur klienten påverkas av behandlarens förmåga att använda sig själv som verktyg. För 

detta kan till exempel arbetsterapeuten använda sig av samtalsmetoden Motivating Interviewing 

(MI) som stöd i förändringsprocessen (Barth & Näsholm, 2006). Revstedt (2014) lyfter även viktiga 

etiska överväganden kring motivationsrelationen såsom arbetsterapeutens ansvar och klientens 

integritet. McLean och Pound (2000) belyser att förhållningssättet hos arbetsterapeuten, och övriga 
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professioner inom rehabilitering, spelar en betydande roll för klientens grad av motivation; att 

förhållningssättet kan ha såväl negativ som positiv effekt på klientens motivation. 

Många av dessa behovsteorier och teorier som beskriver drivkraften till “görandet” har 

inkorporerats i arbetsterapeutiska teorier och modeller (Eliasson, Lidström & Peny-Dahlstrand, 

2016). MOHO grundar sin kunskap från flera olika kunskapsområden utöver arbetsterapi såsom 

psykologi, sociologi, antropologi och pedagogik (Kielhofner, 2012). Enligt Kielhofner (2012) är 

grundtanken inom arbetsterapi och aktivitetsvetenskap att genom aktivitet främja individens 

upplevelse av egenvärde, tro på sin egen förmåga, känsla av effektivitet och möjlighet till 

förändring. Vidare beskriver Kielhofner (2012) att viljan är något som motiverar oss att utföra en 

aktivitet och beskriver viljekraften utifrån tre nivåer: utforskande, kompetens och prestation. 

Viktiga instrument för att utveckla en förändring och främja motivationen är att stödja, uppmuntra 

och guida, att beakta den fysiska- och sociala miljön men också genom relationen och samarbetet 

mellan arbetsterapeut och klient (ibid). Erlandsson och Persson (2014) beskriver att de aktiviteter 

som motiveras av ökad ekonomisk standard eller andra yttre belöningar ofta prioriteras på 

bekostnad av aktiviteter som drivs av en inre motivation, självbelöning och social gemenskap. De 

betonar att denna prioritering ökar risken för obalans och utgör en förhöjd risk för stress och 

utmattningssymptom och i längden även kroppsliga sjukdomar.  

1.4 Problemområde  

I takt med att siffran för antalet sjukskrivna växer blir de negativa effekterna för både individ och 

samhälle större och större. Detta ställer allt högre krav på de aktörer som finns inom arbetsinriktad 

rehabilitering. Tidigare forskning har beskrivit motivation som en viktig förutsättning för en lyckad 

rehabilitering (Astvik et al., 2006; Berglind & Gerner, 2002; Franche & Krause, 2002), dock finns 

det få studier och begränsat med information som belyser arbetsterapeutens insatser inom 

arbetsrehabilitering utifrån ett motivationsperspektiv. Genom ökad kunskap kring de faktorer som 

påverkar motivationsarbetet kan denna studie bidra till ökad insikt om motivationens betydelse 

inom arbetsrehabilitering samt åskådliggöra hur arbetsterapeuterna kan underlätta för och stödja 

klienten under processens gång. 

1.5 Syfte 

Syftet med studien är att beskriva arbetsterapeuternas erfarenheter av faktorer som påverkar 

klientens motivation vid arbetsrehabilitering.  
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2. Metod 
2.1 Design 

För att besvara studiens syfte valdes en kvalitativ ansats. Enligt Olsson och Sörensen (2011) lämpar 

sig en kvalitativ ansats väl för att studera människors beteenden, attityder och erfarenheter. 

Semistrukturerade individuella intervjuer genomfördes och all insamlad data analyserades utifrån en 

kvalitativ innehållsanalys enligt Olsson och Sörensens (2011) beskrivning av analysmetoden.  

2.2 Urval och procedur 

Deltagarna valdes utifrån ett ändamålsenligt urval i enlighet med Olsson och Sörensen (2011). 

Inklusionskriterierna var att arbetsterapeuterna skulle vara verksamma inom arbetsrehabilitering 

eller regelbundet möta klienter i arbetsrehabilitering samt inneha minst ett års erfarenhet av 

arbetsrehabiliterande insatser. Författaren tog kontakt med arbetsterapeuter verksamma inom 

Arbetsförmedlingen, primärvård, landsting och kommunal verksamhet och som mötte klienter i 

återgång i arbete. De presumtiva deltagarna kontaktades med hjälp av e-postutskick med missiv 

(bilaga 1) och samtyckesformulär (bilaga 2). En vecka efter mottaget svar ringde författaren, enligt 

överenskommelse, upp samtliga deltagare för att boka in tid för möte. Varje intervjutillfälle bokades 

in och genomfördes en till två veckor efter telefonsamtalen. I studien deltog sju legitimerade 

arbetsterapeuter som arbetade inom landstinget, psykiatrisk öppenvård eller på Arbetsförmedlingen. 

2.3 Datainsamling 

Datainsamling skedde med semistrukturerade individuella intervjuer. Frågor av öppen karaktär 

användes (bilaga 3) för att kunna skapa en bred bild av deltagarnas erfarenheter. Efter varje intervju 

utvärderades intervjufrågorna för att säkerställa validiteten i enlighet med Olsson och Sörensen 

(2011). Behov av att ändra eller uppdatera utformningen av frågorna uppstod aldrig. Samtliga 

intervjuer genomfördes på respektive arbetsplats och tog mellan 45 till 90 minuter. Intervjuerna 

spelades in på ljudfil med samtycke och en överenskommelse gjordes om att få återkomma till 

deltagarna om behov av förtydligande uppstod. Detta nyttjades aldrig.  

2.4 Analys av data 

För bearbetning och analys av data användes en kvalitativ innehållsanalys i enlighet med Lundman 

och Hällgren Graneheim (2012). All insamlad data transkriberades och därefter identifierade 

författaren meningsenheter som motsvarade studiens syfte. Meningsenheterna kondenserades och 

abstraherades för att sedan förses med en kod. De olika koderna hjälpte författaren att reflektera 
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över sin data på nya sätt och jämfördes med avseende att identifiera likheter och skillnader där olika 

kategorier växte fram efterhand. Lundman och Hällgren Graneheim (2012) beskriver att 

kategorierna bör vara ömsesidigt uteslutande ifrån varandra. Under hela analysprocessen varierade 

författarens fokus mellan det transkriberade materialet och kategorierna för att säkerställa att 

kategoriseringen kunde härleda tillbaka till råmaterialet. Den slutgiltiga kategoriseringen resulterade 

i tre huvudkategorier och tolv underkategorier. 

2.5 Forskningsetiska aspekter 

Det är forskarens ansvar att deltagarna informeras om studiens syfte, hur studien kommer att 

genomföras och att deltagarna förstår den information som ges (Olsson & Sörensen, 2011). 

Deltagarna informerades om att det är frivilligt att delta, att de när som helst kan avbryta sin 

medverkan samt att uppgifterna som lämnas behandlas konfidentiellt. Deltagarna informerades både 

skriftligt och muntligt om studiens syfte och att intervjuerna, med deras samtycke, kommer att 

spelas in. Det garanterades att allt material förvaras på ett tillförlitligt sätt och att materialet inte 

kommer att användas till annat syfte än aktuell studie. Allt skriftligt material avidentifierades och 

kan därmed inte spåras vid analys av data och resultatredovisning i enlighet med Olsson och 

Sörensen (2011). Material i form av ljudfiler transkriberades och kasserades därefter. Allt material 

hanterades med respekt och noggrannhet för att inte förvrängning eller ändring av innehåll och 

innebörd skulle kunna ske.  

En eventuell risk med studien var att värdefull tid togs i anspråk då det var yrkesverksamma 

arbetsterapeuter som intervjuades. Författaren ansåg att tiden som togs i anspråk för att utföra 

intervjuerna verkade rimlig i förhållande till nyttan med studien och att deltagandet även gick i linje 

med Etisk kod för arbetsterapeuter (Förbundet Sveriges arbetsterapeuter [FSA], 2012) där 

arbetsterapeuter uppmanas till att delta i forskning och utvecklingsarbete. Nyttan med denna studie 

är att bidra med ökad kunskap och förståelse kring arbetsterapeuternas erfarenheter av 

motivationsfrämjande insatser inom arbetsrehabilitering. 

3. Resultat 
Resultatet presenteras utifrån tre huvudkategorier med tillhörande underkategorier. Innehållet 

förstärks med citat från intervjuerna. 

�10



Tabell 1. Resultatet presenterat utifrån huvudkategorier med tillhörande underkategorier.

3.1 Klientens vilja, förmåga och hopp till någon form av förändring 

I resultatet framkommer det att klientens motivation anses vara betydelsefull i 

rehabiliteringsprocessen. Arbetsterapeuterna beskriver hur klientens motivation påverkar processen 

och den kan även anses ange riktning för hur arbetsrehabilitering och arbetsåtergång utformas.  

3.1.1 Klientens vilja och hopp om förändring 

Arbetsterapeuterna beskriver begreppet motivation som något som kommer inifrån och uttalas av 

klienten själv. Enligt arbetsterapeuterna behöver problemet vara självupplevt för att klienten ska 

kunna känna motivation till förändring. En definition är att man ser ett hopp om att det kan bli 

annorlunda. Ett hopp kan väckas hos klienten och då är arbetsterapeuterna med och stöttar klienten 

till förändring oavsett om det handlar om arbete, rehabilitering eller att hitta balans i vardagen. 

Arbetsterapeuterna beskriver att det är av betydelse att få fram klientens inre drivkraft. 

”[…] att ta reda på vad personens, alltså personens egen drivkraft och det är där  
man kan hitta motivation. Och hittar man den så får man enorm kraft i processen.” 

Huvudkategori Underkategori

Klientens vilja, förmåga och hopp till någon form av 
förändring 

• Klientens vilja och hopp om förändring 
• Klientens syn på sin egen förmåga 

Arbetsterapeuternas kunskap, strategier och 
erfarenheter 

• Vikten av kunskap 
• Hur arbetsterapeuten bemöter klienten 
• Att få vardagen att fungera 
• Stödja klienten att förstå sig själv 
• Rusta klienten för att klara av ett arbete 
• Föra klientens talan 
• Regelbunden uppföljning 

Samhällsfaktorer och organisatorisk arbetsmiljö • Verksamhetens mål och värderingar 
• Yttre trygghetsfaktorer 
• Möjligheten att få tillräckligt med 

klienttid 
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3.1.2 Klientens syn på sin egen förmåga 

Arbetsterapeuterna beskriver att det som klienten upplever som en svårighet påverkar hur 

arbetsrehabiliteringen fortskrider och vad som hamnar i fokus. Arbetsterapeuterna ser det som en 

utmaning när klienten har en orealistisk bild av sig själv och sin situation eller saknar insikt i vad 

som är möjligt eller inte. Arbetsterapeuterna berättar att de ibland möter klienter som inte upplever 

det som ett problem att till exempel vara utan arbete eller att arbeta heltid trots svåra begränsningar 

fysiskt och psykiskt. De beskriver att klientens upplevelse av problemet, eller klientens avsaknad av 

problem, blir en vägvisare i motivationsarbetet. Arbetsterapeuterna pekar på att motivation, 

tillsammans med sjukdomsinsikt och en realistisk bild av arbetsförmågan är nödvändig för en 

hållbar arbetsåtergång. 

3.2 Arbetsterapeuternas kunskap, strategier och erfarenheter 

I resultatet framkommer sju underkategorier där arbetsterapeuterna beskriver sin kunskap, strategier 

och erfarenheter kring olika faktorer och interventioner som påverkar klientens motivation. 

3.2.1 Vikten av kunskap 

Under intervjuerna nämns flertalet gånger att arbetsterapeutens kunskap om olika diagnoser, 

neuropsykologi och psykisk ohälsa underlättar motivationsarbetet. Arbetsterapeuterna upplever 

dessutom att klienten många gånger saknar kunskap kring sin sjukdom/diagnos och kring de 

svårigheter som den medför. Arbetsterapeuterna beskriver det därför som extra viktigt att de själva 

har rätt kunskap för att kunna bemöta och motivera klienterna på bästa möjliga sätt. 

Arbetsterapeuterna lyfter vikten av att redan i grundutbildningen ha med mer psykologi, MI och 

kunskaper kring människan i förändringsprocessen. I samband med motivationsarbetet nämner de 

flera olika instrument såsom COPM, DOA, Min mening, Remotivationsprocessen, WRI och 

Bostonmodellen. Arbetsterapeuterna nämner MOHO som en arbetsterapimodell som ger en klar 

bild av hur motivation och viljekraft ser ut hos klienten. Genom att se graden av motivation och vad 

som för klienten är betydelsefullt i vardagen, kan interventioner som leder mot uppsatta mål i 

arbetsrehabiliteringen sättas in. Arbetsterapeuterna har i många fall någon form av kognitiv 

beteendeterapi (KBT) i botten som de använder tillsammans med MI för att identifiera klientens 

”motor” och hitta ”det där lilla” som kan starta igång en förändringsprocess. Arbetsterapeuterna 

beskriver att för att hitta klientens drivkraft identifierar de, tillsammans med klienten, tidigare 

intressen, roller samt kartlägger omgivningsmiljön. De beskriver att de tillsammans med klienten 
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identifierar vilken kunskap och vilka strategier som behövs för en möjlig och hållbar återgång i 

arbete. Arbetsterapeuterna beskriver att det är vanligt att bistå klienten med olika tidshjälpmedel, 

men även personlig stöttning för att möjliggöra att klienten överhuvudtaget kommer iväg till arbete 

eller arbetsprövning. Vanliga hjälpmedel som beskrivs av arbetsterapeuterna är olika minnesstöd, 

mobilapplikationer, larmfunktioner, memo-day planer samt timstock. Arbetsterapeuterna lyfter även 

vikten av att ha kunskap om lagar och riktlinjer kring arbetsrehabilitering samt att känna till alla 

delar av rehabiliteringskedjan. 

3.2.2 Hur arbetsterapeuten bemöter klienten 

Arbetsterapeuterna beskriver att det är viktigt att ha ett stort fokus på att låta klienten själv uttrycka 

någon form av vilja till förändring. Genom samtal och aktivt lyssnande försöker arbetsterapeuterna 

komma fram till klientens önskemål och vilja, samt filtrera bort det som andra personer runt 

omkring klienten önskar eller förväntar sig. För att hitta den inre motivation beskriver 

arbetsterapeuterna att de ofta tar en stödjande och coachande roll vilket de upplever stärker 

klientens känsla av egenmakt och rätten att bestämma över sitt liv. De beskriver aktivt lyssnande, att 

ställa utforskande frågor och att låta klienten själv uttala sin vilja som viktiga komponenter i 

arbetsterapeutens motivationsarbete. Enligt arbetsterapeuterna upplever många av klienterna ofta en 

stor stress och oro kring att återgå i arbete. För att klienten ska kunna känna sig motiverad till att till 

exempel arbetsträna behöver personen känna sig trygg. Arbetsterapeuterna beskriver att denna 

trygghet innebär att de tydliggör att oavsett vad som händer så finns ”jag kvar som ett stöd, jag 

kommer inte att försvinna utan finns med dig hela tiden i processen”. Arbetsterapeuterna beskriver 

att de upplever att det kan finnas en väldigt stor rädsla till att förändra en rutin, även om klienten vet 

att det gör en gott. Arbetsterapeuterna berättar hur de skapar ett förtroendefullt samarbetsklimat 

genom att visa välvilja och genom att tydliggöra att de tillsammans ämnar komma fram till 

lösningar, och att arbetsterapeuten är där som ett redskap.  

”Jag tror väldigt mycket att det handlar om att först skaffa en relation med  
klienten; jag vill dig väl och vill hitta lösningar tillsammans med dig. Men  
det måste verkligen vara utifrån klientens önskemål och vilja för annars  
så går det inte.” 

Vidare beskriver de att mycket handlar om att inte skuldbelägga klienten, utan att på ett 

värderingslöst sätt tydliggöra för den hjälp och det stöd som finns att få. Det är viktigt att prata 

kring intressen för att så ett litet frö till tron att klara av något och att låta processen ta sin tid. En 
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arbetsterapeut beskriver det som att släppa det lösningsfokuserade tänket och istället med hjälp av 

MI guida klienten fram till ett mål. 

3.2.3 Att få vardagen att fungera 

I studien framkommer vikten av en fungerande vardag, där arbetsterapeuten tillsammans med 

klienten tydliggör helheten för att klienten därefter ska kunna känna motivation till arbete. 

Arbetsterapeuterna beskriver att hur personens vardag ser ut och fungerar är avgörande vid återgång 

i arbete. Arbetsterapeuterna nämner situationer där de möter klienter som upplevs omotiverade till 

arbete då de är rädda eller frustrerade för att få in ytterligare svårigheter i en redan komplex 

livsvärld. De beskriver att de kan arbeta motiverande genom att hjälpa klienten att identifiera vad 

som tar energi och hjälper till med att finna nya rutiner och strategier för att väcka en känsla av ”det 

här går, det är möjligt att börja jobba igen”. Vidare beskriver de att mycket handlar om att hitta 

klientens drivkraft och strategier i vardagen för att relatera detta till personens arbetsförmåga; att 

uppmärksamma vilka hinder och vilka möjligheter som finns.  

”Så det är ofta lite av en ”mission impossible”-känsla att på nåt vis nu ska  
man klara av att börja jobba också. Inte bara hantera alla sina svårigheter  
och försöka orka med sin vardag och hålla uppe en bra hälsa.” 

Arbetsterapeuterna anser att det är viktigt att vara medveten om att det inte är alltid som klientens 

vilja och önskemål avspeglas i handling. Det är inte ovanligt att klienten har en vilja till att arbeta 

men saknar strategier och rutiner i sin vardag, vilket försvårar en arbetsåtergång. Arbetsterapeuterna 

beskriver motivationsarbetet som att hitta balans i vardagen mellan de aktiviteter som för klienten 

tar energi och de som ger energi, och att även planera in återhämtning och egentid. De menar att när 

klienten kämpar för att få sin vardag att gå runt som det är, stöttar de klienten att få in nya rutiner 

kring ett arbete i sin redan komplexa livssituation. Arbetsterapeuterna nämner att klientens 

omedvetenhet kring tid och struktur påverkar möjligheten att behålla ett arbete. Dessutom menar de 

att först behöver klienten uppleva en fungerande vardag, för att därefter kunna känna motivation till 

arbete och tänkbara anpassningar. Arbetsterapeuterna anser att det är viktigt att kunna hitta en rimlig 

nivå i arbetsåtergången och i hela livssituationen innan klienten kan vara en del av ett jobb-

sammanhang och de krav som det medför. 
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3.2.4 Stödja klienten att förstå sig själv 

Arbetsterapeuterna beskriver att de använder olika pedagogiska verktyg som till exempel att rita, 

färglägga och använda symboler samt att visualisera med hjälp av en tidsaxel på en whiteboard. 

Enligt arbetsterapeuternas beskrivningar underlättar detta för klienten att själv finna insikt och görs 

med avsikten att öka klientens känsla av egenkontroll. De nämner även att det många gånger 

handlar om att ge redskapen till att hantera svårigheter och att tydliggöra vinsterna med 

rehabilitering och anpassning för klienten. En annan betydande faktor för motivationsarbetet som 

beskrivs av arbetsterapeuterna är klientens insikt om sin kapacitet och arbetsförmåga. 

Arbetsterapeuterna beskriver att de många gånger möter klienter som ännu inte kommit till full 

insikt utan har en mindre realistisk syn på sig själva och sina förmågor, vilket påverkar vad klienten 

upplever som möjligt och inte möjligt att genomföra.  

”Och det som faktiskt är ett av det svåra i arbetet, det är att arbeta med en  
person som inte är medveten om sina [paus], för där finns det också ofta ett  
motstånd till att ta emot liksom, anpassningar eller hjälp, utan där ska man  
klara sig själv, trots att det är väldigt tydligt att här behövs det hjälp.” 

Arbetsterapeuterna beskriver att klientens önskningar inte alltid stämmer överens med vad som är 

realistiskt och hållbart; bara för att klienten är starkt motiverad till arbete betyder det inte att 

klienten per automatik har en realistisk insikt om sin arbetsförmåga. Arbetsterapeuterna beskriver 

att de upplever att klienten ofta omnämner sin kapacitet som den var innan sjukdom och/eller 

diagnos. 

3.2.5 Rusta klienten för att klara av ett arbete 

Arbetsterapeuterna berättar att klienterna behöver hjälp med att stärka självtilliten och rustas i att 

förstå sig själva men också hur måendet påverkar arbetsförmågan. De beskriver att de många 

gånger möter klienter som saknar tilltro till sin arbetsförmåga; klienterna har varit ifrån 

arbetsmarknaden under en längre period och behöver mycket stöd och uppmuntran. 

Arbetsterapeuterna nämner att klienten ofta upplever det som omöjligt att dessutom kunna klara av 

ett arbete utöver sin tillräckligt utmanade vardagssituation. Vidare beskriver arbetsterapeuterna att 

en betydande faktor för klientens motivation är att låta personen testa sig fram i olika aktiviteter. 

Genom att pröva praktiskt blir det även lättare för klienten att komma över tröskeln att förstå sina 

svårigheter och lära sig att hantera dem. De upplever att klienterna får ökad självtillit och 

förbättrade förmågor vilket stärker dem inför ett kommande arbete eller att våga arbetsträna. De 
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menar att detta inspirerar klienten vilket i sin tur kan leda fram till nya intressen och tänkbara 

arbetsuppgifter. Arbetsterapeuterna upplever att klienternas motivation och drivkrafter väcks genom 

att de får pröva olika aktiviteter.  

”[… ] så en aktivitet leder ju alltid till en annan för oss människor på nåt sätt.  
Och nånstans i detta så tänker jag att det är där motivationen ligger, det är där 
motivationen är.” 

Arbetsterapeuterna beskriver att de upplever det som stärkande för klienten att få prova sig fram i 

ett socialt sammanhang som inte är en arbetsplats. Genom att låta klienten öva i gruppaktivitet och 

känna sig som del i ett sammanhang stärks självtilliten att i framtiden klara av ett arbete; att minska 

gapet mellan att ha varit utan arbete till att börja arbeta igen genom social övning i grupp. 

Arbetsterapeuterna beskriver att de ofta möter klienter som har svårt med struktur- och tidshållning 

och genom träning rustas och förbereds då klienten för att klara av ett arbete. En betydande faktor, 

enligt arbetsterapeuterna, är att arbetsuppgifterna sker på rätt nivå för att klienten ska stärkas och få 

ökad självkänsla, och inte tvärtom. De beskriver att detta sker i små steg där klienten försiktigt får 

testa sig fram vad som känns lagom utan att personen tappar sin motivation eller tilltro till sin egen 

förmåga. Arbetsterapeuterna beskriver hur de märker att klientens engagemang och viljekraft ökar 

och hur klienten ges möjlighet att skapa sig en realistisk bild av sin arbetsförmåga. Klienten får 

chans att utforska både sin ork och sina förmågor inom nya intressen och arbetsområden. I studien 

framkommer det också att det ibland är nödvändigt att låta klienten pröva ett arbete för att därefter 

kunna gå över till arbetsrehabilitering. Arbetsterapeuterna menar att det är först då som klienten kan 

känna sig redo och motiverad för att motta information om arbetsrehabilitering. 

3.2.6 Föra klientens talan 

Arbetsterapeuterna beskriver att en stor del av arbetet är att informera och samverka med andra 

kontaktpersoner inom olika företag, organisationer och myndigheter. Det framkommer i studien att 

samverkan och att vara klientens språkrör är betydelsefullt för motivationsarbetet med klienten. 

Arbetsterapeuterna poängterar att många klienter upplever det som engerikrävande att behöva 

förklara sig för arbetsgivare och att samtala med olika myndigheter. De beskriver sig själva som ett 

stöd för klienten i samverkan med andra instanser och att de vägleder rätt i byråkratin genom att 

vara bryggan till övriga professioner och verksamheter. 
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”Så det är mycket samverkan. För att vara motiverande kanske jag börjar med  
att säga att jag inte är rädd för att ta kontakt med alla som är inblandade, jag  
kan hjälpa dig liksom, jag kan ringa, jag kan mejla.” 

3.2.7 Regelbunden uppföljning  

Att regelbundet följa upp klienten under processen och under arbetsträning beskriver 

arbetsterapeuterna som mycket värdefullt för motivationen. Vid regelbunden kontakt och 

uppföljning blir klienten påmind om sina framsteg, uppmuntras att fortsätta och kan få nya mer 

utmanande arbetsuppgifter. Arbetsterapeuterna beskriver att det även inger en känsla av trygghet. 

De poängterar betydelsen av att hitta en nivå på arbetsuppgifterna som motsvarar klientens förmåga. 

Vidare beskriver arbetsterapeuterna att vid för enkla arbetsuppgifter tappar klienten lätt 

motivationen så det är viktigt att uppgifterna upplevs som lagom utmanande. Arbetsterapeuterna 

beskriver att de upplever det som väldigt viktigt att normalisera bakslag och att stärka klienten 

under arbetsåtergången. Genom regelbunden stöttning och uppföljning växer arbetsuppgifterna med 

klienten och justeras i arbetssituationen och möjliggör komplettering av nya strategier, coachning 

och uppmuntran. Arbetsterapeuterna beskriver att det även handlar om att kunna sätta gränser, att 

sakta ner eller öka på, tills klienten finner rätt nivå och att normalisera att det går upp och ner under 

den första tiden. De beskriver att genom att göra regelbundna utvärderingar och visa på framsteg 

stärks klienten. Detta var också något som arbetsterapeuterna upplevde att de kunde bli bättre på. 

3.3 Samhällsfaktorer och organisatorisk arbetsmiljö 

I resultatet framkommer tre underkategorier som beskriver yttre faktorer i samhället vilka kan 

avspeglas i klientens motivation samt möjlighet att rehabiliteras och att återgå i arbete. 

3.3.1 Verksamhetens mål och värderingar  

Arbetsterapeuterna beskriver att de upplever det som viktigt att tydliggöra kontexten och 

sammanhanget som klienten befinner sig i; vad det innebär att arbetsrehabiliteras och vilka 

valmöjligheter som klienten ställs inför. Arbetsterapeuterna beskriver vidare att de även bedömer 

det som viktigt att klienten förstår syftet med arbetsrehabilitering och vad det innebär att 

exempelvis arbetsträna. De arbetsterapeuter som beskriver att de befinner sig inom en verksamhet 

vars huvudsakliga mål är att förmedla arbete berättar att de oftast möter klienter vars motivation till 

arbete är väldigt stark. Istället för att gå in i rehabiliteringsfasen önskar klienten gå direkt till ett 
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heltidsarbete. Arbetsterapeuterna berättar att de lägger mycket energi i att tydliggöra verksamhetens 

uppdrag samt att förklara vilka anpassningar och möjligheter som en arbetsrehabilitering innebär. 

3.3.2 Yttre trygghetsfaktorer 

Arbetsterapeuterna beskriver att vid arbete och arbetsträning är arbetsförhållanden, arbetsmiljön 

samt chefens och medarbetarnas förståelse faktorer som påverkar klientens motivation. De 

beskriver även att de upplever att faktorer som trygghet och stöd från familj och socialt umgänge 

samt stöd från de olika professioner klienterna möter är betydelsefulla. Arbetsterapeuterna beskriver 

vidare att klientens ekonomiska trygghet kanske är den viktigaste faktorn för att bli mottaglig för 

arbetsrehabilitering och är väsentligt för motivationsarbetet. De betonar vikten av att klienten först 

behöver känna att de inte behöver oroa sig för sin ekonomi innan de kan nyorientera. 

Arbetsterapeuterna nämner att det är viktigt att minska klientens rädsla för att hamna utanför 

samhället vilket sker genom att informera, stötta och vägleda till att kunna få ekonomisk trygghet. 

3.3.3 Möjligheten att få tillräckligt med klienttid 

Arbetsterapeuterna beskriver att det många gånger tar tid att hitta det som motiverar en klient och 

för att kartlägga graden av motivation och var motivationen finns. De berättar att förändring sker 

över tid och att hitta motivationen och inbringa ett hopp hos klienten kan ta tid. Dessutom betonar 

arbetsterapeuterna att motivation är en färskvara som behöver underhållas; för att kunna göra 

adekvata uppföljningar behövs också tid, tid som i många fall behöver komma från 

organisationsnivå. 

”Det ska vara snabbt och det ska vara effektivt och det måste vara inom  
ramarna. Och det är väldigt lite som är snabbt och effektivt inom ramarna  
om man tänker efter. Det är väldigt få saker som är det egentligen.” 

4. Diskussion 
4.1 Metoddiskussion 

För att besvara studiens syfte användes en kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer. Enligt  

Olsson och Sörensen (2011) lämpar sig en kvalitativ ansats väl när det handlar om att ta reda på 

människors subjektiva erfarenheter och upplevelser. Den första intervjun fick inte samma djup som 

de resterande intervjuerna, som blev både längre och mer omfattande. För att förbättra innehållet i 
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den första intervjun kunde författaren ha genomfört provintervjuer för att redan från början haft en 

bättre intervjuteknik samt fått en extra möjlighet att kontrollera intervjuguidens relevans. 

Författaren började med att lära känna arbetsterapeuten för att skapa en lugn och trevlig atmosfär 

och för att få en bild av den verksamhet deltagaren befann sig i för att därefter påbörja inspelning. 

Samtliga intervjuer genomfördes i en lugn och avspänd miljö utan några större avbrott. Genom att 

intervjuerna spelades in säkerställdes att ingen viktig information missades och därmed ökade 

tillförlitligheten.  

Författaren valde att intervjua arbetsterapeuter från olika verksamheter för att få en mer nyanserad 

data. Malterud (2009) nämner att ett alltför homogent material inte öppnar upp för ny kunskap och 

frågeställningar. Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012) kan deltagare med varierad 

erfarenhet belysa forskningsfrågan från olika perspektiv. En risk med detta, är enligt författaren, att 

det kan medföra att materialet blir spretigt och svårarbetat vilket i sin tur ställer högre krav på 

författaren vid analys av data. Emellertid framkom det likheter i arbetsterapeuternas beskrivningar 

av motivationsfrämjande faktorer, vilket kan stärka trovärdigheten i resultatet samt dess 

överförbarhet. Två av de intervjuade arbetsterapeuterna hade en pågående kurs i MI vilket kan ha 

inverkat på resultatet. Då endast sju arbetsterapeuter ingick i studien kan resultatet ses begränsad. 

Utskriften har skett ordagrant och avidentifierat. Genom att lyssna på samtalen återupprepade 

gånger fick författaren en djupare förståelse för innehållet. Arbetet innebar flera genomläsningar av 

materialet, där mönster och gemensamma drag noterades, för att till sist leda fram till de slutgiltiga 

kategorierna. Författarens förförståelse kan enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012) 

inverka på studiens trovärdighet. Författarens förförståelse och erfarenhet inom området kan färga 

resultatet om författaren inte är tillräckligt objektiv. Författaren har försökt vara öppen för olika 

aspekter som framkommer i materialet och har strävat efter att uppnå ett så objektivt och rättvisande 

resultat som möjligt. Det insamlade materialet från intervjuerna var omfattande och svarade väl på 

syftet. För att förtydliga resultatet och dess giltighet har författaren, i enlighet med Lundman och 

Hällgren Graneheim (2012), använt citat från intervjuerna. 

4.2 Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att beskriva arbetsterapeuternas erfarenheter av faktorer som påverkar 

klientens motivation vid arbetsrehabilitering. Att motivation har en betydande roll för klientens 

möjlighet till återgång i arbete framkom tydligt i studiens resultat. Motivation beskrevs som något 
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inneboende hos klienten som uttalas av klienten själv. När motivationen var självupplevd blev det 

lättare att vidmakthålla den jämfört med när motivationen fanns endast på grund av olika yttre 

faktorer. Detta överensstämmer med de behovs- och motivationsterorier som benämner vikten av 

inre motivation (Deci & Ryan, 2013) och som av Kielhofner (2012) beskrivs som människans 

viljekraft som driver oss till handling.  

Av resultatet framkom att klientens förmåga eller uppfattning av sin förmåga påverkade 

inriktningen på motivationsarbetet. Arbetsterapeuterna beskrev klientens frånvaro av 

sjukdomsinsikt och att ha en orealistisk bild av sin arbetsförmåga som utmaningar för 

motivationsarbetet. Motivation beskrevs av arbetsterapeuterna som förmågan att se att det finns ett 

hopp om att verkligheten kan bli annorlunda; ett hopp som kunde väckas hos klienten. Revstedt 

(2014) beskriver motivationsarbetet som att finna klientens inre drivkraft; en hos klienten 

inneboende motivation som alltid finns men som kan vara latent. Denna latenta motivation kan 

frambringas i mötet med klienten. Detta överensstämmer med det framkomna resultatet då 

arbetsterapeuterna beskrev att valet av interventioner var av stor betydelse för att få fram klientens 

inre drivkraft. Samtidigt som arbetsterapeuterna beskrev motivation som något som uttalas av 

klienten själv, beskrev de att det nödvändigtvis inte behövde märkas genom klientens handling. 

Arbetsterapeuterna relaterade skillnaden mellan motivation och handling till olika neuropsykiatriska 

diagnoser (Roca Ahlgren, Wikström, Stigsdotter Axberg, 2016) som bland annat innebär utmaningar 

med struktur, tidshållning, koncentration och även att känna motivation. Detta stämmer överens 

med de svårigheter som Schreuer och Dorot (2017) beskriver för personer med en neuropsykiatrisk 

diagnos i relation till arbete. Liknande utmaningar beskrivs även vid utmattningssyndrom och stress 

(Socialstyrelsen, 2017).  

En grundsyn inom arbetsterapi är att människan i naturen är aktiv och utvecklingsbar och har en 

viljekraft som driver personen till handling (Kielhofner, 2012). Denna grundsyn avspeglades i 

arbetsterapeuternas förhållningssätt och strategier i mötet med klienten. Arbetsterapeuternas 

kännedom kring motivation, hur den påverkar klienten och hur den kan yttra sig, verkar kunna 

skapa förutsättningar för en framgångsrik arbetsrehabilitering. Med ett ökat fokus och förståelse för 

klientens motivation skulle arbetsterapeuten troligtvis kunna få adekvat vägledning för hur 

arbetsrehabiliteringen bör fortskrida. 
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I resultatet framkom arbetsterapeutens kunskap, strategier och erfarenheter som betydelsefulla för 

motivationsarbetet. Framförallt lyftes kunskaper om stress, psykisk ohälsa, psykosomatik och 

neuropsykologi fram som viktiga. I resultatet beskrev arbetsterapeuterna förändringsprocessen som 

utmanande och komplex. För att underlätta i arbetet med motivation och förändring nämndes 

flertalet pedagogiska verktyg som användes för att konkretisera och tydliggöra processen. Flertalet 

av verktygen överensstämmer med de komponenter som beskrivs inom MI (Barth & Näsholm, 

2006) och som stöttar klienten att känna motivation till förändring. En studie av Secker och 

Margrove (2014) visar på positiva effekter vid användandet av MI inom arbetsrehabilitering. De 

beskriver att metoden hjälper till att komma vidare i processen genom att lokalisera de hinder och 

möjligheter som finns hos klienten. Samtidigt nämner de att MI tar tid att lära sig fullt ut (ibid). En 

intressant åsikt som framkom i resultatet var att arbetsterapeuterna efterfrågade fler kurser i 

psykologi och neuropsykologi redan i grundutbildningen samt tyckte att kursen i MI borde vara 

obligatorisk.  

Arbetsterapeuternas samverkan med andra professioner och verksamheter var ytterligare en faktor 

som framkom som betydelsefull. En stor del av motivationsarbetet fanns i att samverka med andra 

instanser och myndigheter. Arbetsterapeuterna beskrev att genom att vara klientens språkrör 

tryggades klienten och underlättade i att bibehålla motivationen. Det framkom även i resultatet att 

samverkan ställde höga krav på arbetsterapeutens kunskap om rehabiliteringskedjan och att det 

krävdes gedigen kunskap kring olika myndigheter och verksamheter samt tillhörande lagar och 

riktlinjer. Tidigare studier belyser vikten av samverkan inom arbetsrehabilitering (Petersson & 

Hensing, 2009; Ståhl, 2015). Petersson och Hensing (2009) beskriver samverkan som betydelsefull 

samtidigt som det ställer krav på individerna som samverkar. För att uppnå det positiva resultat som 

samverkan kan medföra behöver den även utvecklas i kombination med interna rutiner och 

arbetssätt. De betonar även att samverkan inte får bli en ersättning för ett effektivt arbete med de 

delar inom arbetsrehabiliteringen som man själv som aktör ansvarar för (ibid). Arbetsterapeuternas 

kunskap kring psykologi, förändringsprocessen och samtalsmetodik verkar vara betydelsefull för 

arbetet med klientens motivation och kan med fördel ingå redan i grundutbildningen. Samverkan är 

en trygghetsfaktor för klienten, samtidigt som det är bra att uppmärksamma de krav som detta 

ställer på både arbetsterapeut och verksamhet. 

Resultatet visade på betydelsen av att klienten övar i en meningsfull aktivitet för att finna 

motivation och nå förändring. Ekberg och Hensing (2015) beskriver att det finns en styrka i att ägna 
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sig åt meningsfulla aktiviteter i rehabiliteringsprocessen, vilket inger en känsla av att ha kontroll 

över sin livssituation, underlättar omorientering från sjukrollen samt stärker tilltro till sig själv och 

ger en känsla av kompetens. Övning i social samvaro i arbetsliknande förhållanden var en av 

framgångsfaktorerna som framkom i resultatet av denna studie. Klienter, som många gånger varit 

borta från arbetslivet under längre perioder, fick möjlighet att utveckla nya rutiner och färdigheter 

för att kunna ta sig an ett framtida arbete. En tidigare studie beskriver hur motiverande krafter 

skapas genom delaktighet i aktivitet som utförs i ett socialt sammanhang (Mee & Sumsion, 2001). 

Att få vardagen att fungera för klienten framkom som en viktig del av motivationsarbetet. Genom 

att först få vardagen att fungera som helhet stärktes klientens tro och tillit till sin egen förmåga och 

klienten kunde uppleva motivation till att återgå i arbete. Erlandsson och Persson (2014) diskuterar 

vikten av en aktivitetsbalans och betonar att en vardag med fungerande rutiner och vanor är en 

förutsättning för en bra och hållbar arbetsåtergång. ReDO (Erlandsson, 2013) är en metod som 

belyser behovet av att få vardagen att fungera och vars målsättning är en varaktig förändring av 

klientens vardag för att rusta personen för en kommande arbetsåtergång (ibid). Mycket pekar på att 

arbetsterapeuternas kunskap om hur hela klientens livssituation och insikt kring vikten av god 

vardagsbalans kan vara oerhört värdefull för både klientens motivation och för att öka klientens 

möjligheter till en mer hållbar återgång i arbete. Som illustration beskriver Arbetshälsoinstitutet 

(2017) arbetsförmågan likt ett hus bestående av olika våningar, där varje våning representerar olika 

komponenter som påverkar arbetsförmågan. Våningarna fördelas mellan individen, arbetsplatsen 

och samhället och det är alla våningarna tillsammans som gör att huset kan stå upprätt och fylla sin 

funktion. 

Genomgående i studien framkom klientens insikt om sin nuvarande kapacitet och förmåga som en 

betydande faktor för motivationsarbetet. Arbetsterapeuterna beskrev att de klienter som varit ifrån 

arbetsmarknaden under en längre period behövde mycket stöd och uppmuntran. Detta förklarar 

Öjesjö (2010) genom att personen med tiden utvecklar en sjukdomsidentitet. Öjesjö poängterar 

också hur viktig individens egen tro om sin framtid har vid återgång i arbete och för resultat av 

arbetsrehabilitering. Arbetsterapeuterna beskrev att klientens insikt, tilltro och tillit var avgörande 

för hur processen och motivationsarbetet fortlöpte. Mårtensson och Hensing (2012) lyfter fram tillit 

till sin egen förmåga och förtroendet för de professioner klienten möter under processen som viktiga 

faktorer för att kunna fatta bra beslut om sin arbetsåtergång. Resultatet visade även att det är viktigt 

att ha ett tydligt mål att arbeta mot och att arbetsterapeuten tydliggör att det faktiskt innebär en 

förändring för att nå målet. Tidigare studier visar att genom ett aktivt målsättningsarbete under 
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arbetsrehabiliteringen stärks klientens motivation och kan vara en nyckelfaktor för att åstadkomma 

ett positivt resultat (Siegert & Taylor, 2004; Guidetti & Tham, 2002). Att stödja klienten med att 

upprätthålla strategier och motivation över tid framkom i resultatet som en viktig faktor. 

Regelbunden uppföljning framkom som betydelsefullt för motivationsarbetet, men även för 

vidmakthållandet av motivationen. En studie beskriver hur stödets utformning påverkar klientens 

motivation och möjligheten att vidmakthålla den, och där uppföljning beskrivs som en viktig 

beståndsdel (Hillborg, 2010). Det är troligt att regelbunden uppföljning och utvärdering är positivt 

för klientens upplevelse av motivation och kan även anses vara en förutsättning för att 

arbetsterapeuterna med tillhörande verksamheter ska kunna dra lärdomar av och utvecklas i sitt 

arbete. Genom ökad medvetenhet på organisationsnivå kanske ett större fokus på regelbunden 

uppföljning kan få större plats inom arbetsrehabiliteringen.  

Av de yttre faktorer som framkom i resultatet beskrevs ekonomisk trygghet vara bland det mest 

avgörande. I resultatet beskriver arbetsterapeuterna att klientens ekonomiska trygghet är en 

väsentlig faktor för att bli mottaglig för arbetsrehabilitering och påverkar motivationsarbetet. Detta 

visar i sin tur hur viktigt det är med ekonomiskt stöd från samhället, åtminstone tillfälligt, för att 

möjliggöra en rimlig återgång i arbete. För att en återgång i arbete ska fungera behöver den 

ekonomiska ersättningen sträcka sig över hela klientens tillfriskningsprocess (Petersson & Hensing, 

2009). En intressant aspekt som framkom i resultatet var att klientens grad av motivation till arbete 

färgades av i vilken verksamhet arbetsterapeuten mötte klienten. Ståhl (2015) beskriver att varje 

aktör handlar från det egna systemets tolkning av verkligheten, vilket påverkar hur syfte och mål 

med rehabilitering uppfattas. Därför kan inte motivation betraktas som något strikt individuellt, utan 

är något som kan påverkas av många olika omständigheter (ibid). Denna studie innefattade 

arbetsterapeuter från både hälso- och sjukvårdssystemet och socialförsäkringssystemet, vilket kan 

ha avspeglats i arbetsterapeuten uppfattning av klientens grad av motivation till arbete. 

Arbetsterapeuter inom verksamheter vars huvudsakliga mål var att förmedla arbete beskrev att de 

oftast möter starkt motiverade klienter. Ståhl (2015) och Erlandsson och Persson (2014) beskriver 

att graden av motivation kan ha sitt ursprung i risken för repressalier eller påverkas av 

sjukersättningens ersättningskriterier. I resultatet framkom att med en verksamhet kommer ett visst 

handlingsutrymme och detta handlingsutrymme kan ge förutsättningar för vilka interventioner som 

finns att tillgå; kanske att detta i slutändan även synliggörs i klientens sätt att uttrycka sin 

motivation. I resultatet framkom även att möjligheten att få tillräckligt med tid var avgörande för 

motivationsarbetet och hur arbetet fortskred. I resultatet betonas att motivation är en färskvara som 
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behöver underhållas; för att kunna göra adekvata uppföljningar behövs också tid, tid som i många 

fall behöver komma från organisationsnivå.  

5. Slutsats  
I studien framkom att klientens motivation är betydelsefull och kan även anses ange riktning för hur 

arbetsrehabilitering och återgång i arbete bör utformas. Motivation är komplext och påverkas av 

både yttre och inre faktorer. Då klientens motivation påverkas av olika samhällsfaktorer kan 

arbetsterapeuternas nivå på samverkan med andra verksamheter och kunskap om regelverk vara av 

betydelse. Mer tid per klient och förbättrade möjligheter till uppföljning behöver lyftas på 

organisationsnivå för att få tillräckligt genomslag. Hur klienten beskriver sin egen motivation kan 

influeras av vilken verksamhet arbetsrehabiliteringen bedrivs inom. Verksamhetens ramar och 

regler påverkar hur stort handlingsutrymme arbetsterapeuterna har. Studiens resultat kan bidra till 

en ökad kunskap om vilka faktorer som är viktiga för klientens motivation vid arbetsrehabilitering. 

Denna kunskap kan vara användbar för arbetsterapeuter som möter klienter i återgång i arbete och 

även för andra professioner som samverkar i arbetsrehabiliteringsprocessen. 

5.1 Förslag till vidare studier och forskning 

Författaren anser att mer forskning inom ämnet motivation och arbetsåtergång skulle vara 

fördelaktigt. Förslag till vidare forskning är att beskriva klientens perspektiv och upplevelse av 

motivationens inverkan vid återgång i arbete. Särskilt intressant vore att undersöka motivationens 

betydelse för klienter med stressrelaterad ohälsa, då detta är något som ökar i samhället.  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Bilaga 1: Missivbrev 
          Göteborg, 2017-01-30 

Förfrågan om deltagande i studien “Arbetsterapeuternas erfarenheter av faktorer som 
påverkar klientens motivation vid arbetsrehabilitering”. 

Arbetsterapeuten är en av de professioner som arbetar med arbetsinriktade åtgärder och då möter 
personer som befinner sig i en förändrad livssituation. Anledningen till sjukfrånvaro kan se mycket 
olika ut. Allt som oftast består de hälsorelaterade problemen av en komplex blandning av psykiska, 
sociala och kroppsliga faktorer. Tidigare forskning har beskrivit motivation som en viktig 
förutsättning för en lyckad rehabilitering och återgång i arbete, dock finns det få studier som belyser 
arbetsterapeutens insatser. Syftet med studien är att identifiera arbetsterapeutens erfarenhet av de 
faktorer och interventioner som påverkar klientens motivation. 

Jag söker arbetsterapeuter som är verksamma inom arbetsrehabilitering eller som regelbundet möter 
klienter i arbetsrehabilitering. Intervjuerna kommer att ske under perioden februari/mars, vid ett 
tillfälle på din arbetsplats. Intervjun beräknas ta cirka 45 minuter. Jag önskar att få spela in samtalen 
med ljudupptagningsteknik, därefter skrivs intervjuerna ut avidentifierade för fortsatt analys. All 
information kommer att behandlas konfidentiellt. Citat kan förekomma i det färdiga arbetet, men 
inga uppgifter om person eller enskilda arbetsplatser kommer att skrivas ut. All data kommer att 
förvaras på ett tillförlitligt sätt och ingen annan än ansvarig student och handledare kommer att ha 
tillgång till materialet. När studien är genomförd kommer all data att raderas. Deltagande i studien 
är frivillig och kan avbrytas när som helst utan att någon orsak anges. 

Om du är intresserad av att delta så önskar jag att du kontaktar mig via telefon eller e-post. Om du 
inte själv har möjlighet att delta, men känner någon annan som vill och kan, är jag tacksam om du 
förmedlar kontakten vidare. När jag har mottagit intresseanmälan kontaktar jag dig via telefon för 
att ge mer information om studien. Om du fortfarande är intresserad bokar vi en tid för intervju. 

Studien är en C-uppsats vid Luleå tekniska universitet, institutionen för hälsovetenskap. Det slutliga 
arbetet kommer att publiceras på universitetets webbplats http://pure.ltu.se/portal/se/studentthesis/
search.html. 

Vid eventuella frågor ring eller mejla mig gärna. 
Bästa hälsningar, 

Charlotte Kihlström       

Arbetsterapeutstudent     Handledare:   
Luleå tekniska universitet    Carina Karlsson    
Telefon: 0707-333808     Universitetsadjunkt i arbetsterapi   
E-post: chakih-4@student.ltu.se    E-post: carina.1.karlsson@ltu.se 
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Bilaga 2: Samtyckesformulär 

Jag har fått en skriftlig sammanfattning om studien ”Arbetsterapeuternas erfarenheter av faktorer 

som påverkar klientens motivation vid arbetsrehabilitering” och jag accepterar informationen och 

de villkor som finns för att delta i studien. Vid intresse av mer information och ytterligare frågor 

kan jag kontakta huvudansvarig för studien, Charlotte Kihlström. Jag förstår hur min medverkan i 

studien kommer att gå till och bekräftar att mitt deltagande är frivilligt. Jag vet att jag närsomhelst 

kan avbryta mitt deltagande utan att behöva ange orsak. Jag är medveten om att resultatet kommer 

att publiceras, men avidentifierat utan att kunna härledas till mig som person.  

Härmed samtycker jag till att delta i denna studie. 

Underskrift:…………………………………………………………………………………………  

Datum:……………………………………………………………………………………………….  

Charlotte Kihlström       

Arbetsterapeutstudent     Handledare:   
Luleå tekniska universitet    Carina Karlsson    
Telefon: 0707-333808     Universitetsadjunkt i arbetsterapi   
E-post: chakih-4@student.ltu.se    E-post: carina.1.karlsson@ltu.se 
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Bilaga 3: Intervjuguide 

Arbetsterapeuternas erfarenheter av faktorer som påverkar klientens motivation inom 
arbetsrehabilitering. 

1. Vad upplever du som speciellt viktigt för en framgångsrik arbetsrehabilitering? 

2. Hur ser du på begreppet motivation i ditt arbete med klienten i en arbetsrehabiliteringsprocess? 

3. Kan du berätta om en situation där du tyckte det blev framgångsrikt att jobba med 
motivationen? 

4. Kan du beskriva en situation då det gick mindre bra eller som upplevdes speciellt svår? 

5. Vad är det som gör att du väljer att göra som du gör i din kontakt med dina klienter vad gäller 
motivationen? 

6. Hur upplever du att klientens motivation kan komma i uttryck under utredningen? 

7. Du har beskrivit hur du upplever din situationen idag och hur du ibland önskar att det var. Är 
det något du vill berätta utifrån det? Hur skulle du vilja att det var? 
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