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          SAMMANFATTNING 
 

Syftet med denna studie var att undersöka arbetsterapeuters erfarenheter av samtal om 
levnadsvanor. Idag saknas forskning som visar på det hälsopromotiva samtalets betydelse 
som individuell förändringsfaktor i arbetsterapeutiskt behandlingsarbete. Studien 
genomfördes med en kvalitativ ansats där författarna genomförde tio semistrukturerade 
intervjuer med arbetsterapeuter som arbetade inom kommunala sektorn och var verksamma 
i Skåne eller Uppsala län. En kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats användes för 
studien. Detta resulterade i följande kategorier; Hälsopromotivt eller hälsoinformativt 
samtal; Miljödimensionernas påverkan på samtalet och Levnadsvanan som vardagsvana. 
Den första kategorin visade att samtalen om levnadsvanor sällan utgick från en 
evidensbaserad metod och hade en promotiv eller en informativ ansats, beroende på graden 
av samtalskompetens hos arbetsterapeuten. Den andra kategorin visade att 
miljödimensionen spelade en viktig roll för samtalets genomförande och utfall men sällan 
bidrog till att stödja det. I den tredje kategorin framkom det att det arbetsterapeutiska 
förhållningssättet påverkade samtalsprocessen utifrån dess fokus på aktivitet som 
terapeutiskt medel. Studien identifierade ett flertal främjande och begränsande faktorer 
som påverkade arbetsterapeuters samtal om levnadsvanor. Författarna anser att denna 
kunskap skulle kunna bidra till att höja kvaliteten i arbetsterapeuternas hälsopromotiva 
samtalsprocess. Studien visar på hur kompetens, miljö och det arbetsterapeutiska 
perspektivet utgör centrala och samverkande faktorer för samtalets förändringspotential. 

 

Nyckelord: levnadsvanor, hälsopromotion, samtalsrådgivning, arbetsterapi 
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          ABSTRACT 

The purpose of this study was to examine occupational therapists experiences of health-
promoting dialogue. Today, there is no research that shows the importance of the health-
promotion dialogue as an individual factor of change in occupational therapeutic treatment. 
The study was conducted with a qualitative approach in which the authors conducted ten 
semi-structured interviews with occupational therapists, working in municipal health care 
and was active in the south and middle part of Sweden. A qualitative content analysis with 
an inductive approach was used for the study. This resulted in the following categories; 
Health promoting or health informative counselling; The environmental dimensions effect 
on the counselling and Lifestyle habit as everyday habit. The first category indicated that 
health-promoting dialogue seldom originated from an evidence-based method and had a 
promoting or informative approach, depending on the level of counselling competence of 
the occupational therapist. The second category showed that the environmental dimensions 
played an important role in counselling implementation as well as for the outcome, but 
seldom supported it. The third category showed that the occupational perspective effected 
the counselling process, based on its focus on occupation as a therapeutic mean. The study 
identified multiple promoting and limiting factors which effected the occupational 
therapists health-promoting dialogue. The authors conclude that this knowledge would 
contribute to improve the quality in the health-promoting dialogue process of the 
occupational therapist. This study shows how competence, environment and the 
occupational perspective constitutes crucial and cooperative factors for the potential 
change in the health-promoting dialogue. 

 
Keywords: Lifestyle habits, Health promotion, Lifestyle counselling, occupational therapy 
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INLEDNING 

Under författarnas verksamhetsförlagda utbildning på arbetsterapeutprogrammet har de vid flera 

tillfällen erfarit att patienter är i behov av att förändra sina levnadsvanor. Det är patienter som 

inte är allvarligt sjuka men vars ohälsosamma livsstil på ett uppenbart sätt påverkar 

hälsotillståndet negativt, både fysiskt och psykiskt. Statistik visar att två tredjedelar av alla män 

och hälften av alla kvinnor har minst en ohälsosam levnadsvana i Sverige idag (Socialstyrelsen, 

2018). Detta fick författarna att reflektera över arbetsterapeutens roll i folkhälsoarbetet och 

huruvida samtalet med patienten kan ha en hälsofrämjande effekt. Det saknas dock forskning 

som visar på det hälsopromotiva samtalets betydelse som individuell förändringsfaktor i 

arbetsterapeutiskt behandlingsarbete, varför författarna anser det angeläget att tillföra kunskap i 

ämnet. 

BAKGRUND 

Ohälsosamma levnadsvanor 

På grund av ohälsosamma levnadsvanor riskerar människor att utveckla många av de sjukdomar 

som idag utgör den största sjukdomsbördan i vårt land. Tobakskonsumtion, skadligt nyttjande av 

alkohol, fysisk inaktivitet och ohälsosamma matvanor är de fyra levnadsvanor som prioriteras av 

Socialstyrelsen. Dessa har identifierats som de levnadsvanor där relativt enkla insatser innehar 

potentialen att förändra den generella hälsan globalt i en positiv riktning (Socialstyrelsen, 2018). 

Eftersom livsvillkor och kulturella förutsättningar skiljer sig åt så finns det inga globalt 

definierade gränser för vad som utgör villkoren för varje levnadsvana. Däremot rekommenderas 

nationella och lokala målsättningar som utgår från gemensamma internationella mål (World 

Health Organization [WHO], 2013; Socialstyrelsen, 2018; Sveriges Kommuner och Landsting 

[SKL], 2018). 

Hälsa och arbetsterapi 

Det arbetsterapeutetiska synsättet på hälsa ansluter sig till den humanistiska förklaringsmodellen 

då den utgår från ett holistiskt perspektiv och ser människan som social, aktiv och 

utvecklingsbar. Den betonar vikten av klientens självupplevda hälsa i förhållande till dennes 
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miljö (Kielhofner, 2012). I WHO:s klassifikation av funktion och hälsa (WHO, 2001) ses 

aktivitet och delaktighet som centrala faktorer av begreppet hälsa. Även i WHO:s beskrivning av 

hälsopromotion beskrivs sambandet mellan meningsfulla vardagliga aktiviteter, 

självbestämmande och miljö som förutsättningar för god hälsa (WHO, 1986). 

 

Arbetsterapeutisk forskning har visat på ett samband mellan hälsa och aktivitet (Kielhofner, 

2012; Law, Steinwender & Leclair, 1998; Wilcock, 1998) och att ett hälsosamt och 

tillfredsställande liv är beroende av graden av delaktighet och engagemang i meningsfulla 

aktiviteter (Kielhofner, 2012; Fisher, 2009; Erlandsson & Persson, 2014). Ytterligare forskning 

visar på hur aktivitet kan ha en hälsopromotiv effekt. Wilcock (2006) beskriver att ohälsa kan 

reduceras och förebyggas genom ett varierat, rikt och meningsfullt aktivitetsliv. Hon menar 

vidare att hälsa är beroende av vad en människa strävar mot, behöver och hur väl denne förmår 

förändras i förhållande till vad den omgivande miljön kräver. 

 

Hälsopromotion och arbetsterapi 

 

Arbetsterapi är baserat på idén om att aktivitet, hälsa och välbefinnande är sammankopplade och 

påverkar varandra. Människan har ett grundläggande och medfött behov av att utnyttja tiden på 

ett meningsfullt sätt vilket är relaterat till hälsa och i sista hand överlevnad (Wilcock, 1993). Vad 

människor gör varje dag avgör deras hälsotillstånd. Hälsofrämjande arbetsterapi syftar till att 

skapa möjligheten för människor att förbättra och ta kontroll över sin hälsa (Wilcock, 2006). 

Finlayson och Edwards (1997) är av den uppfattningen att arbetsterapins fokus bör vara att 

arbeta hälsofrämjande och att yrket är särskilt lämpat för detta. Ända sedan arbetsterapins 

etablering i vården har det arbetsterapeutiska perspektivet utgått ifrån att ett hälsosamt 

levnadssätt är beroende av hur vanor organiseras i vardagen (Meyer, 1922). Dessa vanor 

bibehålls av pågående engagemang i vardagliga aktiviteter och att utveckla en ohälsosam vana 

kan utgöra ett allvarligt hot mot vårt välbefinnande (Kiepek & Magalhães, 2011) vilka kan 

etableras och internaliseras och därmed bli svåra att förändra (Kielhofner, 2012). För att uppnå 

en god hälsoeffekt behöver arbetsterapeuten därför undersöka på vilka olika sätt vanor påverkar 
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klientens liv (Clark, Sanders, Carlson, Blanche & Jackson, 2007). En av arbetsterapeutens 

uppgifter är att genom hälsopromotiva insatser stödja patienten att förändra sina ohälsosamma 

vanor. Det finns ett klarlagt samband mellan arbetsterapeutiska insatser och effektiv 

hälsopromotion (Moll, Gewurtz, Krupa & Law, 2013; Thibeault & Hébert, 1997; Tucker, 

Vanderloo, Irwin, Mandich & Bossers 2014). Information om balans i vardagsaktiviteter har 

visats utveckla positiva levnadsvanor (Eklund, Tjörnstrand, Sandlund & Argentzell, 2017). 

Tucker et al. (2014) och Clark et al. (2007) kom fram till liknande slutsatser och menar att 

arbetsterapeuten därför har goda förutsättningar att främja hälsa och motverka ohälsa. Den visar 

att livsstilsorienterade arbetsterapeutiska interventioner har effekt på äldres hälsa, som en följd 

av förbättrat fysiskt och psykiskt mående liksom vitalitet och livstillfredsställelse. Enligt Scaffa, 

van Slyke och Brownson (2008) finns det tre väsentliga roller för en arbetsterapeut när det gäller 

att utföra hälsopromotivt och hälsopreventivt arbete: att främja en hälsosam livsstil, att betona 

aktivitet som en viktig hälsopromotiv strategi samt att genomföra interventioner på individuell- 

och befolkningsnivå. 

 

Hälsovinster av de förändrade levnadsvanorna 

 

Det finns hälsovinster att göra relaterat till samtliga fyra levnadsvanor. Ökad fysisk aktivitet 

minskar risken för äldre vuxna att utveckla diabetes och har positiva effekter vid depression och 

mental ohälsa (Musich, Wang, Hawkins & Greame, 2016). En större studie, baserad på 

europeiska förhållanden visar att hög eller måttlig fysisk aktivitet och konsumtion av grönsaker 

och frukt, ett adekvat intag av vätska och regelbundna måltider korrelerar till hälsosamt åldrande 

och ökar även sannolikheten för god hälsa i en högre ålder (Sowa, Tobiasz-Adamczyk, Topór-

Madry, Poscia & Ignazio la Milia, 2016). Vad gäller tobaksvanor så påvisar forskning ett tydligt 

samband mellan rökning och sämre kostvanor och/eller näringsintag (Alkerwi et al., 2016). 

Riskbruk av alkohol får ofta negativa fysiska, psykiska och sociala följder och påverkar 

personens aktivitetsutförande och välmående negativt (Helbig & McKay, 2003). Förändrade 

levnadsvanor kan innebära att patienten gör ytterligare val som bidrar till förbättrad hälsa. En 

studie om matvanor belyser detta. Personer med diagnosen diabetes och hypertoni som med hjälp 
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av rådgivning har lyckats förbättra sina kostvanor har visat sig i större utsträckning göra andra 

hälsosamma val (Baynouna, Neglekerke, Ali, ZeinAlDeen & AlAmeri, 2014).  

Hälsopromotiva samtal och arbetsterapi 

Samtal kring levnadsvanor är en central komponent inom det arbetsterapeutiska arbetssättet och 

har visats påverka patienters levnadsvanor i en positiv riktning (Clark et al., 2010; Austin-

McCain, 2015). Inom arbetsterapi är den terapeutiska relationen grundläggande i en människas 

förändringsprocess. Terapeutisk förändring i människors liv underlättas av att terapeuten 

kommunicerar och inger en känsla av att ha faktisk kunskap och förmåga till vägledning 

(Peloquin, 1990) vilket sammanfaller med Socialstyrelsens rekommendation att använda 

samtalsbaserad rådgivning för att påverka människors motivation till förändring relaterat till 

levnadsvanor (Socialstyrelsen, 2018). Denna samtalsbaserade rådgivning, som utgår från 

Socialstyrelsens Nationella riktlinjer (2018) är indelad i tre nivåer som innefattar enkla råd, 

rådgivande- och kvalificerade rådgivande samtal. Enkla råd är korta och standardiserade råd som 

oftast tar mindre än fem minuter att ge. Det rådgivande samtalet ska ske utifrån en dialog med 

klienten och anpassas med inkluderade motiverande strategier. Det kvalificerade rådgivande 

samtalet är ett strukturerat och teoribaserat samtal som genomförs av utbildad personal med 

fördjupade ämneskunskaper. 

Enligt Kielhofner (2012) drivs all förändring vid arbetsterapi av klientens aktivitetsengagemang. 

Det vill säga vad människan tänker, känner och gör i den kontext som omger henne. Han menar 

vidare att arbetsterapeuten kan använda sig av olika behandlingsstrategier för att stödja klientens 

aktivitetsengagemang och bidra till önskad förändring. Dessa strategier är nio till antalet; 

bekräfta, identifiera, ge återkoppling, ge råd och/eller informera, förhandla, strukturera, guida, 

uppmuntra samt ge fysiskt stöd. Strategierna svarar väl mot de tre samtalsnivåerna eftersom de är 

både rådgivande och motiverande till sin karaktär. 

 

En metod som numera används i arbetsterapeutiskt behandlingsarbete är Motiverande samtal 

(MI). I denna metod innehar arbetsterapeuten och klienten olika expertkunskaper och arbetar 

tillsammans för att diskutera möjligheten till beteendeförändring. Arbetsterapeuten 

tillhandahåller riktning, stöd för att locka fram förändring (Shannon, 2015). Terapeuten erbjuder 
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information när det behövs eller efterfrågas. I slutändan är det klienten som fattar beslutet. 

Rättningsreflexen beskriver fenomenet att terapeuten kan ha impulsen att tala om för klienten 

vad som måste göras. En viktig del i det motiverande samtalet är att undertrycka 

rättningsreflexen, då direkta uppmaningar till förändring tenderar att bygga upp ett motstånd till 

förändring hos klienten (Miller & Moyers, 2007). Då patienten har sökt hjälp för ett problem 

som inte specifikt har med en beteendeförändring att göra kan motiverande samtal användas med 

fördel (Shannon, 2015). Ett exempel är att prata om kost eller fysisk aktivitet med en klient som 

har diabetes. Miller (2004) rekommenderar motiverande samtal som en inledande intervention 

vid möte med klienten då metoden har en positiv effekt även efter en mycket kort tids 

motiverande samtal. 

Kognitiv beteendeterapi (KBT) anges av Socialstyrelsen som en evidensbaserad metod som kan 

användas i de två mer avancerade samtalsnivåerna, rådgivande samtal och kvalificerade 

rådgivande samtal. En förgrening av denna metod är Acceptance Commitment Therapy (ACT), 

som används av bland annat arbetsterapeuter i deras behandlingsarbete. Det är en psykoanalytisk 

teambaserad behandlingsmetod som i korta drag går ut på att terapeuten vägleder klienten att 

acceptera och skapa en medvetenhet kring att aktiva val påverkar livet och slutligen närma sig 

svåra situationer med lösningsorienterade intentioner istället för att vara passiv (Robinson & 

Strosahl, 2009). 

Effekter av rådgivning 

Det finns vetenskapligt underlag för att kunna hävda att rådgivning om levnadsvanor har 

hälsofrämjande effekt. En studie gjord av Chow et al. (2010) visar att samtal kring en 

beteendeförändring av livsstil, vad gäller fysisk aktivitet, rökning och diet hos patienter med 

kardiovaskulära sjukdomar, har ett samband med förbättrad sjukdomsbild och minskad 

dödlighet. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering [SBU] har genomfört en 

litteraturöversikt om rådgivning till patienter om fysisk aktivitet. Den visade att 12–50 % av 

patienterna ökar sin fysiska aktivitet under minst en sexmånaders period efter 

rådgivningstillfället. Ytterligare ökad fysisk aktivitetsnivå kan uppnås genom upprepad kontakt 

under flera månader. Samma studie visar att det finns stora skillnader mellan och inom olika 

delar av hälso- och sjukvården när det gäller att främja patienternas fysiska aktivitet. Överlag är 
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insatserna dock bristfälliga. Anledningen är att det råder brist på kunskap, tid och otillräcklig 

styrning av verksamheten (SBU, 2007). Det finns även andra orsaker till att effekterna av 

hälsopromotivt samtal uteblir. Vårdpersonalen kan uppleva det frustrerande att vissa patienter 

visar ovilja till en livsstilsförändring, vilket kan leda till att de försummar rådgivning om 

levnadsvanor och istället sätter sin tillit till farmakologisk behandling (Jallinoja et al., 2007). Det 

kan också vara svårt för behandlaren att samtala om levnadsvanor eftersom det kan upplevas 

hota patientens autonomi och identitet (Persson & Friberg, 2009; Jirwe, Gerrish, Keeny & 

Emami, 2009). 

Problemformulering 

På grund av ohälsosamma levnadsvanor riskerar människor att utveckla många av de sjukdomar 

som idag utgör den största sjukdomsbördan i vårt land. Behovet av evidensbaserade 

hälsopromotiva insatser är nödvändig och har visat sig ha god effekt. I litteraturgenomgången 

framgår att arbetsterapeutisk forskning har kunnat klarlägga att aktivitet, hälsa och 

hälsopromotion är sammankopplade och att det finns en god teoretisk grund för att kunna dra 

slutsatsen att arbetsterapeuter ska arbeta med ohälsosamma levnadsvanor. Samtal om 

levnadsvanor har enligt studier goda hälsoeffekter och rekommenderas att ingå som en del i 

arbetsterapeuters uppgifter. Trots att hälsopromotion kan anses välbeforskat inom 

kunskapsområdet har författarna inte funnit studier som avser arbetsterapeuters erfarenheter av 

samtal om levnadsvanor. Följaktligen behöver ny kunskap om detta tillföras för att kunna bidra 

till kvalitets- och förbättringsarbete inom arbetsterapeutisk praxis. 

Syfte 

Syftet var att undersöka arbetsterapeuters erfarenheter av samtal om levnadsvanor.    

METOD 

Design 

För att beskriva arbetsterapeutiska erfarenheter och upplevelser valdes en kvalitativ design av 

studien. För studien användes Kvale och Brinkmans (2014) metod för att genomföra kvalitativ 

forskningsintervju. Intervjuerna genomfördes med semistrukturerad intervjuguide (se bilaga 1) 
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som var ämnesindelad och fokuserade på öppna frågor. Urval Undersökningsgruppen för studien 

var arbetsterapeuter som arbetade med samtal om levnadsvanor inom kommunal och regional 

verksamhet. Författarna inhämtade kontaktinformation om arbetsterapeuter via internet och 

verksamheternas hemsidor. Ett ändamålsenligt urval genomfördes (Olsson & Sörensen, 2011), 

alltså ett urval utifrån vad författarna ansåg lämpligt för studien. Detta är enligt författarna ett 

lämpligt urvalsförfarande för studiens syfte. Inklusionskriterierna var i) arbetsterapeuter 

yrkesverksamma inom kommunal och regional verksamhet, ii) yrkesverksamma i Skåne eller 

Uppsala län, iii) genomförde samtal om levnadsvanor. Via telefon kontaktades 32 

arbetsterapeuter med förfrågan om att delta i studien och vid visat intresse skickades därefter ett 

informationsbrev via e-post (se bilaga 2). Informationsbrevet presenterade syftet med studien, att 

studien var frivillig och att informanten hade konfidentialitet. Tretton arbetsterapeuter valde att 

delta i studien. Personliga möten med dessa bokades in, då de gav sitt skriftliga medgivande. Av 

de som inledningsvis tackade ja avböjde två på grund av tidsbrist. Informanten från den 

regionala verksamheten exkluderades eftersom författarna ansåg att dennes 

behandlingserfarenheter skilde sig åt så pass mycket från övriga informanters och som enskild 

informant inte kunde utgöra ett representativt underlag för den verksamhet som denne arbetade 

inom. Urvalsgruppen för studien kom slutligen att bestå av tio arbetsterapeuter. 

Datainsamling 

Som stöd för intervjun konstruerades en semistrukturerad intervjuguide med utgångspunkt från 

Trost (2010). Författarna använde en intervjuguide (se bilaga 1) med förbestämda ämnesval, 

frågor och sonderingsord. Baserat på inklusionskriterierna intervjuades arbetsterapeuter utifrån 

författarnas bostadsorters geografiska område. Intervjuerna genomfördes i personliga möten och 

spelades in på författarnas lösenordskyddade personliga mobiltelefoner. Trost (2010) 

rekommenderar ämnesord med förslag på öppna frågor i intervjuguiden för att skapa ett 

samtalsklimat som inbjuder till fria reflektioner inom det syfte som ska studeras. Författarna 

följde intervjuguiden som inleder varje område med en öppen fråga. Intervjuerna genomfördes 

på informanternas arbetsplatser och pågick mellan 25 och 45 minuter. 
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Analys av data 

En kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats har utgjort grunden för denna studie 

(Granheim & Lundman, 2012). För att få en övergripande förståelse för intervjumaterialet 

lyssnade författarna tillsammans igenom det inspelade materialet. Efter det, transkriberades en 

intervju gemensamt av författarna för att tillförsäkra sig om att materialet besvarade studiens 

syfte. Övriga intervjuer transkriberades av den författare som genomfört respektive intervju. 

Analysprocessen påbörjades genom upprepade genomläsningar av det material som 

transkriberats. Det samlade transkriberade materialet tolkades inledningsvis enskilt för att sedan 

diskuteras gemensamt.   

För att hitta mönster i materialet utgick författarna från en kvalitativ induktiv ansats vid analysen 

av det transkriberade materialet. En intervju analyserades gemensamt och därefter analyserade  

respektive författare intervjuerna var för sig genom att identifiera meningsbärande enheter, 

kondensera dessa samt ange kod för respektive kondenserad enhet. Därefter jämförde författarna 

sina analysfynd och kunde konstatera att det till största delen fanns överensstämmelse mellan de 

identifierade meningsbärande enheterna. Analysprocessen fortskred genom att koderna 

sammanställdes utifrån likheter och skillnader. Koder sammanfördes till tio kategorier som 

sammanställdes till tre huvudkategorier. Dessa tre kategorier ansågs av författarna 

överensstämma med varandra samt svarade mot studiens syfte. 
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Tabell 1; exempel på meningsbärande enhet, kondenserad meningsenhet, kod och kategori. 

Meningsbärande 
enhet 

Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Kategori 

Även om resursbrist 
kan förekomma är det 
snarare en fråga om 
brist på kompetens och 
behovet av ett forum 
kollegor emellan för att 
identifiera metoder för 
att arbeta med 
rådgivande samtal. 
 

Resurs- och 
kompetensbrist samt 
behovet av ett forum för 
samtal om 
levnadsvanor. 
 

Bristande rutiner och 
organisatoriska 
förutsättningar. 
 

Miljödimensionens 
påverkan på samtalet. 
 

Man pratar ju om en 
förändring och sen 
provar man någonting 
hemma, sedan träffas 
man igen och då kan 
man utvärdera. Ja men 
jag provade så här det 
gick lite bättre eller inte 
alls. Då kan man prova 
på något annat sätt. Då 
kan man ju se en 
förändring. 

Samtal om förändring 
leder till träning av 
strategier och 
utvärdering genom 
självrapportering. 

Samtal förändrar 
handlingsstrategier i 
vardagen. 

Hälsopromotivt eller 
hälsoinformativt samtal 

 

Forskningsetiska aspekter 

Författarna tog i denna studie hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer 

(Vetenskapsrådet, uå.). Det innebar att informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet beaktades. Informanterna delgavs information både 

muntligt och skriftligt för att informanten skulle ha god tid på sig att ta ställning till sin 

medverkan. Vid telefonsamtalet gavs en beskrivning av studiens syfte, den förväntade nyttan och 

vad medverkan i studien skulle innebära. Vid intresse ombads den tillfrågade att medverka i 

studien. Vikt lades vid att inte övertala person utan att vara lyhörd för tvekan, för att därigenom 

undvika att den tillfrågade kände sig tvingad att medverka. Ett informationsbrev författades med 

utgångspunkt att det skulle vara begripligt för mottagaren. Detta skickades sedan till personerna
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som eventuellt sade sig vilja medverka, där den tidigare förmedlade informationen återigen 

delgavs. I brevet framgick även att deltagandet var frivilligt och att de hade rätt att avbryta 

medverkan när de så ville, utan att ange orsak. Samtycke inhämtades via telefon och genom att 

informanten gav sitt skriftliga samtyckte. Samtyckeskravet uppfylldes därigenom. 

Konfidentialitetskravet efterföljdes då intervjun skedde på en av informanterna vald, avskild 

plats. De inspelade intervjuerna förvarades på lösenordskyddade mobiltelefoner som endast 

författarna hade tillgång till. Inspelningarna och de utskrivna intervjuerna avidentifierades 

liksom resultatredovisningen. Allt material kommer att förstöras efter genomförd studie. 

Nyttjandekravet efterföljdes genom att informanterna delgavs information om att 

intervjumaterialet endast nyttjas till denna studie. De informerades vidare om att uppsatsen 

kommer att finnas tillgänglig på Ltu:s hemsida. 

 

Granheim och Lundman (2012) beskriver hur etiska ställningstaganden bör beaktas i 

vetenskaplig text. Följande text bygger på detta resonemang. Författarna eftersträvade 

trovärdighet genom att beakta den förförståelse som fanns om ämnesområdet. Alltså gav 

författarna akt på hur deras tidigare erfarenheter, eventuella förutfattade meningar och deras 

teoretiska förförståelse skulle kunna påverka genomförandets delar under processens gång. 

Författarna eftersträvade giltighet genom att dessa tillsammans reflekterade över huruvida det 

som framkom i resultatet var representativt för informanternas berättelser i relation till studiens 

syfte. Det vill säga att ge en så sann bild som möjligt av informanternas erfarenheter av samtal 

om levnadsvanor. Vidare eftersträvade författarna tillförlitlighet genom att noggrant beskriva 

analysprocessens olika delar. Författarnas bristande erfarenhet och kunskap i detta avseende kan 

ha påverkat studiens tillförlitlighet. I och med att det var två personer som genomförde 

intervjuerna bidrog det till att informanterna kunde få olika typer av uppföljningsfrågor, vilket 

påverkade tillförlitligheten negativt. Fördelen var att fler nyanser och variationer av berättelserna 

kunde inhämtas. Det gäller även analysarbetet, då olika tolkningar och slutsatser kunde bidra till 

en ökad abstraktionsnivå och utmynna i kategorier som beskrev likheter och skillnader i mer 

enhetliga kategorier. I detta avseende upplevde författarna svårigheter, vilket bidrog till alltför 

omfattande och vaga kategorier. Vidare inser författarna att de genom samspelet med 

informanterna i intervjusituationen och i skapande av denna studies text inte kan anses 
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oberoende, vilket följer av att studien har en kvalitativ ansats. Överförbarheten av studiens 

resultat är diskutabelt men författarnas avsikt har varit att ge en så noggrann beskrivning av 

studiens alla delar som möjligt för att därigenom möjliggöra fortsatta forskningsansträngningar 

inom angränsande områden eller relaterade grupper. Det är värt att reflektera över de eventuella 

risker som denna studie kan ha inneburit för informanterna. Det är möjligt att de i samband med 

intervjuerna kunnat uppleva en känsla av dåligt samvete eftersom flertalet av informanterna 

kände sig oförmögna att genomföra samtalen om levnadsvanor på ett sätt som motsvarade de 

rekommendationer som anges i de Nationella riktlinjerna (Socialstyrelsen, 2018). Intervjuerna 

synliggjorde sannolikt bristen på kompetens och kunskap vilket skulle kunnat utlösa en känsla av 

otillräcklighet och frustration. Ovanstående risker ska ställas i relation till den förväntade nytta 

som denna studie skulle kunna utgöra, då den ger användbar kunskap för vidare forskning och 

till arbetsterapeuter som i sin kliniska vardag samtalar med patienter om levnadsvanor. 

Författarna bedömer att nyttan med studien överväger de risker som har kunnat identifieras. 

 

RESULTAT 

Utifrån analysen framträdde tre kategorier vilka belyste skillnader och likheter av informanternas 

erfarenheter av samtal om levnadsvanor. Dessa kategorier var: Hälsopromotivt eller 

hälsoinformativt samtal; Miljödimensionernas påverkan på samtalet samt Levnadsvanan som 

vardagsvana. 

 

Hälsopromotivt eller hälsoinformativt samtal 

Samtliga informanter menade att samtal om levnadsvanor kunde genomföras fortlöpande under 

behandlingsprocessen. Antingen vid första mötet eller vid slutet av en behandlingsperiod, från till 

exempel ett korttidsboende då vanor och aktivitetsmönster på ett självklart sätt kom på tal eller 

när informanterna uppmärksammade en ohälsosam levnadsvana i samband med en åtgärd. 

 

Informanterna beskrev att de rörde sig inom samtliga tre samtalsnivåer som rekommenderas i de 

Nationella riktlinjerna (Socialstyrelsen, 2018). I första hand använde de sig av enkla råd och 
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rådgivande samtal. Tre informanter i analysmaterialet arbetade uteslutande med samtal som 

behandlingsmetod. Det innebar att de använde sig av olika typer av behandlingsmetoder, där 

samtal angavs som en del av behandlingen, såsom ACT eller samtalsinriktade metoder som till 

exempel MI. Dessa informanter berättade att de oftare rörde sig inom de avancerade 

samtalsnivåerna; rådgivande samtal och kvalificerade rådgivande samtal och hade en mer uttalad 

hälsopromotiv inriktning. Samtalen de genomförde kunde handla om att motivera till en 

förändring av aktivitetsmönster, stöd och träning i att utveckla nya vanor och rutiner i vardagen 

eller att bekräfta patienten när denne förändrade handlingsstrategier som anknöt till olika 

levnadsvaneområden. De övriga informanterna uppgav att de hade ingen eller låg kunskap om 

evidensbaserade samtalsmetoder och upplevde även att de hade bristande kompetens för att 

kunna samtala om levnadsvanor på en mer avancerad nivå. De flesta av dessa ansåg dock att de 

hade möjlighet att fortbilda sig i samtalsmetodik men att de inte utnyttjat den möjligheten. 

Samtliga informanter hade en oklar uppfattning om de Nationella riktlinjerna (Socialstyrelsen, 

2018) och de rekommenderade samtalsnivåerna. 

 

När det gällde enkla råd så beskrev flertalet av informanterna att de vanligtvis gav råd och 

information om motion och matvanor men att de ofta undvek att samtala om vanor som 

relaterade till alkohol och tobak. Anledning som angavs var att de inte hade tillräcklig 

kompetens, att det skulle kunna vara integritetskränkande och att de uppfattade att det fanns en 

stark ovilja hos patienterna att samtala om dessa vanor. Detta ledde till att informanterna i vissa 

fall hänvisade dessa patienter till andra vårdprofessioner. Kompetensbrist och upplevd oförmåga 

angavs även i detta fall vara orsaken till att informanterna fattade sådana beslut. Några beskrev 

också en arbetsmiljö där det var rutin att överlämna ansvaret till exempelvis en dietist, vid frågor 

om kost, eller till fysioterapeut när det gällde fysisk aktivitet. Anledningen som angavs var att 

dessa yrkeskategorier ansågs vara bättre lämpade att hantera dessa patienters problem. 

  

Ett övervägande antal berättade att de i samband med att de gav enkla råd även beskrev för 

patienterna vilka negativa konsekvenser kunde bli följden av att fortsätta med en ohälsosam 

levnadsvana. Ett fåtal uppgav också att de beskrev ett positivt scenario för patienten, det vill säga 

vad en positiv livsstilsförändring skulle innebära. Detta för att uppmuntra till en 
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livsstilsförändring.  Samtliga informanter var överens om att det var viktigt att sätta patienten i 

centrum och utgå från dennes berättelse och perspektiv. De ansåg vidare att förutsättningen för 

att en förändringsprocess skulle vara möjlig var att patienten var delaktig och engagerad i sin 

egna process. De menade att det var patienten som ansvarade för sin förändring, inte 

arbetsterapeuten och att det var viktigt att respektera patientens beredskap för förändring. En del 

informanter beskrev att det kunde leda till frustration då de ser nödvändigheten av en 

livsstilsförändring men samtidigt tvingas respektera patientens ovilja till förändring. De upplevde 

då en känsla av maktlöshet och uppgivenhet. Följande citat illustrerar detta; 

 

”...men jag lägger mig inte så mycket i….Jag försöker ju förklara att vi jobbar ju 
fallpreventivt och det här är ju en riskfaktor….men det är ju svårt att kunna bryta ett 
alkoholberoende.” 

 

Det framkom vidare i analysen att informanterna ansåg att det var centralt att bygga en 

terapeutisk relation med patienten, där tillit och ärlighet nämndes som två viktiga faktorer. Denna 

erfarenhet beskrevs av en informant såhär; 

 

”....man bygger ju upp ett förtroende och så kanske man kan inspirera….det skapas en 
tillit och så....till att prata om levnadsvanor.…det handlar ju mycket om det, att man får 
kontakt.” 

 

Att träffa patienten vid flera tillfällen nämndes som en viktig faktor för att stärka den 

terapeutiska relationen. Några av informanterna beskrev hur samtalen ”sådde frön” hos 

patienterna och när samtalen återupptogs efter en tid så kunde det visa sig att denne hade 

påbörjat en process som ledde till att hen förändrade en ohälsosam levnadsvana. Generellt 

beskrevs förändringsprocessen som långsam och tålamodskrävande, både för behandlare och 

patient. Informanterna hade ingen säker uppfattning om huruvida samtal om levnadsvanor kunde 

sägas leda till förändring eftersom det inte genomfördes någon evidensbaserad utvärdering. 

Flertalet gav dock exempel på att de fick muntlig återkoppling av patienterna som visade på goda 

resultat, på kort sikt 
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Miljödimensionernas påverkan på samtalet 

Informanterna beskrev att utbildning, arbetsplatsens kultur, rutiner, organisatoriska 

förutsättningar och tid var faktorer som påverkade genomförandet av samtalet. Ingen hade fått 

med sig kunskap från sin utbildning som de ansåg kunde ge stöd och vägledning i denna typ av 

samtal. Flertalet informanter beskrev att arbetskulturen på arbetsplatsen inte uppmuntrade samtal 

om levnadsvanor. Det innebar att de inte samtalade med kollegor om hälsopromotiva samtal eller 

levnadsvanor och att det heller inte fanns rutiner på arbetsplatsen som stödde detta arbete. Ett 

exempel på det var att endast en av informanterna använde arbetsterapeutiska 

bedömningsinstrument eller kartläggningsmaterial avsett för syftet. Samtalen genomfördes 

istället semistrukturerat eller ostrukturerat och skedde vanligtvis vid första mötet då 

informanterna skapade sig en förståelse av patientens utförandesammanhang och kartlade 

patientens ADL-förmåga. 

 

Informanterna beskrev att de själva förväntades att ta initiativ till att utveckla kunskap på detta 

område. Något uttalat organisatoriskt eller strukturellt stöd från ledningen och cheferna fanns 

inte i frågor som rörde området, förutom en person som upplevde motsatsen; att hen hade 100 

procent stöd. Nedanstående citat illustrerar majoritetens upplevelse; 

 

”Det är ingen chef som stöttar mig i det….utan, alltså mitt arbete handlar ju om eget 
initiativ och egen kreativitet....sen får man väl aktivt diskutera såna saker men just 
levnadsvanor det är ju jätteviktigt att man tar upp, självklart.” 

 

Majoriteten ansåg att de hade tillräckligt med tid för att genomföra samtalen. Visserligen 

uttryckte några att de gärna skulle vilja ha mer tid men ansåg att om det fanns ett angeläget 

behov av samtal om levnadsvanor så kunde detta prioriteras. Många gånger kom levnadsvanor på 

tal då de genomförde en intervention eller samtalade med patienten om saker som denne initialt 

inte avsåg att prata om. Det kunde utgöra ett stressmoment enligt några informanter. Andra 

gånger genomfördes samtalen i ett avskilt rum då tid var avsatt för samtalet. 
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Levnadsvana som vardagsvana 

Flertalet informanter menade att just deras professionsspecifika kompetens kunde bidra till att 

finna lösningar på hur goda levnadsvanor kunde bibehållas, utvecklas och stärkas. Det 

aktivitetsfokuserade och holistiska perspektivet framhölls som särskilda skäl till varför 

arbetsterapeuter skulle kunna vara särskilt lämpade att arbeta med levnadsvanor och hur de 

uttrycktes i aktiviteter i dagliga livet. När informanterna uppmanades beskriva vad de menade 

med levnadsvanor så svarade samtliga att det relaterade till aktiviteter i vardagen, på vilket sätt 

man levde sitt liv eller hur vanemönster knöt an till hur individen tänkte, kände och agerade i sin 

vardag. Levnadsvanor sågs alltså av informanterna snarare som en del i individens övriga 

aktivitetsliv. Följande citat illustrerar detta; 

 

“Nämen det har att göra med att vi har vardagsgöromål som fokus, så då ligger det ju 
väldigt nära levnadsvanor….vanor och roller är ju en stor del i livet och det är ju där 
aktiviteterna sker.” 

 

Analysen visade att informanterna inhämtade informationen om levnadsvanor indirekt i samband 

med samtal om aktiviteter i dagliga livet. Samtalen om levnadsvanor kunde enligt informanterna 

också uppstå under tiden en åtgärd genomfördes tillsammans med patienten. Till exempel vid 

aktivitetsträning i kök eller vid en utprovning av rullstol. Informanterna beskrev vidare att 

åtgärdssituationen gjorde att patienten och arbetsterapeuten kom närmare varandra och stärkte 

relationen på naturligt sätt. Det framkom att de ansåg att de kunde ge värdefulla råd om strategier 

för att underlätta goda levnadsvanor, som utgick från ett arbetsterapeutiskt förhållningssätt. Det 

kunde till exempel handla om att ge struktur i vardagen eller att tillsammans med patienten finna 

lämpliga strategier vid P-ADL och I-ADL eller vid förflyttning. Interventionerna syftade till att 

möjliggöra förändring av patientens vardagliga aktiviteter, genom att förändra 

aktivitetsutförandet, anpassa miljön eller förändra aktiviteten i sig. Detta möjliggjorde att 

samtalet anknöt till aktivitetsstrategier som direkt relaterade till levnadsvanan. Informanterna 

beskrev att förändringsprocessen därigenom blev direkt och konkret för patienten genom att 

denne fick göra istället för att prata om den aktuella levnadsvanan.  Dessa erfarenheter lyfts fram 

i följande citat; 
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”...man tränar i den situationen: det är nog mera så än att man samtalar. Ibland är det 
lättare att ta in när man liksom gör det. Learning by doing så att säga…” 

 

Informanterna gav ett flertal exempel på interventionssituationer där samtal om levnadsvanor på 

ett naturligt sätt kom in i samtalet. Till exempel hur de gav råd till patienterna att göra aktiviteter 

självständigt för att bibehålla och stärka dennes aktivitetsförmåga och funktionstillstånd. Det 

kunde handla om att uppmuntra patienterna att klara P-ADL självständigt, att äta mer nyttigt, 

komma upp och röra på sig efter en sjukhusvistelse. Några beskrev att samtalet om levnadsvanor 

föll sig naturligt i samband med hembesök eller då en ADL- eller fallpreventionsbedömning 

skulle göras, eftersom det på ett självklart sätt anknöt till kartläggning och planering av 

aktivitetsmål. Några informanter gav också exempel på hur hjälpmedelsförskrivning hänger ihop 

med samtal om levnadsvanor eftersom informanten i samband med detta samtalar om faktorer 

som har betydelse för hur vardagen ser ut personens hemmiljö. 

 

RESULTATDISKUSSION 

Syftet med denna uppsats var att undersöka arbetsterapeuters erfarenheter av samtal om 

levnadsvanor. Resultaten visade kategorierna; Hälsopromotivt eller hälsoinformativt samtal; 

Miljödimensionernas påverkan på samtalet samt Levnadsvanan som vardagsvana. I dessa 

kategorier beskrevs att samtalet hade en promotiv och en informativ nivå, beroende på graden av 

kompetens hos informanten. Miljödimensionen spelade en viktig roll för samtalets 

genomförande och utfall. Det framkom vidare att det arbetsterapeutiska förhållningssättet 

påverkade samtalsprocessen, utifrån perspektivet att en levnadsvana kunde ses som en aktivitet 

som utförs i dagliga livet. Med utgångspunkt från resultaten så går det att konstatera att 

informanterna inte använde de rekommenderade samtalsnivåerna, det vill säga enkla råd, 

rådgivande samtal eller kvalificerade rådgivande samtal, som en uttalad hälsopromotiv metod. 

Däremot genomförde informanterna samtal om levnadsvanor under den pågående 

behandlingsprocessen eller i samband med det första mötet då avsikten var att få en övergripande 

förståelse av patientens aktivitetsliv och aktivitetsengagemang. Därigenom fick informanterna 

kännedom om bland annat patientens vanor och levnadsvanor. Detta är viktigt ur ett 

hälsopromotivt perspektiv eftersom ökad förståelse för hur vanor påverkar individens liv enligt 
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Clark et al. (2007) är central för att uppnå en god hälsoeffekt hos denne. Studier har även visat 

att samtal om levnadsvanor i sig har en positiv inverkan för att stärka individens goda 

levnadsvanor (Clark et al., 2001; Clark et al., 2010: Austin-McCain, 2015). Samtidigt framgick 

det att endast en av informanterna använde något evidensbaserat bedömningsinstrument vid det 

initiala mötet för att kartlägga patientens levnadsvanor. Användandet av bedömningsinstrument 

är en förutsättning för att kunna göra välgrundade bedömningar, formulera mål och strategier för 

behandlingens förlopp (Kielhofner, 2012; Fisher, 2009). Trombly (1993) drar slutsatsen att 

terapeuten inte etiskt kan behandla något som den inte mäter. Detta framstår som ett påtagligt 

problem i informanternas behandlingsprocess eftersom det försvårar genomförandet av lämpliga 

hälsopromotiva behandlingsåtgärder. 

Resultaten visade vidare att sju av informanterna rörde sig inom de två första samtalsnivåerna i 

mötet med patienterna, nämligen enkla råd och rådgivande samtal. Genom enkla råd gav 

informanterna information till patienterna om levnadsvanornas påverkan på hälsan och hur 

aktivitet kunde bidra till ökat välmående. Att informera i dialog är en användbar metod för att 

åstadkomma förändring hos en individ, i synnerhet när personen är ambivalent till förändring 

(Miller & Rollnick, 2013). Den terapeutiska förändringen underlättas även av att behandlaren 

inger en känsla av att ha faktisk kunskap och förmåga till vägledning (Peloquin, 1990). Enligt 

Kielhofner (2008) kan arbetsterapeuten använda sig av olika behandlingsstrategier för att stödja 

klientens aktivitetsengagemang och bidra till önskad förändring. I resultaten framkom att 

informanterna använde ett flertal av dessa strategier i mötet med patienterna. Bland annat gav de 

patienterna råd om hur de kunde förändra sitt aktivitetsutförande för att underlätta till exempel 

matlagning eller förflyttning i hemmet. Andra exempel är att de bekräftade patienterna i sina 

försök att förändra handlingsmönster i vardagen eller att de uppmuntrade patienten att göra 

hälsofrämjande val, som till exempel att äta mer hälsosam mat eller att komma ut på promenader. 

Användandet av strategierna var varken medvetet eller följde den struktur som återfinns i 

Kielhofners (2012) modell. 

  

Arbetsterapeutens och patienten kom, enligt informanterna ofta varandra nära vid genomförandet 

av en åtgärd. Detta är något som informanterna återkom till och såg som en kvalitet i sin 

yrkesutövning. Relationen som uppstod mellan arbetsterapeut och patienten i en 
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interventionssituation möjliggjorde ett spontant samtal om levnadsvanor och följde som en 

naturlig konsekvens av att tillsammans vara delaktig i en aktivitetssituation. Detta menade 

informanterna kan bidra till hälsofrämjande förändringar. Interventionen, tillsammans med 

samtalet blir därigenom både ett mål och medel. Fisher (2009) menar att fokus på aktivitet som 

förändringsfaktor är central i arbetsterapeutisk behandling och bör genomsyra och följa 

arbetsterapiprocessens alla delar. Det hälsopromotiva samtalet skulle kunna ses som en del i 

denna process. 

 

Det patientcentrerade perspektivet och den terapeutiska relationen framhölls av informanterna 

som viktiga faktor i samtalen med patienterna. Betydelsen av detta är väl dokumenterad i 

forskning och kan betraktas som ett fundament i behandlingsprocessen (Fisher, 2011; Kielhofner, 

2012). Att utveckla tillit till varandra nämns också av informanterna som betydelsefullt. Denna 

erfarenhet bekräftas av Tickle–Degnen (2008) som menar att tillit mellan behandlaren och 

klienten krävs för att skapa en gynnsam terapeutisk relation. Tre av informanterna använde 

samtal som behandlingsmetod. Det innebär att de hade andra förutsättningar att genomföra 

samtalen på en mer avancerad nivå. Följaktligen var samtalen om levnadsvanor mer inriktat på 

att leda patienten i en förändringsprocess utifrån motiverande strategier. 

  

Hälsofrämjande arbetsterapi syftar till att skapa möjligheten för människor att förbättra och ta 

kontroll över sin hälsa och en av arbetsterapeutens uppgifter är att genom hälsopromotiva 

insatser stödja patienten att förändra sina ohälsosamma vanor (Wilcock, 2006; Moll et al., 2013; 

Thibeault and Hébert, 1997; Tucker et al., 2014). Dessa slutsatser belyser ytterligare ett 

intressant perspektiv som går att finna i resultatet, nämligen hur informanterna förhöll sig till 

patienter som trots möjligheter och stöd är ovilliga att ändra sina ohälsosamma levnadsvanor. 

Informanterna tycktes vara överens om vikten av att respektera patientens egna 

förändringsprocess, trots ovilja till livsstilsförändring. Detta ledde enligt resultatet till två olika 

utfall. Å ena sidan väckte det en uppgivenhet hos informanten, som gav upp sina försök att stödja 

en beteendeförändring. Konsekvensen blev att denne blev passiv och avstod från att påverka 

patienten i en hälsofrämjande riktning, eftersom det ändå inte var någon idé. Å andra sidan 

kunde patientens beteende leda till att informanten försökte informera patienten till förändring. 
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Att så att säga få patienten att inse sitt eget bästa. Ingen av metoderna bidrar enligt forskning 

(Miller & Rollnick, 2013; Jallinoja et al., 2007) till en hållbar eller långsiktig förändring. 

 

Jacobs (2011) beskriver i en studie ovanstående dilemma som vanligt hos vårdpersonal. Å ena 

sidan drivs behandlaren av behovet av att vara professionell, ansvarsfull och i kontroll. Å andra 

sidan strävar denne efter att ge möjlighet för patienten att bli mer aktiv i sin 

rehabiliteringsprocess, att behandlaren så att säga ”lutar sig tillbaka”. Studien visade att det 

skapade rädsla och utmaningar för både behandlaren och vårdorganisationen. Motiverande 

samtalsstrategier skulle, enligt författarna kunna vara en väg för att finna ett mer balanserat 

perspektiv. Motiverande samtal har visat goda resultat vad gäller att åstadkomma 

beteendeförändringar även för personer som upplever sig motvilliga eller ambivalenta till en 

förändring (Miller & Rollnick, 2013). Författarna menar att det finns ett behov av att finna ett 

förhållningssätt som både respekterar patientens ovilja men samtidigt leder denna in i en 

självvald förändringsprocess där behandlaren kan uppleva sig trygg i behandlingssituationen. 

Resultatet visade att informanterna fokuserade samtalen kring matvanor och fysisk aktivitet men 

ofta undvek att samtala om vanor som relaterade till alkohol och tobak. Flertalet av 

informanterna gav exempel på att de rutinmässigt överlämnade ansvaret till andra professioner 

på grund av upplevd oförmåga och kompetensbrist. Detta beteende bekräftas av tidigare studier 

som visar på att det kan vara svårt för vårdpersonal att samtala om levnadsvanor eftersom det 

kan upplevas hota patientens autonomi och identitet (Persson & Friberg, 2009; Jirwe, Gerrish, 

Keeny & Emami, 2009) och leda till att behandlaren försummar rådgivning om levnadsvanor 

(Jallinoja et al., 2007). 

 

Kielhofner (2012) hävdar att aktivitet är handlingar som utförs i en specifikt fysiskt och socialt 

rum och att detta rum påverkar vad människor gör och hur de gör det. De fysiska och sociala 

aspekterna sammanvävs och bildar tillsammans aktivitetsmiljöer. Det majoriteten av 

informanterna gav uttryck för i sina berättelser var hur aktivitetsmiljöer sällan stödde ett samtal 

om levnadsvanor. Vedertagna rutiner saknades, kulturen på arbetsplatsen uppmuntrade inte det 

hälsopromotiva samtalet, stödet från ledningen var många gånger otillräcklig och formen för hur 

samtalet skulle genomföras var oklar för dem. Därtill saknade majoriteten av informanterna 
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avskilda fysiska platser för att genomföra samtal. Detta visar på behovet av att skapa stödjande 

terapeutiska miljöer, där ett tillitsfullt patientcentrerat förhållningssätt är bärande för 

behandlingsrelationen. Detta styrks av forskning som har visat på betydelsen av att 

arbetsterapeuterna tar hänsyn till den sociala miljön när denne genomför terapeutiska 

interventioner med målet att möjliggöra aktivitet (Rebeiro, 2001). Enligt författarna behöver 

arbetsterapeuter skapa tids- och rumsliga förutsättningar som främjar ett samtal om 

levnadsvanor. Det kan handla om att avgöra när i behandlingsprocessen samtalet borde ske, att 

avsätta en lämplig tid och att finna en avskild plats. Det skulle också kunna innebära att 

arbetsterapeuterna tillsammans med ledningen skapar förutsättningar för ett tydligare 

hälsopromotivt fokus där samtalet om levnadsvanor kan inneha en naturlig plats och ingå som en 

vedertagen rutin. 

 

Det framgår också av resultatet att det fanns hinder och begränsningar för att genomföra ett 

samtal om levnadsvanor med god kvalitet som är värda att beakta och dra lärdom av. 

Kompetensbristen framstår som ett stort problem vilket fick till följd att informanterna upplevde  

en låg tilltro till sin förmåga och ett sviktande självförtroende i mötet med patienten. Resultatet 

visade att informanterna ofta undvek samtal som kändes för svåra. Patienter med ohälsosamma 

alkohol- och tobaksvanor lämnades utan åtgärd eller slussades vidare till andra professioner. Här 

är det möjligt att anlägga ett etiskt eller möjligen juridiskt perspektiv genom att ställa sig frågan 

huruvida arbetsterapeuter faktiskt lever upp till Hälso- och sjukvårdslagens intentioner om att 

förebygga och främja hälsa (Patientlagen [PL], SFS 2014:821, kap. 1, 6 §; Hälso– och 

sjukvårdslagen [HSL], SFS 2017:30, kap. 3, 1 §). Det är möjligt att argumentera för att 

arbetsterapeuter på grund av bristande kompetens har svårigheter att leva upp till det etiska 

ansvar det innebär att som vårdanställd ingripa när denne uppmärksammar att en patient har 

påvisbar beroendeproblematik. Ansvaret faller även på den verksamhet denne jobbar inom, som 

inte ger det organisatoriska och strukturella stöd som är nödvändigt för ett effektivt 

hälsopromotivt arbete. Det bör dock tydligt framgå att ovanstående resonemang inte gäller alla 

informanter. Några av dem framhöll att de fick det stöd de ansåg sig behöva för att genomföra 

samtal om levnadsvanor. Två av dem berättade att de samtalade om alkohol och tobaksvanor om 

det togs upp av patienten. 
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Två motstridiga perspektiv blir tydliga utifrån resultaten. Å ena sidan fanns det en övertygelse 

hos informanterna att professionens holistiska och aktivitetsfokuserade perspektiv skulle göra 

yrkesgruppen särskilt lämpad för att samtala om och behandla ohälsosamma levnadsvanor. Detta 

överensstämmer med Finlayson och Edwards (1997) inställning till att arbetsterapins fokus bör 

vara att arbeta hälsofrämjande och att yrket är särskilt lämpat för detta. Å andra sidan visade 

resultaten på en uppenbar brist på organisatoriskt stöd, kompetens och rutiner som tillsammans 

påtagligt försvårade informanternas förutsättningar att utföra ett effektivt och kvalitetssäkert 

hälsofrämjande arbete. SBU:s utvärdering (2007) av samtal om levnadsvanor inom svensk hälso- 

och sjukvård bekräftar delvis denna bild och lyfter fram brist på kunskap, tid och otillräcklig 

styrning som anledningar till att insatserna på området är bristfälliga. Dessa förutsättningar utgör 

ett hinder för arbetsterapeuten att inta den viktiga hälsopromotiva roll som denne bör ha i dagens 

sjukvård, som enligt Scaffa, van Slyke och Brownson (2008) innebär att främja en hälsosam 

livsstil, att betona aktivitet som en viktig hälsopromotiv strategi samt att genomföra 

interventioner på individuell- och befolkningsnivå. 

 

METODDISKUSSION 

Analysen av data genomfördes i enlighet med Granheim och Lundman (2012). Ur det 

transkriberade materialet valdes meningsbärande enheter. Dessa omformades till koder och 

kategorier som svarade mot studiens syfte. För att göra informanternas erfarenheter tydliga 

synliggjordes likheter, skillnader och mönster genom författarnas sammanställning och tolkning 

av materialet. Författarna har strävat efter att vara medvetna om att deras och informanternas 

förförståelse och subjektiva uppfattningar påverkat analysprocessen. Det stärker studiens 

tillförlitlighet att författarna gemensamt och enskilt tolkat materialet då författarna noggrant 

verifierat ställningstaganden. Detta har lett till diskussioner som har bidragit till att fördjupa, 

nyansera tolkningen av materialet och ökade studiens giltighet.   

 

Av effektivitetsskäl valde författarna att använda sig av ett ändamålsenligt urval för att få svar på 

syftet. Av den anledningen har författarna tydligt redovisat urvalet så att läsaren kan bedöma 
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utgångspunkten och skapa sig sin förståelse för resultatet. Om urvalsgruppen hade inkluderat 

arbetsterapeuter inom regional verksamhet skulle data kunnat vara mer innehållsrik och ökat 

studiens överförbarhet. Detta var författarnas initiala ambition men eftersom endast en 

arbetsterapeut från regional verksamhet valde att delta i studien beslöt författarna att exkludera 

denne. Anledningen var att dennes erfarenheter så tydligt skilde sig från de övrigas vad gäller till 

exempel behandlingsrutiner och organisatoriska förutsättningar. Därtill ansåg författarna att 

endast en informant inte ensam kunde utgöra ett tillräckligt stort empiriskt underlag för att 

säkerställa trovärdiga resultat. En jämförande analys mellan de olika verksamheterna skulle 

enligt författarna vara av värde men rymmer inte denna studies syfte. 

 

Samtliga intervjuer genomfördes genom personliga möten vilket gjorde det möjligt att få en 

uppfattning av det kontextuella sammanhang, i vilken intervjun genomfördes. Fördelen med att 

till exempel använda telefonintervjuer hade varit minskat restid till och från intervjuplatserna 

vilket hade underlättat intervjuarbetet och skapat tidsutrymme. Det är även en möjlighet att 

villigheten att delta i studien hade ökat eftersom telefonintervjun som metod medger en högre 

grad av flexibilitet. Intervjuernas innehåll har påverkats av att författarna enskilt genomfört 

intervjuerna. Detta kan ha lett till skillnader i följdfrågor och vilka ämnen som diskuterats. 

Fördelen med att endast en författare genomfört intervjuerna hade varit en större enighet i 

materialet, vilket skulle kunnat ha påverkat trovärdigheten. Nackdelen hade varit en minskad 

nyansering vad gäller analys av det samlade materialet. Det finns även anledning fundera över att 

författarna valde att genomföra intervjuerna på, av informanterna vald plats. Samtliga valde att 

göra intervjun på deras arbetsplats. Risken föreligger att informanterna påverkats av den 

omgivningen på arbetsplatserna, exempelvis kollegor, överordnade eller klienter. Vilket kan 

påverkat informanternas svar och därmed studiens trovärdighet. 

  

Konfidentialitetskravet gjorde att författarna gav informanterna tid, efter telefonsamtal och 

informationsbrev, att fundera över studien och dess samtalsämnen. Det är troligt att 

informanterna tagit reda på fakta inför intervjun. Följden skulle kunnat bli att de har påverkats i 

sin kunskapsnivå i ämnet, vilket kan påverkat informanternas svar och därmed studiens 
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trovärdighet. Författarna bedömde det som en fördel då det innebar möjligheten att 

informanterna bidrog med ett rikare material. 

  

Det har varit en svårighet att författarna inte fann forskning som svarade mot syftet. Vilket har 

gjort att författarna har sökt studier inom relaterad vetenskap. Tidigare studier gjorda utifrån 

frågeställningen hade gett möjlighet att jämföra resultaten och öka evidensstyrkan för studier om 

arbetsterapeuters användande av samtal om levnadsvanor. 

 

En kvalitativ ansats valdes av författarna för att fånga arbetsterapeuters erfarenheter av samtal 

om levnadsvanor (Brinkmann & Kvale, 2014; Olsson & Sörensen, 2011). Initialt diskuterade 

författarna andra metoder för att samla in data. En enkätstudie hade kunnat nå ut till fler 

personer. Men författarna valde att genomföra en intervjustudie då detta bedömdes ge en mer 

fördjupad och nyanserad bild utifrån syftet med studien. Forskningsetiska aspekter beaktades 

under hela arbetets genomförande, detta gjordes enligt Olsson och Sörensen (2011). Författarna 

skickade ut ett missivbrev med skriftligt medgivande att delta i studien. Informanterna 

informerades om möjligheten att avsluta sitt deltagande när som helst under studiens 

genomförande. Även muntlig information delgavs inför varje intervjutillfälle av den författare 

som genomförde intervjun. 

  

För att försäkra sig om studiens giltighet har författarna beaktat informanternas och författarnas 

förförståelse av ämnesområdet. Giltigheten i studien har ytterligare stärkts genom författarnas 

gemensamma reflektioner gällande den faktiska representationen i informanternas berättelser i 

relation till studiens syfte. För att bedöma studiens tillförlitlighet har författarna utgått från 

Graneheim och Lundman (2012). Att författarna var för sig genomförde intervjuerna bidrog till 

minskad tillförlitlighet då följdfrågorna delvis skilt sig åt. Det skulle också kunna betraktas som 

en styrka eftersom det bidrar till en rikare bild av informanternas erfarenheter. Författarna har 

under analysprocessens alla delar, tillsammans reflekterat över hur resultatet bör bearbetas och 

tolkas. Detta, menar författarna stärker studiens tillförlitlighet. Sammanfattningsvis menar 

författarna att ovanstående diskussion bidrar till att stärka studiens trovärdighet eftersom den 

tydliggör och problematiserar författarnas forskningsprocess utifrån en vetenskapsteoretisk 

grund. 
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KONKLUSION 

Resultaten visar att samtalen om levnadsvanor sällan utgår från en genomtänkt struktur eller 

evidensbaserad metod, vilket försvårar planering av åtgärder och utvärdering av resultat. 

Samtalen har en promotiv eller en informativ ansats, beroende på graden av kompetens hos 

informanterna. Det framkommer vidare att miljödimensionen spelar en viktig roll för samtalets 

genomförande och utfall och att de kontextuella förutsättningarna sällan stödjer genomförandet 

av det hälsopromotiva samtalet. I resultaten framkommer också att det arbetsterapeutiska 

förhållningssättet påverkar samtalsprocessen, där samtalet om levnadsvanor betraktas som en 

hälsopromotiv del av arbetsterapiprocessen och inte som något särskilt från den. Författarna 

menar att studien bidrar till ökad kunskap om vilka främjande och begränsande faktorer som 

påverkar arbetsterapeuternas samtal om levnadsvanor och ser att denna kunskap skulle kunna 

bidra till att höja kvaliteten i arbetsterapeuternas hälsopromotiva samtalsprocess. 

Ytterligare forskning är önskvärd som undersöker de terapeutiska effekterna av samtal om 

levnadsvanor utifrån en arbetsterapeutisk kontext. Författarna kan också identifiera ett behov av 

fler studier som utforskar förutsättningarna för att samtal om levnadsvanor skulle kunna ingå 

som ett uttalat behandlingsmoment inom arbetsterapeutisk praxis. 
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                                                               Bilaga 1 

 
Intervjuguide 

 
Områden Frågor och Följdfrågor (2:a frågan) Sondering 

 Arbetsterapeutens arbete  Kan du kort beskriva den verksamhet där du arbetar och dina 
arbetsuppgifter? 

  

Rådgivande samtal om 
levnadsvanor (definition) 

                   Vad innebär rådgivning om levnadsvanor för dig? 
Syftet är att definiera rådgivande samtal om levnadsvanor 
och uppnå samsyn om vad rådgivande samtal om 
levnadsvanor innebär. Detta önskar vi uppnå genom att 
sammanfatta det informanten säger och sedan fråga ifall 
det är korrekt uppfattat. Informanten och Intervjuaren 
speglar/återberättar tills intervjuaren och informanten är 
överens om vad som är informantens definition. 

 

Sedan ber intervjuaren att få komplettera med 
socialstyrelsens definition och berätta om rådgivande 
samtal om de fyra levnadsvanorna. 

 

Utifrån de olika samtalsnivåerna som jag precis har 
beskrivit. Vilken nivå skulle du säga att dina samtal rör 
sig inom? 

 

Övervikt, missbruk, inaktivitet, 
alkohol, mat, fysisk aktivitet, tobak 

 
Genomförande (rådgivande 
samtal om levnadsvanor) 

Berätta varför du genomför rådgivande samtal om levnadsvanor? 
 
Hur genomför du rådgivande samtal om levnadsvanor? 
Kan du beskriva hur du genomför rådgivande samtal om levnadsvanor? 
 
När i vårdprocessen genomför du rådgivande samtal? (Vid första 
samtalet eller vid upptäckt) 
 

MI, samtalsmetoder, frågeformulär, 
bedömningsinstrument, rådgivande 
samtal i aktivitet 
ACT 

Erfarenheter/upplevelse av 
rådgivande samtal om 
levnadsvanor 

Når du fram till patienter? 
Ser du några effekter av samtalet? 
Förändras patienter? Positiva – negativa effekter 

Meningsfulla, effektiva, nödvändiga, 
ålagda att göra enligt lag och lokala 
policydokument... 
  

Dina förutsättningar Beskriv dina förutsättningar för att genomföra rådgivande samtal om 
levnadsvanor? 
 
Har du tid/resurser? 
Tillräcklig kompetens? 
Stöd? 
  

Utbildning, tidsbrist, 

Uppföljning Berätta hur du följer du upp rådgivande samtal om levnadsvanor? 
 
Resultat? 
Finns tiden till det? 
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Andra sätt att arbeta med 
levnadsvanor 

Har du någon uppfattning om att arbeta med levnadsvanor på andra 
sätt än genom samtal? Berätta…på vilket sätt använder du det i                 
ditt yrkesliv? 
 
Inkluderas naturligt (vid exempelvis MMSE eller sömnutredning). 
 
Andra interventioner? Exempelvis MI 

Aktivitet, mäta 
MI, 

Arbetsterapeutens skyldigheter  Hur ser du på rekommendationerna som vi läste om i början från 
socialstyrelsen? Hur upplever du dem? 
 
 

HSL, förebyggande, hälsa, 
klientcentrerad 

Andra yrkeskategorier 
& Arbetsterapeutens möjligheter 

Vad tänker du om arbetsterapeutens möjligheter att genomföra 
rådgivande samtal om levnadsvanor i förhållande till andra 
yrkeskategorier? 

Medicinsk, psykolog, kurator, SSK 
Hemmiljö, relation, helheten, samtal, 
klientcentrerad 
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Bilaga 2 

 
 

 2019-02-08  
                     
Förfrågan om deltagande i en studie vars syfte är att undersöka arbetsterapeuters erfarenhet av samtal om levnadsvanor. 
 
Aktuell forskning pekar samstämmigt på betydelsen av att motverka ohälsosamma levnadsvanor och levnadsvillkor för att förbättra folkhälsan. 
Som blivande arbetsterapeuter är vi särskilt intresserade av vilka insatser arbetsterapeuter genomför i folkhälsoarbetet. En metod arbetsterapeuten 
använder i sitt hälsopromotiva arbete är att samtala om klientens levnadsvanor. Det är just detta hälsopromotiva samtal som denna uppsats avser 
att studera.  Syftet är att undersöka arbetsterapeuters erfarenheter av rådgivning om levnadsvanor. 

  
Vi söker arbetsterapeuter inom primärvård eller den kommunala sektorn som genomför samtal om levnadsvanor med klienter. Intervjuerna 
kommer att ske vid ett personligt möte, telefon eller via skype och beräknas ta max 45 minuter. Överenskommelse om tid och plats för intervjun 
sker enligt era önskemål. Intervjuerna spelas in och kommer att skrivas ut för att underlätta analysen. All information kommer att behandlas 
konfidentiellt. Endast författarna och handledaren kommer att ta del av det insamlade materialet. Inspelningarna och de utskrivna intervjuerna 
avidentifieras liksom resultatredovisningen. Allt material kommer att förstöras efter genomförd studie. Deltagandet är frivilligt och kan avbrytas 
när som helst utan att ange någon orsak.    
 
Studien är ett examensarbete på grundnivå och ingår som den avslutande delen i arbetsterapeutprogrammet vid Luleå tekniska universitet. Det 
slutgiltiga arbetet kommer att finnas tillgänglig för läsning på Luleå tekniska universitetsbiblioteks hemsida https://www.ltu.se/ltu/lib under 
länken ”Universitets publikationer”, från juli månad 2019. Uppsatsens preliminära titel är ”Arbetsterapeuters erfarenheter av rådgivning om 
levnadsvanor.”. 
 
 
Har du frågor om studien är du välkommen att kontakta oss. 
 
Med vänliga hälsningar, 

 
 
Patrik Almgren                                               Jens Nilsson 
Arbetsterapeutstudent                                                                                          
Tel. 0763-976816                                                                                                Tel. 073997213                        
Mailadress: johlam-6@student.ltu.se                                  Mailadress: jennil-6@student.ltu.se                                                       
 
 
Cecilia Björklund 
Handledare 
Lektor vid Institutionen för hälsovetenskap, Luleå tekniska universitet 
Tel. 0920-491000 
Mailadress: cecilia.bjorklund@ltu.se 
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”Arbetsterapeuters erfarenheter av rådgivning om levnadsvanor” 
 
 
 
 
 
Godkännande att delta i studie. 
  
Jag har mottagit information om studien och är villig att genomföra en intervju enligt ovangivna förutsättningar. All information kommer att 
behandlas konfidentiellt och materialet kommer att förstöras efter genomförd studie. Deltagandet är frivilligt och kan avbrytas när som helst utan 
att ange någon orsak.   
 
  
  
  
  
Namn……………………………………………… 
 
  
 Tfn nr………………………………………………. 
 
 
Mailadress:…………………………………………. 
 
  
 
Svarstalongen skickas efter påskrift till någon av följande adresser: 
 
Patrik Almgren 
Nya Valsätravägen 16 
756 46 Uppsala 
 
Jens Nilsson 
Ekebo 2259 
28197 Ballingslöv 

   

 
 
  
 
 


