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Sammanfattning 

Syftet med studien var att beskriva arbetsterapeuters kliniska resonemang vid arbetet med 

vuxna klienter med ADHD. Genom ett ändamålsinriktat urval identifierades åtta 

arbetsterapeuter inom psykiatrisk öppenvård som hade erfarenhet av att arbeta med vuxna 

klienter med ADHD. Data samlades in genom narrativa intervjuer och analyserades därefter 

med stöd av en paradigmatisk narrativ metod. Analys av data resulterade i tre teman som 

benämndes: Att möta personen där den är och skapa delaktighet i processen; Att möta en 

mångfacetterad problematik kräver samverkan; Att coacha klienten att etablera effektiva 

vanor. Arbetsterapeuternas kliniska resonemang ger indikationer på att det vid arbetet med 

berörd klientgrupp är viktigt att ta samtalets betydelse, klientcentrering och teamarbete i 

beaktning. Den visar på hur samtalet kan vara en intervention i sig och hur arbetsterapeuterna 

genom sitt resonemang kan möjliggöra klientcentrering genom att sätta klienten i fokus både i 

teamet och i det enskilda arbetet med klienten. Studiens resultat anses kunna bidra med 

kunskap för arbetsterapeuter som arbetat med vuxna klienter med ADHD och resultatet bör 

även gå att appliceras på andra klientgrupper inom området psykiatri eftersom denna studie 

tyder på att klienterna ofta har en mångfacetterad problematik som bidrar till utmaningar i 

dagliga aktiviteter. 
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Abstract 

The aim of the study was to describe the clinical reasoning of occupational therapists when 

working with adult clients with ADHD. Through a purposeful selection, eight occupational 

therapists were identified in psychiatric outpatient care who had experience working with 

adult clients with ADHD. Data was collected by narrative interviews and then analysed using 

a paradigmatic narrative method. Analysis of data resulted in three themes called: To meet the 

client where he or she is and promote participation in the process; To meet a multifaceted 

problem requires collaboration; To coach the client to establish effective habits. The clinical 

reasoning of occupational therapists gives indications that when working with the affected 

client group it is important to take into consideration the importance of the conversation, 

client centeredness and teamwork. It shows how the conversation can be an intervention in 

itself and how the occupational therapists can, through their reasoning, enable client 

centeredness by putting the client in focus both in the team and in the individual work with 

the client. The study's results can be considered to contribute knowledge for occupational 

therapists who work with adult clients with ADHD, and the result should also be applicable to 

other client groups in the field of psychiatry, as this study suggests that the clients often have  

multifaceted problems that contributes to challenges in everyday occupations. 
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Inledning 

Aktivitet är ett centralt koncept inom arbetsterapi (Fisher, 2009; Taylor, 2017; Sveriges 

arbetsterapeuter, 2018) och har betraktats som både mål och medel för interventioner sedan 

professionens början (Larsson Lund & Nyman, 2017). Målet med arbetsterapi är att främja 

delaktighet i aktivitet för att uppnå hälsa (American Occupational Therapy Association 

[AOTA], 2008) och enligt Sveriges arbetsterapeuters (2018) etiska kod ska arbetsterapeutiska 

insatser vara inriktade på att “tillsammans med personen, i hens unika sammanhang, 

möjliggöra ett gott vardagsliv, med meningsfulla och hanterbara aktiviteter, trots exempelvis 

en funktionsnedsättning eller en utsatt livssituation” (s.5). Vilket fokus den arbetsterapeutiska 

interventionen har beror på arbetsterapeutens kliniska resonemang (Schell, 2019). Författaren 

av denna studie är intresserad av det arbetsterapeutiska arbetet med vuxna klienter med 

Attention Deficit Hyperactivity Disorder [ADHD]. Det finns studier som beskriver 

arbetsterapeuters erfarenheter av att arbeta med vuxna med ADHD, såsom framgångsrika 

interventioner (Stern & Maeir, 2014; Ek & Isaksson, 2013; Gutman & Szczepanski, 2005; 

Lindstedt & Umb-Carlsson, 2013). Däremot är arbetsterapeuters kliniska resonemang vid 

arbetet med vuxna klienter med ADHD inte lika uppmärksammat. Genom att beskriva det 

kliniska resonemanget hos arbetsterapeuter kan kunskap inhämtas om hur arbetsterapeuter 

planerar, utför och reflekterar i klientarbetet med vuxna klienter med ADHD. 

Bakgrund 

Arbetsterapi och ADHD 

ADHD är ett livslångt tillstånd och allt fler vuxna diagnostiseras med ADHD (Magnin & 

Maurs, 2017; Simon, Czbor, Bálint, Mészáros & Bitter, 2009). Enligt Diagnostic and 

Statistical Manual of Mental Disorsers 5 [DSM-5] finns tre typer av ADHD: ADHD med 

huvudsak hyperaktivitet och impulsivitet, ADHD med huvudsak ouppmärksamhet (i Sverige 

kallad ADD) samt en kombinerad form av dessa två (Stockholms läns landsting, 2016; 

American psychiatric association, 2017; Socialstyrelsen, 2014; Pitts, 2014). Författaren 

kommer fortsättningsvis att använda ADHD som ett samlingsbegrepp för ADHD och ADD. 

Den problematik en klient med ADHD har ger en extra börda för personen i form av att 

samtliga aktivitetsområden i det dagliga livet påverkas (Gutman & Szepanski, 2005) såsom 

skolgång, möjlighet till anställning och att kunna utföra sitt arbete samt bilkörning men det 

har även inverkan på familj och samhälliga aspekter såsom stress i familjen och ökade 

kostnader för samhället (Toner, O´Donoghue & Houghton, 2006). Om diagnos inte ställs i 
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barndomen kan svårigheterna bli omfattande till följd av inlärda mönster då personen inte lärt 

sig hitta strategier för att hantera symptom vilket får följder i form av svårigheter att utföra 

aktiviteter och vara delaktiga i samhället (Gutman & Szcepanski, 2005).  

 

Vanligt vid ADHD är att klienten har svårigheter vad gäller kognitiva och exekutiva 

funktioner och genom att arbetsterapeuten fokuserar på dessa samt hur de orsakar 

aktivitetsbegränsningar kan den dagliga livsföringen förbättras (Stern & Maeir, 2014). 

Exekutiva funktioner involverar förmågan att uträtta målinriktat beteende, planering, 

strategiskt tänkande, verbalt och icke-verbalt arbetsminne, problemlösning, självreglering och 

svårighet att hämma impulsivitet. Dessutom är ofta hjärnans belöningssystem svagare 

utvecklat vilket bidrar till motivationssvårigheter och motstånd till aktiviteter som inte ger 

omedelbar belöning (Fernell, Kadesjö, Nylander & Gillberg, 2014). Stern & Maeir (2014) 

menar att arbetsterapeuter har en viktig roll att fylla när det gäller att förstå kognitiva 

svårigheter i en aktivitets kontext och att utforma interventioner som kan förbättra en persons 

livskvalitet. Vuxna med ADHD har dock ofta hunnit utveckla en oförmåga att fungera i olika 

aktiviteter och roller innan de kommer i kontakt med en arbetsterapeut. Sådana dysfunktioner 

är vanliga inom områdena arbete/skola, hem och familjeliv, sociala relationer samt 

självuppfattning och ofta rapporterar klienterna upprepade misslyckanden i dessa områden 

samt låg självkänsla till följd av detta (Gutman & Szczepanski, 2005). 

 

För att möjliggöra en fungerande vardag är det av betydelse att vuxna med ADHD erbjuds rätt 

stöd och behandling (Ek & Isaksson, 2013; Gutman & Szcepanski, 2005). De stödinsatser 

som ges ska ges utifrån en helhetssyn på personens livssituation, den miljö den befinner sig i 

och insatserna ska vara långsiktiga. Det är även av vikt att klienten är delaktig i planering och 

utformandet av stödinsatserna (Socialstyrelsen, 2014; Stern & Maeir, 2014). Arbetsterapeuter 

har nödvändiga kunskaper för att stödja klienter med ADHD att organisera, strukturera och 

prioritera dagliga aktiviteter (Ek & Isaksson, 2013). Inom arbetsterapiteori är vanor och 

rutiner i vardagen centralt för att ha en fungerande struktur och organisation av vardagliga 

aktiviteter (Taylor, 2017). Yamada, Taylor och Kielhofner (2017) menar att arbetsterapeuter 

har förmågan att anpassa och strukturera aktiviteter och eller miljön där aktiviteten äger rum 

vilket kan ge klienter mer kontroll över sina liv. Härigenom kan klientens engagemang i 

vardagliga aktiviteter främjas. Det kan exempelvis handla om att implementera 

kompensatoriska hjälpmedel då detta kan reducera beroendet av andra och öka självständighet 
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(Ek & Isaksson, 2013) eller lära in nya strategier för att få rutiner i vardagen som fungerar 

(Taylor, 2017). 

Arbetsterapeuters teoretiska grund 

Att främja personens möjlighet till aktivitet och delaktighet är centralt inom arbetsterapi 

(Taylor, 2017) och sedan professionens början har aktivitetens betydelse för hälsa och 

välbefinnande varit i fokus (Townsend & Polatajko, 2013; Taylor, 2017; Fisher, 2009). 

Människan beskrivs ha ett primärt behov av att vara aktiv vilket utgör grunden för 

människans motivation till att utföra aktivitet (Taylor, 2017). Aktivitet beskrivs inom 

arbetsterapi vara en källa till mening i livet och det är av vikt att det finns en balans mellan 

aktivitet och vila för att må bra (Wilcock & Hocking, 2015; Taylor, 2017; Townsend & 

Polatajko, 2013; Erlandsson & Persson, 2014). Vidare beskrivs att människan behöver ha en 

variation av och balans mellan aktiviteter som bidrar med olika värden (Erlandsson & 

Persson, 2014) och som sker inom olika områden av det dagliga livet (Erlandsson & Persson, 

2014; Taylor, 2017). 

 

Wilcock och Hocking (2015) menar att de aktiviteter människan väljer att göra har betydelse 

för människans identitet, välmående och varande och de diskuterar detta genom begreppen 

göra, vara, tillhöra, bli och att uppleva välbefinnande. Dessa begrepp är sammanbundna med 

varandra och visar att det vi gör har påverkan på vem vi är och hur vi uppfattas. Taylor (2017) 

i sin tur lyfter fram viljan, vanan, utförandekapaciteten och miljön som centralt för 

aktivitetsutförande och vilka aktiviteter en klient väljer att utföra. Viljan anses vara 

människans motivation och/eller drivkraft till att utföra aktivitet och vanan handlar om de 

beteendemönster människan har i sin vardag och hur de påverkas av de vanor, rutiner och de 

roller en människa har. Utförandekapaciteten innebär människans förmåga att utföra saker 

och påverkas av fysiska och psykiska faktorer, exempelvis funktionshinder.  

 

Taylor (2017) redogör för att människan har ett unikt behov av meningsfulla aktiviteter och 

om en aktivitet är meningsfull så tenderar människan också i större utsträckning att delta i 

aktiviteten samt gör dem mer motiverade att delta i andra aktiviteter. Det är av betydelse att 

de aktiviteter som finns i det dagliga livet erbjuder struktur, bryter passivitet och möjliggör 

sociala gemenskaper (Edwards & Cristiansen, 2005). Av den anledningen är det viktigt för 

arbetsterapeuten att identifiera de aktiviteter som är meningsfulla för klienten då meningsfulla 

aktiviteter ökar klienternas motivation och engagemang i aktivitet. Aktiviteter som klienter 
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finner roliga och/eller utmanande att utföra inspirerar dem, gör dem mer engagerade och de 

får lättare att koncentrera sig på uppgiften (Taylor, 2017). Upplevelsen av engagemang i och 

hur klienter utför vardagliga aktiviteter beror på deras inspiration, upplevt stöd och känsla av 

samhörighet med andra människor (Ek & Isaksson, 2013).  

 

Inom arbetsterapi beskrivs ett person- eller ett klientcentrerat förhållningssätt vilket innebär 

att de arbetsterapeutiska insatserna ska vara utformade och anpassade i samråd med klienten 

och fokus bör ligga på klientens egna mål, värderingar och önskemål (Taylor, 2017; Sveriges 

arbetsterapeuter, 2018; Fisher, 2009). I klientarbetet utgår arbetsterapeuten från en 

arbetsmodell eller arbetsterapiprocess som vägleder det kliniska arbetet och det kliniska 

resonemanget. Vanligen inleds klientarbetet med att arbetsterapeuten försöker få en bred bild 

av klientens behov och önskningar, det vill säga vad klienten faktiskt vill och behöver utföra i 

sin vardag vilket bildar en grund för att sedan tillsammans kunna formulera mål för 

interventioner (Fisher, 2009). Genom ett klientcentrerat bemötande skapas en relation och en 

förståelse för klienten, dennes liv samt vad som är meningsfullt för klienten (Schell, Gillen & 

Coppola, 2019). Att arbeta klientcentrerat innebär att arbetsterapeuten försöker sätta sig in i 

och förstå klientens behov och problem, stärker klienten genom exempelvis bekräfta och 

uppmuntra samt respekterar klientens erfarenheter och upplevelser som grund för ett gott 

samarbete (Forsyth, 2017). 

Arbetsterapeuters kliniska resonemang 

Benämnt som kärnan i yrkesidentitet samt grunden för praxis och för alla åtgärder så anses 

kliniskt resonemang vara kärnkompetensen för effektiv klinisk praxis (Carrier, Levasseur, 

Bédard & Desrosiers, 2015). Kliniskt resonemang ses som ett viktigt element i arbetsterapi 

och handlar om hur arbetsterapeuter tänker när de utför sina praktiska arbeten med klienten 

och det ger en länk mellan forskning och praktik. Det är den process arbetsterapeuter 

använder sig av när de planerar, vägleder, utför och reflekterar över klientarbetet (Kristensen 

& Petersen, 2016). En klients aktivitetssituation, inkluderat dennes nedsättningar, 

representerar ett problem att lösa för arbetsterapeuten. Denna problemlösning är ett förlopp 

som måste särskiljas från arbetsterapi åtgärderna som syftar till att lösa aktivitetssvårigheter. 

Problemlösning kan beskrivas som sättet en arbetsterapeut kombinerar teori med personliga 

och professionella erfarenheter för att få förståelse för en klients situation (Carrier, Levasseur, 

Bédard & Desrosiers, 2010). Arbetsterapeuter använder sig av det kliniska resonemanget när 

de rör sig i, genom och ut ur det terapeutiska förhållandet och behandlingsprocessen med en 
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klient (Unsworth & Baker, 2016). Det kliniska resonemanget påverkas av externa och interna 

faktorer som utvecklas från ett generiskt till ett personligt läge. Personaliseringen gör det 

möjligt för arbetsterapeuter att bättre anpassa sina insatser till klientens specifika behov och 

situation vilket potentiellt förbättrar meningsfullheten och effektiviteten av arbetsterapi för 

klienten (Carrier et. al., 2015). 

Ibland används begreppet terapeutiskt resonemang eller professionellt resonemang synonymt 

till det kliniska resonemanget (Forsyth, 2017; Unsworth & Baker, 2016; Schell, 2019). Enligt 

Forsyth (2017) innebär det terapeutiska resonemanget att arbetsterapeuten fokuserar på att 

förstå klienten genom att få kunskap om klientens vanor, intressen, upplevelse av kapacitet 

och effektivitet, roller samt utförande-relaterade erfarenheter i relevanta miljöer. Terapeutiskt 

resonemang innebär även att arbetsterapeuten lär sig tänka med teori dvs att teorin blir ett sätt 

att se klienten, deras funktionsnedsättning, deras aktivitets omständigheter och deras 

interpersonella egenskaper (Forsyth, 2017). Schell (2019) hävdar att en arbetsterapeut 

använder observation och teoretisk kunskap för att identifiera faktorer som påverkar 

utförandekapaciteten och att den teoretiska kunskapen gör att arbetsterapeuten kan undvika 

felaktiga antaganden samt ger möjlighet att reflektera. Det är viktigt vid arbetet med klienten 

att reflektera över sitt arbete då detta kan ge en ökad förståelse för klientens svårigheter 

(Schell, 2019). Det är även viktigt att vara klientcentrerad i ens terapeutiska resonemang. 

Detta innebär att terapeuten behöver förstå klientens erfarenheter och vad klienten vill, 

förespråka klientens välfärd och önskemål, uppmärksammar vad klienten är kapabel till att 

bidra med och använda det till klientens nytta. Att vara klientcentrerad kan involvera att 

styrka klienten, samarbeta med klienten och att uppskatta och respektera klientens 

erfarenheter och upplevelser, ofta handlar det om att förhandla där både klientens erfarenheter 

samt arbetsterapeutens kompetens vägs samman (Forsyth, 2017). 

 

Vid kliniskt resonemang används ett antal typer av resonemang (vetenskaplig, narrativ, 

pragmatiskt, etiskt, interaktivt och konditionalt). Vilket resonemang som används beror på 

vilken aspekt av problemet som analyseras men ofta används alla resonemang mer eller 

mindre och i olika kombinationer. Vid det vetenskapliga resonemanget tänker 

arbetsterapeuten på klientens tillstånd ex diagnos eller funktionshinder och den nödvändiga 

interventionen. Det narrativa resonemanget används för att förstå betydelsen av tillståndet för 

klienten, dvs hur personen känner för och lever med sitt tillstånd (Carrier et.al., 2010). Detta 

är en process som går utöver den vetenskapliga förståelsen av sjukdomsprocess och 
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organsystem och som fokuserar på personen som en aktivitetsvarelse och som tillhandahåller 

en länk mellan grundvärdena för yrket och nuvarande krav i praxis (Schell, 2019). Det 

pragmatiska resonemanget används när arbetsterapeuten konfronteras med praktiska och 

logistiska aspekter som påverkar dess kliniska utövande. Arbetsterapeuten fokuserar hur den 

faktiska situationen är, klientens resurser och miljö samt andra resurser så som verksamhet 

osv, och på vilket sätt terapin måste anpassas för att möta detta (Carrier et.al., 2010: Schell, 

2019). Vid denna typ av reflektion om önskvärda åtgärder utifrån ett moraliskt perspektiv 

kommer det etiska resonemanget in (Carrier et.al., 2010). Det innebär att välja moraliskt 

försvarbara handlingar med tanke på konkurrerande intressen, att prioritera rätt och förhålla 

sig till etiska principer (Schell, 2019). När arbetsterapeuter interagerar ansikte mot ansikte 

med klienten eller andra involverade personer används det interaktiva resonemanget. Det 

beskriver hur arbetsterapeuter ska göra för att skapa en terapeutisk relation genom att visa på 

empati och uppmuntran men det visar även på hur klientens psykosociala miljö antingen kan 

utgöra hinder eller skapa möjligheter. Vid det konditionala resonemanget identifieras mål och 

interventionerna anpassas så att de passar med klientens situation både i nutid och i framtid 

(Carrier et.al., 2010). Aktiviteterna som används vid arbetsterapi kan göra så att klienten når 

kortsiktiga mål och skapar långsiktiga förväntningar. Det är på detta sätt arbetsterapeuter 

stödjer klienten att åter engagera sig i sina liv genom användandet av meningsfulla aktiviteter 

(Schell, 2019). Det konditionala resonemanget kan sägas vara en blandning av alla de andra 

resonemangen. Kliniskt resonemang innebär syntesen av interaktionen mellan dessa 

resonemang och tillåter arbetsterapeuten att lösa problem (Carrier et. al., 2010).  

 

Arbetsterapi är vanligen en del i rehabiliteringen för vuxna klienter med ADHD (Stern & 

Maeir, 2014; Ek & Isaksson, 2013; Gutman & Szczepanski, 2005; Lindstedt & Umb-

Carlsson, 2013; Palsson, 2015; Axelsson & Svensson, 2014). Tidigare kvalitativa studier 

rörande vuxna med ADHD har visat att utredning, individanpassade åtgärder och 

uppföljningar är viktiga faktorer för att stödja klienten i olika områden i vardagslivet (Edoff & 

Jurelius, 2012) samt att det vid förskrivning av kognitiva hjälpmedel är av vikt att ha ett 

förhållningssätt som stödjer individanpassade strategier utifrån klientens förutsättningar och 

som möjliggör motivation och delaktighet (Haslum & Wadin, 2017). Det har även visat sig att 

arbetsterapeuten genom ett klientcentrerat arbetssätt, där klientens motivation identifieras, kan 

främja delaktighet i aktivitet (Johannisson & Heikkinen, 2015). Kunskapen är dock mycket 

begränsad när det gäller arbetsterapeuternas kliniska resonemang vid arbetet med vuxna 

klienter med ADHD det vill säga hur de tänker och resonerar kring olika val de gör som 
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vägleder arbetet med klienten. Det är därför av vikt att ta fram ny kunskap som beskriver det 

kliniska resonemanget vid arbetet med denna klientgrupp samt att kartlägga vad det kliniska 

resonemanget består av och hur interventionerna formas av detta. Denna typ av information 

anses kunna ge ny kunskap om hur arbetsterapeuter planerar, utför och reflekterar vid arbetet 

med vuxna klienter med ADHD. 

 

Syfte 

Syftet med studien var att beskriva arbetsterapeuters kliniska resonemang vid arbetet med 

vuxna klienter med ADHD.  

 

Metod 

Design 

Denna studie har en kvalitativ design vilket enligt Holloway och Wheeler (2010) anses 

lämplig då studien syftar till att beskriva deltagarnas egna erfarenheter och uppfattningar. 

Intervjuer är enligt Carpenter och Suto (2008) den vanligaste datainsamlingsmetoden vid 

kvalitativ forskning och utifrån aktuell frågeställning valde författaren att använda sig av 

narrativa intervjuer (Holloway & Wheeler, 2010) och narrativ analysmetod (Polkinghorne, 

1995) för att få en ökad förståelse för och kunna beskriva arbetsterapeuternas kliniska 

resonemang.  

Urval 

Ett ändamålsenligt urval valdes där författaren rekryterade deltagare utifrån ett antal i förväg 

uppsatta kriterier, i detta fall personer med erfarenhet inom området för studiens syfte (jämför 

Holloway & Wheeler, 2010). Patton (2015) menar att detta urval är lämpligt eftersom det ger 

innehållsrik data utifrån att den tydliggör användbara exempel på det studerade fenomenet. 

För att inkluderas i denna studie krävdes att deltagarna skulle vara legitimerade 

arbetsterapeuter, de skulle arbeta inom psykiatrisk öppenvård i Sverige och att de skulle ha 

erfarenhet av att arbeta med vuxna klienter (18–65 år) med ADHD.  
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Procedur och deltagare 

Författaren kontaktade arbetsterapeuter inom psykiatrisk öppenvård i Sverige där 

arbetsterapeuter arbetar med vuxna klienter med ADHD. I syfte att rekrytera arbetsterapeuter 

kontaktades verksamhetschefer inom psykiatrisk öppenvård med en förfrågan (Bilaga 1) om 

att få kontaktuppgifter, mejladresser, till arbetsterapeuter i verksamheterna. En skriftlig 

förfrågan om att delta i studien skickades därefter via mejl till arbetsterapeuterna med ett 

bifogat informationsbrev (Bilaga 2). Förfrågan innehöll studiens syfte samt etiska aspekter 

angående vad deltagande i studien innebar såsom att det var frivilligt att delta, att deltagaren 

när som helst kunde avsluta sitt deltagande i studien, att insamlat material förvarades av 

författaren och förstörs efter avslutad studie samt att insamlad data skulle behandlas 

konfidentiellt. Arbetsterapeuterna fick även bifogat de intervjufrågor som skulle behandlas 

vid intervjun (Bilaga 3). Arbetsterapeuterna ombads att inom en vecka svara på om de var 

intresserade av att delta i studien, om de avböjde deltagande eller om de ville ha mer 

information. Om svar inte inkommit inom en vecka skickades en påminnelse ut. Totalt 

kontaktade författaren 68 legitimerade arbetsterapeuter varav åtta valde att delta i studien. De 

deltagare som valde att delta i studien gav sitt skriftliga samtycke via sitt mejlsvar och de 

identifierade deltagarna kontaktades därefter via mejl eller telefon för att boka tid för intervju. 

Totalt deltog åtta arbetsterapeuter, sju kvinnor och en man vilka hade tre till fjorton års 

erfarenhet av att arbeta med vuxna klienter med ADHD. 

Datainsamling 

För att samla in data använde sig författaren av narrativa intervjuer vilket enligt Jonsson, 

Nyman och Josephsson (2017) är en vanlig datainsamlingsmetod i kvalitativ forskning. 

Narrativa intervjuer kan enligt Holloway och Wheeler (2010) användas när intervjupersonen 

ska berätta om sina erfarenheter och enligt Kvale och Brinkman (2014) koncentrerar sig 

narrativa intervjuer på de historier intervjupersonerna berättar. Författaren tog vid intervjuerna 

stöd av en intervjuguide med öppna frågor (Bilaga 3) och under intervjuerna har 

arbetsterapeuterna ombetts att berätta om sitt kliniska resonemang med stöd av olika klientfall 

eller typfall från verksamheten.  Enligt Jonsson et.al. (2017) kan en forskare genom att 

förbereda frågor öppna upp för deltagaren att berätta om det studien fokuserar på. 

Frågeställningarna användes som utgångspunkt för det intervjuerna skulle behandla och 

författaren ställde följdfrågor i de fall det krävdes att arbetsterapeuterna utvecklade sina 

resonemang. Exempel på följdfrågor kunde vara ”hur går den processen till?”, ”hur tänker 
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du/hur resonerar du?”, ”vad är det som gör att du väljer…” eller ”har jag förstått dig rätt 

att….”. Intervjuguiden bestod av två delar, den första delen innehöll tre bakgrundsfrågor för 

att kartlägga arbetsterapeuternas erfarenhet inom yrke och av specifik klientgrupp och den 

andra delen innehöll frågor som ansågs kunna besvara studiens syfte. Vid intervjuns slut 

frågade författaren arbetsterapeuterna om de hade något att tillägga utöver det som diskuterats 

och om författaren kunde återkomma om hon var i behov av ytterligare information eller om 

något behövde förtydligas. Innan varje intervju påbörjades fick arbetsterapeuterna muntlig 

information som motsvarade den skriftliga information som erhållits i informationsbrevet. 

Intervjuerna genomfördes via telefon, pågick i ca 40-60 minuter och spelades in med muntligt 

godkännande från arbetsterapeuterna. Enligt Kvale och Brinkman (2017) ger inspelning av 

intervjuer intervjuaren ökad möjlighet att koncentrera sig på ämnet och fokusera på att få svar 

på syftet. Ytterligare en fördel med att spela in intervjuer är att författaren gång på gång kan 

återvända till intervjun för att lyssna på den information som inhämtats (Kvale och Brinkman, 

2017).  

Analys 

Analysarbetet har genomförts utifrån paradigmatisk narrativ analys som beskrivs av 

Polkinghorne (1995). Analysarbetet inleddes med att intervjuerna transkriberades av 

författaren. Därefter lyssnade författaren igenom intervjuerna och transkriptionerna lästes ett 

flertal gånger för att nå en förståelse för helheten i materialet. Det transkriberade materialet 

bestod av 66 sidor i A4-format. 

 

Därefter identifierades signifikanta händelser i berättelserna i syfte att bedöma dess betydelse 

i förhållande till studiens syfte. Signifikanta händelser kan beskrivas som händelser som 

framstod som viktiga och som deltagaren valde att berätta om. Dessa händelser skiljdes ut 

från texten och jämfördes utifrån hur de på olika sätt bidrog till en förståelse för 

arbetsterapeuternas kliniska resonemang vid arbetet med vuxna klienter med ADHD. I detta 

analysarbete prövades olika tolkningar av materialet genom att ställa frågor såsom 

exempelvis: Varför är samverkan viktigt? Hur påverkas samverkan av olika faktorer? Vad 

betyder det att arbeta klientcentrerat? Varför är det viktigt? Vilka utmaningar finns? Varför 

upplevs arbetet komplicerat? Vad ligger till grund för ett lyckat resultat? Preliminära teman 

identifierades och diskuterades med handledaren och dessa teman utvecklades och förfinades 

allt eftersom analysen fortskred (jmf. Polkinghorne, 1995). I denna studie resulterade 
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analysarbetet slutligen i tre teman som tillsammans gav en bild av arbetsterapeuters kliniska 

resonemang vid arbetet med vuxna klienter med ADHD. 

Etiska överväganden 

Författaren gjorde etiska överväganden med stöd av vad Kvale och Brinkman (2017) beskrivit 

rörande etik när det gäller kvalitativ forskning. Via informationsbrevet (Bilaga 2) fick 

arbetsterapeuterna information om studiens syfte, att det var frivilligt att delta, att de när som 

helst under studiens gång kunde avsluta sitt deltagande samt att författaren beaktat 

konfidentialitet. Informationsbrevet gav även information om frågeställningarna, 

kontaktuppgifter till författaren, att intervjun skulle spelas in, beräknad tidsåtgång för 

intervjun samt var studien kommer att publiceras. Arbetsterapeuterna fick även samma 

information innan påbörjad intervju. Författaren har under hela processen tagit etiska aspekter 

så som informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet i 

beaktning vilket beskrivs av Medicinska vetenskapsrådet (2003). De arbetsterapeuter som 

tackade ja att delta i studien kontaktades via mejl eller telefon för att boka tid för intervju. För 

att intervjuer ska få spelas in krävs att det att deltagarna lämnat sitt samtycke (Holloway & 

Wheeler, 2010, Kvale & Brinkman, 2017) vilket deltagarna i denna studie gjorde både 

muntligt och skriftligt. 

 

Genom att författaren valde att delge arbetsterapeuterna frågeställningarna via 

informationsbrevet minskade risken att de inte skulle kunna svara på frågorna. 

Arbetsterapeuterna fick även tillfälle att hinna förbereda sig genom att tänka ut lämpliga 

klientfall eller typfall att berätta om. Vid intervjuer kan det finnas en risk för att deltagarna 

känner obehag över att bli inspelade och att intervjun väcker tankar och känslor. För att 

minimera detta valde författaren att via informationsbrevet informera potentiella deltagare att 

intervjun skulle ske via telefon och att den skulle spelas in, ljudinspelning. Genom detta 

förfarande så fick arbetsterapeuterna vetskap om hur intervjun skulle gå till och fick därmed 

möjlighet att förbereda sig. Författaren har valt att inte redovisa i vilka landsting studien ägt 

rum då antalet arbetsterapeuter som uppfyller urvalskriterierna är begränsat. Genom detta 

förfarande bedömer författaren även att risken för att klienterna som redovisas i 

arbetsterapeuternas klientfall ska kunna identifieras har minimerats. Rörande klientfallen 

informerades arbetsterapeuterna via informationsbrevet och intervjuguiden att de skulle 

beskriva sitt kliniska resonemang med stöd av exempel från olika klientfall och att de inte 

behövde redovisa en specifik klient utan det kunde handla om typfall från verksamheten eller 
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från klienter de möter. Genom detta fick arbetsterapeuterna möjlighet att bevara sekretessen 

gentemot klienterna. För att undvika att personlig information sprids så har ljudinspelningar 

och transkriptioner av intervjuerna förvarats på lösenordskyddad dator. Intervju utskrifter har 

dessutom förvarats i ett låst skåp åtskilt från inspelningarna. Samtlig insamlad data har 

raderats och förstörts efter studiens avslut. Författaren har tagit hänsyn till att intervjuerna kan 

ha upptagit värdefull tid för arbetsterapeuterna, då de avsatte tid från klientarbetet för 

intervjun, men författaren anser dock att tidsåtgången för intervjun anses rimlig i förhållande 

till den nytta studien anses ha.  

 

Deltagande i studien möjliggjorde för arbetsterapeuterna att framföra och själva reflektera 

över sitt kliniska resonemang och den slutgiltiga studien bör kunna ge arbetsterapeuter stöd i 

arbetet med vuxna klienter med ADHD. Ökad kunskap om arbetsterapeuters kliniska 

resonemang vid arbetet med vuxna klienter med ADHD bör öka arbetsterapeuters kunskap 

om det kliniska resonemanget för berörd klientgrupp och denna typ av kunskap kan eventuellt 

även användas för andra klientgrupper. Utifrån dessa etiska överväganden anses nyttan med 

studien överväga potentiella risker och som generellt ansågs som små. 

 

Resultat 

Den narrativa analysen resulterade i 3 teman som beskriver arbetsterapeuters kliniska 

resonemang vid arbetet med vuxna klienter med ADHD: Att möta klienten där den är och 

skapa delaktighet i processen; Att möta en mångfacetterad problematik kräver samverkan; 

Att coacha klienten att etablera effektiva vanor. 

Att möta klienten där den är och skapa delaktighet i processen 

Arbetsterapeuternas resonemang speglar betydelsen av att få en genuin förståelse för 

klienternas situation samt vilka behov och svårigheter de upplever i sin vardag. Av deras 

berättelser framkom samtalet eller den inledande intervjun som centralt. Via samtalet kunde 

arbetsterapeuterna etablera god relation tillsammans med klienten samtidigt som de fick ta del 

av klientens berättelse. För att fördjupa förståelsen eller få kompletterande information 

användes även olika självskattningsinstrument eller checklistor vilket beskrevs som särskilt 

viktigt när klienten hade svårigheter att berätta eller att uttrycka sig verbalt. 
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”så att det jag gjorde vid första bedömningstillfället, om jag säger när jag 

startade mitt arbete, så var det att ha ett samtal med patienten. Ett första 

bedömningssamtal med mina arbetsterapeutiska glasögon” 

 

Det kliniska resonemanget speglar vikten av att de inledande samtalen innebar positiva 

möten och erfarenheter för klienten. Av arbetsterapeuternas berättelser framgår hur de 

genom att använda sig själva på ett medvetet sätt strävade efter att skapa en atmosfär 

där det fanns ömsesidig respekt. Deras berättelser illustrerar hur de försökte känna av 

situationen och verkligen lyssna in klienten för att göra en bedömning av vilket 

bemötande och förhållningssätt som var bäst lämpat i situationen. För att skapa 

förtroende var det av vikt att känna av situationen och även kunna visa sidor av sig 

själva som var personliga men inte gå över en gräns och bli privat. att vara personlig 

menade arbetsterapeuterna handlade om att i sitt bemötande kunna visa på sidor av sig 

själv som bjöd in till att klienten kunde vidareutveckla sina berättelser. 

”det är ju att använda sig själv tänker jag och jag är nog rätt så… och där är vi 

ju olika för jag är väl mer bjuder in liksom… det är ju lite svårt att beskriva för 

det är ju i mötet, känslan man får var kan jag lägga mig här liksom. Det är en tyst 

kunskap” 

 

Av deras berättelser framkommer även vikten av att sätta ramar och gränser i samtalet då 

klienterna ofta har ett stort behov av att prata om sådant som inte hör till arbetsterapeutens 

ansvarsområde. Det ansågs då viktigt att bemöta klienten på ett professionellt sätt och leda 

tillbaka samtalet till att handla om vardagliga svårigheter och behov samt förklara för klienten 

vad som var fokus för samtalet. Arbetsterapeuternas resonemang speglar dock även 

betydelsen av att vara flexibel och även ge klienten utrymme att prata om andra saker som de 

var uppfyllda av i stunden. Att ge klienten utrymme beskrevs som viktigt för att denne skulle 

känna sig sedd och lyssnad till och för att skapa ett förtroende.  

”de kanske inte alltid vill prata om morgonrutin utan ibland vill de prata om 

annat. Och att då kunna bemöta det och säga att det är okej att vi pratar om det 

här idag och fortsätter med det vi hade planerat till nästa gång. Det är viktigt i 

rollen här hos oss. Att vara flexibel” 

 

Resultatet reflekterar hur samtalet inte bara var en del av utredningen utan även kunde vara en 

del av åtgärderna med klienten. Att lyssna till klientens berättelse samt bekräfta och stödja 

denne under samtalet beskrevs av arbetsterapeuterna som ett sätt för klienten att bli medveten 
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om sin situation och redan där starta ett förändringsarbete. Samtalet gav arbetsterapeuten en 

bra bild över vad klienten själv lyfte fram som sina svårigheter, behov och önskemål. Dock 

krävdes ofta mer än ett samtal för att avgränsa och sätta fokus på vad som var aktuellt att 

börja arbeta med då problematiken många gånger var omfattande och påverkade klientens 

vardag på olika sätt. Av deras resonemang framkom att det gällde att möta klienten där den är 

och att få en gemensam bild av vad åtgärderna ska leda till. Det ansågs viktigt att klienten 

upplevde åtgärderna motiverade utifrån deras situation för att de skulle ha positiva effekter. 

Motivationen hos klienten ansågs central för att någon förändring skulle kunna ske. 

Arbetsterapeuternas resonemang speglar hur de genom att använda sig själv på ett medvetet 

sätt försökte skapa motivation genom att bekräfta klienterna i de små framsteg som de gjorde 

samt uppmuntra till förändring. De ansågs viktigt att lyfta fram och visa på klientens styrkor 

och resurser som ett led i fortsatt förändringsarbete. Deras berättelser avspeglar här 

svårigheter att kunna stödja personen då denne inte var motiverad eller hade insikt om sin 

problematik. Vid sådana tillfällen var arbetsterapeuterna ärliga mot klienten och informerade 

dem om att de inte kunde erbjuda några åtgärder som situationen såg ut i nuläget men att 

klienten alltid var välkommen tillbaka om den skulle vilja det. 

”och just poängtera… den egna styrkan och kraften som vi har… att man har en 

inre sanning. En insikt som finns där långt inne och det liksom lyfta dom, att du 

vet vad du behöver… det är min mission. Att alla innerst inne vet vad de behöver” 

 

På samma sätt som arbetsterapeuterna beskrev vikten av att möta klienterna där de befinner 

sig när det gäller att få förståelse för deras behov beskrevs även vikten av att vara lyhörd och 

skapa delaktighet när det handlade om att upprätta mål och planer för åtgärder. Det handlade 

om att hitta mål och interventioner som klienten fann motiverande och meningsfulla och det 

var därför viktigt att ta hänsyn till klientens önskemål om förändringar i sin vardag, vad som 

är viktigt för dem och vad de tyckte var mest relevant. 

”att ge patienten plats i processen och att de är inkluderade. Att de förstår. Att de 

är motiverade till att vara med och lösa problem som uppstår. Att vara med och ta 

beslut. Att det är inte något som jag ska göra över huvudet på patienten utan det 

är något som vi hjälps åt med” 

 

Av arbetsterapeuternas resonemang framkommer att klienten oftast var den som styrde men 

att de ibland behövde ge förslag på mål och åtgärder samt att de fick stödja klienten att 

avgränsa dessa så att de blev hanterbara och inte för stora projekt. Det handlade om att 

identifiera och formulera mål tillsammans med klienten som var realistiska och 



 

18 
 

genomförbara. Arbetsterapeuternas berättelser reflekterar att klienterna många gånger 

upplevde det som underlättande om arbetsterapeuten kunde föreslå inriktning för 

förändringsarbetet och här var det viktigt att visa alternativ och inte ta över och bestämma. 

Arbetsterapeuternas resonemang visade på att klienten ibland ville fokusera på andra saker än 

vad arbetsterapeuten bedömde som relevant och det var då av betydelse att våga släppa 

kontrollen och låta klienten prova även om resultaten inte alltid blev så bra. Det ansågs viktigt 

att ta hänsyn till att klientens önskemål inte alltid behövde överensstämma med vad 

arbetsterapeuten eller samhället ansåg som viktigt. 

”så det är mycket dialog med patienten och försöka ringa in vad det är den anser 

är problemet och hur den vill att det ska fungera… för det är kanske inte alltid 

stämmer överens med vad samhället eller en själv tycker är rimligt. Men försöka 

utgå från patientens önskemål” 

 

Att möta en mångfacetterad problematik kräver samverkan 

Arbetsterapeuternas kliniska resonemang speglar att vuxna klienter med ADHD har en 

komplex mångfacetterad problematik som kräver samverkan mellan olika parter. Av deras 

berättelser framkom att det ofta behövs flera insatser från olika professioner och verksamheter 

samt att dessa olika insatser måste samordnas för att nå ett lyckat resultat i klientarbetet. Det 

är viktigt att alla i teamet har klienten i fokus samt arbetar mot samma mål med sina 

interventioner för att stödja klienten på bästa sätt. Berättelserna reflekterar hur de 

arbetsterapeutiska insatserna antingen kunde gynnas eller försvåras av de andra 

yrkeskategoriernas insatser. Det beskrevs därför viktigt att ha möjlighet att samordna sina 

insatser med andra aktörer samt kunna bedöma när en insats var rätt i tid. Att arbeta i team 

och ha kännedom om varandras kompetenser ansågs väsentligt. Det var enligt dem inte alltid 

de arbetsterapeutiska insatserna som var bäst lämpade för klienten även om denne blivit 

remitterad till eller tagit kontakt med arbetsterapeuten. I dessa fall beskrevs det viktigt att 

kunna vägleda klienten rätt så denne fick det stöd som behövdes. Ett exempel som beskrevs 

var när klientens hälsotillstånd påverkade möjligheterna att kunna delta i och tillgodogöra sig 

arbetsterapi på grund av stora svårigheter att passa tider eller kunna fullfölja hemuppgifter. I 

sådana fall beskrev arbetsterapeuterna att andra insatser behövde föregå den 

arbetsterapeutiska behandlingen. Arbetsterapeuternas berättelser belyste på olika sätt hur det 

kunde bli problematiskt när olika insatser inte var samordnade i teamet och när det var lång 
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väntetid exempelvis psykolog vilket gjorde att de arbetsterapeutiska insatserna fick avbrytas 

för att de inte var rätt i tid. 

”det kan vara komplext för att det behövs vara många olika insatser från 

psykiatrin och att vi måste få andra delar att klaffa med varandra på något sätt 

och det ställer ju högre krav” 

Av arbetsterapeuternas berättelser framkommer att det även var viktigt att involvera 

närstående, om det fanns sådana, i arbetet tillsammans med klienten. Att etablera en bra 

kontakt och god relation till närstående beskrevs som positivt för klientens 

förändringsprocess. Genom att samarbeta och förankra interventionerna även hos närstående 

kunde klienten nå bättre resultat men det bidrog även till att arbetsterapeuten kunde skapa en 

bättre förståelse för klientens behov och svårigheter och hur denne fungerade i vardagen. 

Arbetsterapeuternas berättelser speglade dock att detta samarbete även kunde innebära en 

balansgång där de fick ta ställning till vilken information de gav ut men även vilken 

information de mottog ifrån de närstående. Det var inte alltid som samarbete med närstående 

var positivt eftersom de också kunde gå in och tendera att ta över varpå klientens syn på sin 

situation inte fick komma fram tydligt. Med anledning av detta visade det sig att 

arbetsterapeuten ibland valde att möta klienten utan att den närstående var närvarande.  

”att etablera en bra kontakt och relation med patienten men också föräldern för 

att gör jag inte det då kanske det inte liksom blir någonting…… om personen inte 

kan ta sig hit självständigt eller är väldigt beroende av sina föräldrar fortfarande 

så känns det ju väldigt viktigt att man får till ett bra samarbete…” 

Samverkan med andra professioner beskrevs som särskilt viktigt i de fall arbetsterapeuterna 

arbetade på konsultativ basis. I dessa fall var arbetsterapeuten beroende av att någon annan 

genomförde de planerade åtgärderna. Deras berättelser visar hur de kunde ge tips och råd i 

olika delar av processen i ett klientärende och att deras roll var att stödja och vägleda snarare 

än att utföra själva åtgärderna. Enligt arbetsterapeuternas berättelser kunde tid och resurser 

ibland begränsa dem och det kunde vara en anledning till att de valde att delegera vidare till 

andra, exempelvis boendestöd eller anhöriga, då de själva inte hade möjlighet att vara så 

delaktiga i arbetsterapiprocessen som de skulle vilja. Detta var något som ibland kunde väcka 

en känsla av otillräcklighet hos arbetsterapeuterna. Dock visar deras resonemang att det kunde 

vara tillräckligt att finnas med som stöd i bakgrunden och arbeta mer på konsultativ basis när 

de kunde se att processen gick bra och klienten gjorde framsteg. 
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”ibland kan det ju vara att man planerar tillsammans, att man försöker förankra 

det som jag och patienten kommer överens med också hos boendestödet. Alla är 

lite på samma bana…” 

 

Att coacha klienten att etablera effektiva vanor 

Arbetsterapeuternas resonemang speglar hur deras arbete handlade om att vara en coach och 

vägleda klienterna att finna strategier för att förändra sina vanor och rutiner i vardagen. Av 

deras berättelser framgick tydligt vikten av att inte ha en för stor tilltro till att klienternas 

svårigheter i vardagssituationer enkelt kunde avhjälpas med att förskriva hjälpmedel. Deras 

erfarenheter visade snarare att hjälpmedel ofta kunde vara en bra lösning men det krävdes att 

klienten fick bra stöd i att införliva hjälpmedlet i sina aktiviteter och skapa nya vanor och 

rutiner utifrån ett förändrat sätt att utföra aktiviteten. De beskrev även betydelsen av att 

reflektera över andra åtgärder såsom att strukturera aktiviteten på ett annat sätt eller göra 

anpassningar i miljön. 

”det är mycket att stötta personen, alltså få ordning och reda helt enkelt, alltså nu 

jobbar ju inte jag med hjälpmedel… det finns mycket man kan göra utan 

hjälpmedel om man tänker med olika scheman och coachning tycker jag är 

väldigt viktigt. Ledordet, man coachar personen att etablera effektiva vanor i sin 

vardag” 

Av deras berättelser framkommer att det ibland hände att de tillsammans med klienten 

behövde omformulera eller justera mål om klienten inte nått framgång vilket kunde innebära 

att det blev många omstarter. Det var även av vikt att vid uppföljningen av klientens mål 

avvakta med att göra förändringar då faktorer, så som klientens hälsotillstånd, kan ha påverkat 

interventionen och att det kan fungera bättre över tid. Av deras berättelser framkommer dock 

att även misslyckanden kan ses som något positivt då det tillför något i form av att både 

klienten och arbetsterapeuten tar lärdom att det och att det kan ge en ökad förståelse för 

klientens problematik.  

”ja det tycker jag är viktigt att arbetsterapiprocessen inte är 1, 2, 3, 4 utan det 

kunde hända på olika sätt” 

Det ansågs svårt och utmanande att hitta rätt nivå av stöd och att bedöma på vilket sätt 

klienten bäst tar till sig information samt tränar in nya rutiner som blir hållbara. Av deras 

resonemang framkom att de behövde konkretisera det som hände för klienten så att det inte 

blev abstrakt prat som klienten sedan glömde. Det kliniska resonemanget visar på att 
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arbetsterapeuterna ansåg det relevant att ställa krav på klienten men att dessa krav inte ska 

vara för höga, utan rimliga utifrån klientens nivå och problematik. 

”och sen också kunde vara svårt och utmanande att hitta rätt nivå av stöd 

tillexempel hur man tar till sig information på bästa sätt är det via bilder eller är 

det via att prata eller via skrift… ja hur jag bäst skulle få ut mitt budskap vissa 

gånger också… på vilket sätt man skulle börja träna de sakerna till exempel med 

schema och så som också kunde vara svårt” 

Av arbetsterapeuternas resonemang framkommer att arbetsterapiprocessen fortskrider allt 

eftersom klienten gör framsteg och att mål och interventioner kan behöva omformuleras och 

revideras under arbetets gång. Arbetsterapeuternas berättelser speglar hur de coachar klienten 

att hitta lämpliga strategier och verktyg så att klienten kan bli mer självständig. När 

arbetsterapeuten nått dit så tar de ett steg tillbaka och informerar klienten om att det som nu 

behövs är tid för att få in rutinerna i vardagen. Resonemanget var att när det började fungera 

bättre för klienten i dennes vardag så behövdes inte arbetsterapeuten på samma sätt längre och 

de kunde ställa sig mer i bakgrunden och ha längre mellan uppföljningarna. 

”ja men jag ser som arbetsterapeutprocessen framför mig så att det här slutmålet, 

sista delen, den finns ju som aldrig utan det går ju bara runt… för att jag kan ju 

inte ha som mål att jag ska… ta arbetsterapeutprocessen till sitt slut alltså det får 

aldrig vara mitt mål att jag ska vara klar” 

 

Diskussion 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att beskriva arbetsterapeuters kliniska resonemang vid arbetet 

med vuxna klienter med ADHD. Analys av insamlad data resulterade i tre teman som 

beskriver det kliniska resonemanget arbetsterapeuter för vid arbetet med berörd klientgrupp. 

De tre identifierade temana benämndes: Att möta klienten där den är och skapa delaktighet i 

processen; Att möta en mångfacetterad problematik kräver samverkan; Att coacha personen 

att etablera effektiva vanor. Dessa teman speglar hur arbetsterapeuter resonerar för att kunna 

identifiera klienternas behov och problem i aktivitet samt göra dem delaktiga i beslut och 

möjliggöra förändring. De olika kliniska resonemangen är sammanvävda och reflekterar en 

komplexitet där arbetsterapeuten behöver ta hänsyn till såväl det vetenskapliga, narrativa, 

pragmatiska, etiska, interaktiva och konditionala resonemangen och hur dessa på olika sätt 

såväl kan stödja men också utgöra hinder i klientarbetet genom att komma i konflikt med 

varandra. Denna studie är enligt författarens kännedom den enda svenska studien som 
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beskriver arbetsterapeuters kliniska resonemang vid arbetet med vuxna klienter med ADHD. 

Aktuell studie anses därför kunna bidra med unik kunskap om hur arbetsterapeuter planerar, 

utför och reflekterar vid arbetet med berörd klientgrupp. 

Av arbetsterapeuternas resonemang framkom betydelsen av att bygga en terapeutisk relation 

och allians med klienten. Resultatet speglar hur arbetsterapeuter använde samtalet som 

redskap för att skapa tillit och förtroende genom att vara lyhörd och aktivt lyssna till klienten 

samt bekräfta det klienten berättar. Att bygga denna relation och allians var centralt för det 

fortsatta arbetet med att identifiera relevanta mål och interventioner. I likhet med dessa 

resultat beskriver Hammell (2013) att det är viktigare att ”vara med klienten” än att ”göra med 

klienten” vilket möjliggörs genom att arbetsterapeuten aktivt lyssnar och ger tid att lära känna 

klienten för att förstå vad som är meningsfullt. Detta innebär enligt Hammell (2013) att 

arbetsterapeuten går från att vara en expert till att vara mer av en coach och därmed återger 

makt åt klienten vilket medför att klienten respekterar och värderar arbetsterapeuter som är 

professionella på ett icke-professionellt sätt. I aktuell studie kan detta härledas till hur 

arbetsterapeuterna använde sig själv på ett medvetet sätt genom hur de bemötte klienterna och 

bjöd in dem i dialog samt visade intresse för deras berättelser. Temat Att möta klienten där 

den är och skapa delaktighet till processen reflekterar till största del det interaktiva och det 

narrativa resonemanget då dessa resonemang handlar om att skapa en relation med klienten 

och att möta klienten där den är (Carrier et.al., 2010). Dock speglar detta tema även ett 

pragmatiskt resonemang (Schell, 2019) då resultaten visar på hur arbetsterapeuterna behövde 

vara flexibla och ge klienten samtalstid även till det som inte handlade om arbetsterapi. 

Författarens tolkning av detta utifrån det pragmatiska resonemanget är att arbetsterapeuterna 

hade den tiden och de resurser som krävdes till sitt förfogande för att möjliggöra detta. 

Resultatet av denna studie speglar tydligt hur arbetsterapeuterna arbetat klientcentrerat och 

skapar delaktighet för klienten under hela processen, vilket är i linje med arbetsterapeutisk 

teori (Taylor, 2017; Fisher, 2009; Townsend & Polatajko, 2013) och hur arbetsterapeutens 

roll beskrivs (Sveriges arbetsterapeuter, 2018). Dock speglar resultatet att det inte är en helt 

okomplicerad process. Av denna studies resultat framkom hur det ibland kunde vara svårt att 

upprätta mål och interventioner i de fall klienten hade svårighet att själv identifiera dessa och 

att arbetsterapeuterna då behövde vara en expert och ge förslag. Detta kan innebära en risk att 

makten omfördelas mellan klient och arbetsterapeut om klienten påverkas att välja det 

arbetsterapeuten föreslår istället för vad de själva vill för att vara till lags vilket även 

framkommer i Kessler el. al. (2018) studie. Kessler et.al. (2018) menar även på att 
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arbetsterapeuter måste ignorera impulsen att begränsa mål, i syfte att de ska bli realistiska och 

genomförbara, och istället låta klienten bestämma oavsett vad arbetsterapeuten anser är 

rimligt. Författaren är dock av den mening att eftersom arbetsterapeuterna strävade efter att 

tillgodose klientens önskemål och behov så har de detta tankesätt i åtanke vilket innebär att de 

arbetar klientcentrerat. Detta resonemang kring klientcentreringen kan även från ett interaktivt 

och ett narrativt resonemang men även ur ett etiskt resonemang då det etiska resonemanget 

handlar om att arbetsterapeuterna ställs inför dilemman där de måste tänka utifrån ett 

moraliskt perspektiv (Carrier et. al., 2010; Kristensen & Petersen, 2016). Ett sådant etiskt 

resonemang kan även skönjas under temat att möta en mångfacetterad problematik kräver 

samverkan när arbetsterapeuten möter dilemman så som att anhöriga vill föra klientens talan. 

Arbetsterapeuternas berättelse speglar hur de vid sådana dilemman alltid satte klienten i fokus 

och att det alltid var klienten som bestämde vilket ytterligare tyder på att arbetsterapeuterna 

eftersträvade ett klientcentrerat arbetssätt. 

Resultatet speglar hur klienten via samtalet fick sin historia berättad och att arbetsterapeuterna 

via dessa historier fick en helhetsbild av klienten som var underlättande för att ge klienten rätt 

stöd utifrån dennes behov vilket även framkommer i Kessler et. al. (2018) studie som 

undersökte klientcentrerad målformulering. Arbetsterapeuternas resonemang speglar alltså 

vikten av att delaktiggöra klienten i arbetsterapiprocessens och delaktighet är ett väl utforskat 

begreppet inom arbetsterapi (Larsson Lund & Nyman, 2017; Socialstyrelsen, 2003; Hammell, 

2015; Larsson Lund & Lexell, 2009; Taylor, 2017; Wilcock & Hocking, 2015). I en studie av 

Kjellberg, Kåhlin, Haglund & Taylor (2012) undersöks svenska arbetsterapeuters upplevelse 

av nivå av deltagande hos klienter som deltar i arbetsterapi inom psykiatrin. Det framkommer 

att den vanligaste nivån av deltagande hos klienter är så kallat ömsesidigt beroende vilket 

innebär att problem, mål och planering identifieras gemensamt och i samarbete med 

arbetsterapeuten. Arbetsterapeuternas berättelser speglar ett resonemang hur 

arbetsterapeuterna rör sig igenom arbetsterapiprocessen genom att involvera klienten i alla 

stegen men även hur arbetsterapeuternas behöver använda sin expertis för att klienten ska nå 

framgång. Av den anledningen är författaren av den mening att det så kallade ömsesidiga 

beroendet som Kjellberg et.al. (2012) redogör för även framträder i denna studie.  

Av arbetsterapeuternas berättelser framkommer hur de kartlägger aktivitetsförmågan genom 

samtalet och hur de använder olika självskattningsinstrument eller checklistor för att fördjupa 

förståelsen eller få kompletterande information. Flertalet arbetsterapeutiska teorier och 

modeller redogör för att arbetsterapeuten vid kartläggning av aktivitetsförmåga för ett 
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resonemang kring klientens aktivitetsförmåga och vilka krav en aktivitet ställer på klienten 

(Taylor, 2017; Fisher, 2009; Townsend & Polatajko, 2013). I denna studie framkommer att de 

mål och interventioner som identifieras väljs utifrån klientens behov och förmåga vilket 

bevisar att arbetsterapeuterna tar tillvara på och arbetar utifrån olika arbetsterapeutiska 

modeller och teorier. Av arbetsterapeuternas berättelses framkommer att de för att kunna 

erbjuda vård måste ha klienten med sig och att denne måste vara motiverad och villig att 

genomgå en förändring vilket stämmer överens med Taylor (2017) som redogör för att 

klienten bör ha en önskan att vara delaktig i arbetsterapi processen. Arbetsterapeuternas 

resonemang speglar även hur de använder andra begrepp såsom meningsfullhet och 

coachning vilka är vanliga begrepp inom arbetsterapeutisk teori och forskning (Taylor, 2017; 

Ek & Isaksson, 2013; Leufstadius, Erlandsson, Björkman & Eklund, 2008; Fisher, 2009; 

Townsend & Polatjajko, 2013; Wilcock & Hocking, 2015.). Arbetsterapeuternas berättelser 

speglar således ett vetenskapligt resonemang då detta resonemang även kallas för ”planering 

av behandling” vilket innebär arbetsterapeuten använder teorier både till att identifiera 

problem och för att göra val (Schell, 2019). Detta resonemang kring arbetsterapiprocessen går 

även att härledas till det konditionala resonemanget som innebär att arbetsterapeuten 

identifierar mål och sedan anpassar interventionerna så att de passar till klientens situation 

både nu och i framtiden (Carrier et.al., 2010) och författaren är av den uppfattningen att 

genom att arbetsterapeuterna formulerade mål och interventioner som var motiverande och 

meningsfulla för klienten så möjliggjorde det långsiktiga resultat.  

Under temat att möta en mångfacetterad problematik kräver samverkan framkommer att 

arbetsterapeuterna behöver samverka med olika parter, att klienten ofta har flera olika 

kontakter samtidigt och att dessa insatser behöver interagera med varandra för att klienten ska 

ta sig framåt i sin förändringsprocess. Samverkan med olika parter i klientens nätverk kan ske 

för att tillgodose klientens behov (Sveriges arbetsterapeuter, 2018; Taylor, 2017; Fisher, 

2009; Fothergill, Northway, Allen & Sinfield, 2011; Iqbar, Rees & Backer, 2014; Fox, 2013; 

Sumsion & Lencucha, 2009) och genom att samarbeta med klienten och dess närstående kan 

arbetsterapeuten få en ökad insikt av klientens problematik (Kassberg & Skär, 2008; Taylor, 

2017). De praktiska omständigheter samverkan innebär, exempelvis resurser i verksamheten, 

går att härleda till det pragmatiska resonemanget (Schell, 2019) och resultatet på denna studie 

speglar hur samverkan både kan ge förutsättningar för att uppnå ett gott resultat men även hur 

det kan innebära svårigheter utifrån organisatoriska aspekter såsom tid och samordning av 

insatser. 
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Då kunskapen rörande det kliniska resonemanget arbetsterapeuter använder sig av vid arbetet 

med vuxna klienter med ADHD är begränsad så menar författaren på att resultatet från denna 

studie anses bidra med ny kunskap om arbetsterapeuters resonemang rörande de val och 

beslut som fattas under arbetsterapiprocessens gång. Det finns forskning som beskriver 

arbetsterapeutiska interventioner för vuxna klienter med ADHD (Gutman & Szczepanski, 

2005; Ek & Isaksson, 2013; Stern & Maeir, 2014; Lindstedt & Umb-Carlsson, 2013) men 

arbetsterapeuternas resonemang under arbetsterapiprocessens alla delar är, enligt författarens 

kännedom, inte utforskad. Författaren är därför av den mening att denna studie bidrar till ny 

kunskap om hur arbetsterapeuter planerar, utför och reflekterar vid klientarbetet med berörd 

klientgrupp. Förslag på framtida forskning skulle kunna vara att undersöka klienternas 

erfarenheter av att delta i klientcentrerade interventioner och om de upplever att 

arbetsterapeuters kliniska resonemang möjliggör klientcentrering. Det skulle även vara av 

intresse att undersöka hur det kliniska resonemanget vid arbetet med vuxna med ADHD ser ut 

i andra organisationer exempelvis kommunal verksamhet eller arbetsförmedlingen. Sådan 

kunskap anses kunna visa på arbetsterapeuters unika kompetens och styrka deras akademiska 

roll. 

Metoddiskussion 

Syftet med denna studie var att beskriva arbetsterapeuters kliniska resonemang vid arbetet 

med vuxna klienter med ADHD. För att besvara syftet användes en kvalitativ design vilket 

enligt Holloway och Wheeler (2010) är lämpligt för att beskriva människors erfarenheter och 

uppfattningar. En kvalitativ studies trovärdighet diskuteras utifrån begreppen giltighet, 

tillförlitlighet, objektivitet och överförbarhet (Graneheim, Lindgren & Lundman, 2017; 

Holloway & Wheeler, 2010) vilket kommer att användas för att diskutera trovärdigheten i 

aktuell studie. 

Enligt Graneheim et. al., (2017) kan en studies giltighet styrkas genom att forskaren vid 

urvalet väljer att kontakta deltagare som anses kunna besvara de frågeställningar en studie 

ämnar beröra. I detta fall valde författaren därför att kontakta arbetsterapeuter inom 

psykiatrisk öppenvård i Sverige som hade erfarenhet av att arbeta med vuxna klienter med 

ADHD. Antalet deltagare är även det av betydelse för en studies giltighet men det finns ingen 

rekommendation kring hur många deltagare en forskare bör inkludera i kvalitativa studier då 

detta är beroende på studiens syfte och datans kvalitet (Graneheim et.al., 2017; Holloway och 

Wheeler, 2010; Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). Det diskuteras istället om 
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datamättnad är uppnådd, dvs att all väsentlig data inom området är inhämtad (Holloway & 

Wheeler, 2010). Då narrativen hos de åtta deltagande arbetsterapeuterna visade på liknande 

historier anser författaren att datamättnad har uppnåtts. Deltagarnas geografiska spridning 

anses även den vara tillfredställande men det är svårt att bedöma om ett ökat antal deltagare 

skulle ha kunnat tillföra ytterligare erfarenheter. 

Något som kan ha påverkat studiens trovärdighet är att författaren inte är en van intervjuare 

och att en pilotintervju därför skulle ha kunnat genomföras för att ge styrka åt studien. En 

pilotintervju kan enligt Kvale och Brinkmann (2017) genomföras för att säkerställa att de 

frågor som behandlas under intervjun är relevanta och besvarar studiens syfte. Å andra sidan 

bedömer författaren att hon allt eftersom datainsamlingen fortlöpte fick en ökad förståelse för 

ämnet och att hon därför blev bättre på att ställa följdfrågor. Vidare för att stärka studiens 

trovärdighet valde författaren att använda sig av en intervjuguide som utgångspunkt för 

intervjuerna vilket enligt Holloway & Wheeler (2017) bidrar till att intervjuns fokus ligger på 

att besvara studiens syfte. Intervjuerna spelades in och transkriberades av författaren själv 

vilket enligt Holloway och Wheeler (2010) ger styrka åt giltigheten eftersom ingen 

information från intervjuerna gick förlorad. Intervjuerna genomfördes via telefon och spelades 

in. Att inte ha personliga möten med deltagarna kan ha varit en nackdel då författaren kan ha 

missat icke-språklig information så som gester och kroppsspråk (jmf. Kvale & Brinkmann, 

2017). Att bli inspelad kan dessutom vara något som deltagaren upplever som obehagligt men 

författaren av denna studie upplevde att det var en fördel att spela in intervjuerna då det gav 

författaren möjlighet att koncentrera sig på deltagarnas berättelser (jmf. Kvale & Brinkmann, 

2017). 

Författaren av denna studie valde att delge deltagarna intervjuguiden i samband med att 

informationsbrevet skickades ut och syftet med det var att arbetsterapeuterna skulle få 

möjlighet att förbereda sig och tänka igenom vad det var de ville berätta. Detta bedöms som 

en etisk styrka utifrån informationskravet (Medicinska vetenskapsrådet, 2003) då deltagarna 

fick information om vad intervjun skulle avhandla i förväg. Författaren anser att detta 

tillvägagångssätt bidrog till att intervjuerna blev innehållsrika samt att deltagarna kunde 

berätta fritt om sina erfarenheter och att mindre följdfrågor därför krävdes för att förtydliga 

deras resonemang vilket bör ha stärkt studiens giltighet. 

Genom att ge en noggrann beskrivning av analysarbetet har författaren försökt stärka studiens 

giltighet och tillförlitlighet. Enligt Graneheim et. al. (2017) kan tillförlitlighet styrkas om 
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studiens resultat är baserat på verkligheten och inte på tolkningar. Författaren har genomfört 

en narrativ analys i enlighet med Polkingthorne (1995) och har haft som ambition att ge en 

noggrann beskrivning av analysens tillvägagångssätt. För att stärka tillförlitligheten har 

framväxande resultat under analysen varit föremål för ”peer review” i syfte att diskutera 

möjliga tolkningar med personer som har en annan förförståelse (Holloway & Wheeler, 

2010). Detta gjordes vid seminarier samt genom diskussioner med handledaren under olika 

faser av analysen vilket bör ha bidragit till att öka studiens tillförlitlighet (Graneheim et.al., 

2017). Vid resultatbeskrivningen har författaren även presenterat citat som ansågs 

representativa för varje tema för att visa hur tolkningar relaterar till data (jmf. Lundman & 

Hällgren Graneheim, 2017).  

Resultatets trovärdighet bör också diskuteras utifrån författarens förförståelse då den har 

betydelse för hur frågor ställs och hur insamlad data tolkas (Graneheim et.al., 2017; Holloway 

& Wheeler, 2010). Författaren är arbetsterapeut och har erfarenhet av att arbeta med den 

berörda klientgruppen vilket kan ha påverkat i vilken utsträckning följdfrågor ställts för att 

förtydliga sådant som ansågs självklart. Detta kan ha bidragit till att viktiga aspekter förbisågs 

och enligt Holloway och Wheeler (2010) kan det som inte sägs vid intervjun inte heller 

analyseras och presenteras i resultatet. För att motverka detta försökte författaren under 

intervjuerna att vara medveten om sin förförståelse samt ställa följdfrågor även om de kunde 

anses som självklara för författaren och den intervjuade arbetsterapeuten. Förförståelsen kan 

även ha påverkat hur författaren analyserade och tolkade det insamlade materialet, dvs att 

resultatet kan ha tolkats utifrån författarens egna erfarenheter (jmf. Holloway & Wheeler, 

2010). Enligt Holloway och Wheeler (2010) kan läsaren spåra data tillbaka till dess 

originalkälla om det föreligger objektivitet genom att följa forskarens tillvägagångssätt och 

hur hen kom fram till konstruktioner, teman och deras tolkning. Författaren av denna studie 

har varit noggrann med att enbart analysera och försöka förstå det som fanns i det 

transkriberade materialet. Lundman & Hällgren Graneheim (2017) menar att det finns olika 

uppfattningar på huruvida en forskare bör använda sin förförståelse eller inte. Ett perspektiv 

är att forskaren bör sätta denna inom parantes men samtidigt argumenteras det för att det finns 

en risk för att budskap som grundar sig på igenkännande missas om det görs på det sättet. Ett 

annat perspektiv är att forskaren bör använda sin förförståelse vid forskning då den kan öppna 

för möjligheten att få ny kunskap och därmed en djupare förståelse (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2017) vilket har varit avsikten i den aktuella studien. 
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En studies överförbarhet handlar om i vilken utsträckning resultatet kan överföras till liknande 

situationer eller grupper (Holloway & Wheeler, 2010). Undersökningsgruppen bestod av åtta 

arbetsterapeuter vilket är en liten studie som inte är överförbar på en större population. Dock 

anses intervjuerna ha bidragit med rik data och eftersom liknande erfarenheter beskrevs är det 

rimligt att anta att resultaten kan bidra till en förståelse för arbetsterapeuters kliniska 

resonemang vid arbetet med vuxna personer med ADHD. Resultatet grundar sig på ett kliniskt 

resonemang hos svenska arbetsterapeuter och utifrån svenska förhållanden vilket är av vikt att 

beakta utifrån att andra länder kan ha andra lagar och förordningar att förhålla sig till (jmf. 

Graneheim et.al., 2017).  

 

Slutsats 

Resultatet ger indikationer på vikten av att beakta hur de olika typerna av kliniska 

resonemang kan bidra till att klienten ska nå förändring i sin aktivitetssituation. Resultaten 

visar på betydelsen av att nå en förståelse för klientens situation och behov i aktivitet samt att 

arbeta tillsammans med olika professioner i teamet om en förändring ska vara möjlig. Denna 

studie anses tillföra ny kunskap rörande samtalets betydelse för både klient och arbetsterapeut 

samt hur samtalet kan vara en intervention i sig. Den belyser också vikten av att ha ett 

klientcentrerat arbetssätt och visar på arbetsterapeuters kliniska resonemang för att möjliggöra 

detta genom att sätta klienten i fokus både i teamet och i det enskilda arbetet med klienten. 

Avslutningsvis så bedömer författaren att denna studies resultat anses bidra med kunskap som 

kan användas av arbetsterapeuter som arbetar med vuxna klienter med ADHD men den bör 

även gå att applicera på andra klientgrupper inom området psykiatri då denna studie tyder på 

att klienterna ofta har en mångfacetterad problematik. 
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möjlig. Hon vill även rikta ett särskilt stort tack till sin handledare, Anneli Nyman lektor i 

arbetsterapi vid Luleå tekniska universitet, som genom sitt engagemang och kunskap har varit 

ett stort stöd vid arbetet med denna studie. Hon vill även tacka familj, vänner och kollegor för 

det stöd som de gett henne under studiernas gång. 
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Bilaga 1. 

Arvidsjaur xxxx-xx-xx 

Information och förfrågan om medverkan i studie rörande arbetsterapeuters kliniska 

resonemang vid arbetet med vuxna klienter med ADHD 

Arbetsterapeuten har en viktig roll i arbetet med vuxna klienter med ADHD. Tidigare forskning har 

studerat arbetsterapeuters erfarenheter av olika interventioner för berörd klientgrupp. Däremot är 

området rörande arbetsterapeuters kliniska resonemang inte lika uppmärksammat. Det kliniska 

resonemanget visar på den process arbetsterapeuter använder sig av när de planerar, vägleder, utför 

och reflekterar över klientarbetet. Syftet med denna studie är därför att beskriva arbetsterapeuters 

kliniska resonemang vid arbetet med vuxna klienter med ADHD. 
 

Jag som genomför denna studie studerar Masterprogrammet i Arbetsterapi vid Institutionen för 

hälsovetenskap, Luleå tekniska universitet, och arbetar som arbetsterapeut i Arvidsjaur kommun. 

Studien kommer att leda till ett examensarbete på masternivå. Jag vänder mig till dig som 

verksamhetschef för att komma i kontakt med arbetsterapeuter inom psykiatrisk öppenvård. Mina 

förhoppningar är att få tillgång till arbetsterapeuters mejladresser så att jag kan skicka ut ett 

informationsbrev till dem och en förfrågan om att delta i studien. Deltagande är frivilligt och man kan 

när som helst under studiens gång välja att avbryta sitt deltagande. Informationen som erhålls via 

arbetsterapeuterna kommer att behandlas konfidentiellt. Enbart författaren av denna studie kommer att 

ha tillgång till de inspelade intervjuerna och de avidentifierade intervjuutskrifterna kommer även min 

handledare att ha tillgång till. Efter avslutad studie kommer allt insamlat material som erhållits via 

arbetsterapeuterna att förstöras. 

Studien är en kvalitativ intervju studie och intervju kommer att ske via telefon, spelas in via 

ljudinspelning och beräknas pågå i cirka 60 minuter. Arbetsterapeuterna kommer att få tillgång till 

intervjuguiden samtidigt som informationsbrevet skickas ut. Arbetsterapeuterna kommer under 

intervjun att få berätta om sitt kliniska resonemang med stöd av exempel från olika klientfall de haft. 

De behöver alltså inte redovisa utifrån någon specifik klient utan det kan även handla om typfall från 

deras verksamhet och de klienter de möter. På så vis kan de också bevara sekretessen gentemot 

klienterna. 

Det redovisade resultatet förväntas ge kunskap om arbetsterapeuters kliniska resonemang vid arbetet 

med vuxna klienter med ADHD. Eventuella risker med deltagande skulle kunna vara att 

intervjusituationen väcker känslor och tankar hos de som intervjuas. Jag ser dock en nytta med studien 

då den bör kunna ge arbetsterapeuter stöd i att arbeta med vuxna klienter med ADHD då det kliniska 

resonemanget ger kunskap om hur arbetsterapeuter planerar, utför och reflekterar vid klientarbetet. 

Den slutgiltiga studien kommer att finnas tillgänglig på LTUs universitetsbiblioteks hemsida 

(http://ltu.diva-portal.org/smash/search.jsf?dswid=7046). 

 

Vid frågor kontakta mig 

Ida Hägglund    Telnr: 070–2639457  

Student masterprogrammet i arbetsterapi, LTU hagida-7@student.ltu.se 

 

Handledare: 

Anneli Nyman    Telnr: 0920-491000 

Anneli.Nyman@ltu.se 

 

http://ltu.diva-portal.org/smash/search.jsf?dswid=7046
mailto:Anneli.Nyman@ltu.se
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Bilaga 2. 

Arvidsjaur, xxxx-xx-xx 

Information och förfrågan om medverkan i studie rörande arbetsterapeuters kliniska 

resonemang vid arbetet med vuxna klienter med ADHD 

Arbetsterapeuten har en viktig roll i arbetet med vuxna klienter med ADHD. Tidigare forskning har 

studerat arbetsterapeuters erfarenheter av olika interventioner för berörd klientgrupp. Däremot är 

området rörande arbetsterapeuters kliniska resonemang inte lika uppmärksammat. Det kliniska 

resonemanget visar på den process arbetsterapeuter använder sig av när de planerar, vägleder, utför 

och reflekterar över klientarbetet. Syftet med denna studie är därför att beskriva arbetsterapeuters 

kliniska resonemang vid arbetet med vuxna klienter med ADHD. 

 

Jag som genomför denna studie studerar Masterprogrammet i Arbetsterapi vid Institutionen för 

hälsovetenskap, Luleå tekniska universitet, och arbetar som arbetsterapeut i Arvidsjaur kommun. Jag 

vänder mig till dig som arbetar inom psykiatrisk öppenvård och som har erfarenhet av att arbeta med 

vuxna klienter med ADHD med en förfrågan om att delta i denna studie. Din mejladress har jag fått 

via din verksamhetschef. Studien leder till ett examensarbete på masternivå och kommer att 

genomföras som en intervjustudie via telefon. De frågeställningar som kommer att behandlas under 

intervjun bifogas i medföljande intervjuguide.  

Det redovisade resultatet förväntas ge kunskap om det kliniska resonemanget vid arbetet med vuxna 

klienter med ADHD. Eventuella risker med deltagande skulle kunna vara att intervjusituationen 

väcker känslor och tankar. Jag ser dock en nytta med studien då den bör kunna ge arbetsterapeuter stöd 

i att arbeta med vuxna klienter med ADHD då det kliniska resonemanget ger kunskap om hur 

arbetsterapeuter planerar, utför och reflekterar vid klientarbetet. 

Om du önskar delta, avböjer deltagande eller vill få mer information så svara mig via mejl inom en 

vecka. Om svar inte inkommit så skickas det ut en påminnelse och om du inte svarat inom ytterligare 

en vecka så kommer inga ytterligare påminnelser att skickas ut. Om du är intresserad av att delta i 

studien så kontaktar jag dig via mejl eller telefon för tidsbokning av intervju samt för att ge mer 

information om studien. Intervju kommer att ske via telefon och kommer att spelas in. Beräknad 

tidsåtgång är cirka 60 minuter. Du kommer att ta del av frågeställningarna i förväg och väljer själv vad 

du vill delge. Deltagande i studien är frivilligt och du kan när som helst under studiens gång välja att 

avbryta ditt deltagande. Den information som erhålls via dig kommer att behandlas konfidentiellt och 

enbart jag har tillgång till de inspelade intervjuerna. Inspelade intervjuer kommer att skrivas ner 

ordagrant och avidentifierat i ett Word dokument och därefter analyseras. De avidentifierade 

intervjuutskrifterna kommer även min handledare att ha tillgång till. Efter avslutad studie kommer allt 

insamlat material som erhållits via dig att förstöras. Den slutgiltiga studien kommer att finnas 

tillgänglig på LTUs universitetsbiblioteks hemsida (http://ltu.diva-

portal.org/smash/search.jsf?dswid=7046). 

 

Vid frågor kontakta mig 

Ida Hägglund    Telnr: 070–2639457  

Student masterprogrammet i arbetsterapi, LTU hagida-7@student.ltu.se 

 

Handledare: 

Anneli Nyman    Telnr: 0920-491000 

Anneli.Nyman@ltu.se 

http://ltu.diva-portal.org/smash/search.jsf?dswid=7046
http://ltu.diva-portal.org/smash/search.jsf?dswid=7046
mailto:Anneli.Nyman@ltu.se
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Svarsbilaga - Samtyckesformulär deltagare 

Arbetsterapeuters kliniska resonemang vid arbetet med vuxna klienter med ADHD 

 

Denna information kan du klistra in i ditt mejlsvar till mig: 

 

Jag har tagit del av informationen om ”Arbetsterapeuters kliniska resonemang vid arbetet med 

klienter med ADHD”.  

Jag har också tagit del av information rörande att deltagande är frivilligt och att jag när som 

helst avbryta mitt deltagande utan att ange någon orsak. Jag är medveten om att intervjun 

kommer att spelas in samt att informationen inte kommer att lämnas till någon obehörig eller 

går att koppla till mig.  

 

Jag samtycker till att delta i studien         ( ) 

Jag önskar få mer information ( ) 

 

Namn:     __________________________________ 

Ort, datum:  __________________________________  

Mejl adress:  __________________________________ 

Telefonnummer (frivilligt):__________________________________ 
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Bilaga 3. 

Intervjuguide 

 

Arbetsterapeuters kliniska resonemang vid arbetet med vuxna klienter med ADHD 

 

Bakgrundsinformation om deltagaren 

❖ Hur länge har du arbetat som arbetsterapeut? 

❖ Hur länge har du arbetat med den berörda klientgruppen? 

❖ Har du någon utbildning utöver legitimerad arbetsterapeut? Kurser, magister etc. 

 

Intervjufrågor 

Under intervjun önskar jag att du berättar utifrån olika klientfall för att illustrera ditt 

resonemang. 

❖ Kan du berätta för mig hur du kommer i kontakt med klienten? 

❖ Berätta hur du genomför dina utredningar och bedömningar? Hur resonerar du? 

❖ Berätta hur du går till vid upprättandet av mål och vilka interventioner som kan vara 

aktuella? Hur går processen till? 

❖ Berätta för mig hur utvärdering går till. Hur gör du och hur resonerar du? Vad är 

viktigt? 

❖ Finns det några etiska svårigheter eller dilemman? Ge exempel.  

❖ Kan du berätta vad du tycker är viktigt när det gäller att skapa en god terapeutisk 

relation med klienten? 

❖ Finns det något som vi inte pratat om som är utmanande vid arbetet med den här 

klientgruppen?  

Avslutningsvis: 

❖ Är det något du vill tillägga eller lyfta fram? 

❖ Finns det något jag borde ha frågat?  

 

 

 

 

 

 

 


