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Sammanfattning:  

Skapande aktivitet och livsberättelse används tillsammans i metoden Tree Theme Method® 

för att bland annat öka personers drivkraft, aktivitetsförmåga och insikt. Metoden används av 

flertalet arbetsterapeuter i Sverige men det är oklart hur de använder metoden och ifall de har 

ändrat något i metoden för att den ska passa in i deras verksamheter. Syftet med studien var 

att kartlägga hur arbetsterapeuter i Sverige använder metoden och ifall modifieringar har 

gjorts. Metoden i studien är av kvalitativ ansats. En webbenkät skickades ut till 

arbetsterapeuter som har gått utbildning inom Tree Theme Method®. Enkäten innehöll 24 

frågor om metoden och tillvägagångssättet. Resultatet granskades med deskriptiv statistik och 

kvalitativ innehållsanalys. Trettiotvå arbetsterapeuter deltog i studien och resultatet visar på 

att metoden är omtyckt bland arbetsterapeuterna och att de har gjort modifieringar i form av 

ändring av teknikerna som används eller förlängt tiden. Arbetsterapeuterna uppskattar att 

behandlingsresultaten visar på goda effekter efter avslutad behandling. Förtroendet för 

metoden är högt och metoden är uppskattad av arbetsterapeuterna. Metoden har dock 

otillräcklig evidens, vilket kan göra att arbetsterapeuterna inte använder metoden så ofta som 

de hade önskat.  
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Inledning 
Människan har i alla tider varit kreativa och skapande och kreativa aktiviteter har ett 

evolutionärt värde för oss människor då det bidrar till att hitta originella lösningar på problem 

(1). Att se annorlunda på sitt liv och hitta lösningar på problem kan man uppnå med metoden 

livsberättelse. Skapande aktivitet tillsammans med livsberättelser används av arbetsterapeuter 

i Sverige med en metod som kallas Tree Theme Method® (TTM) (2). Metoden utvecklades 

inom psykosocial arbetsterapi med syfte att lyfta fram aktiviteters betydelse, reflektion av 

tidigare aktiviteter och erfarenheter samt att skapa en vision av framtida berättelse (2). Detta 

för att skapa en förändringsprocess hos personer med olika svårigheter (2) såsom problem 

med aktivitetsbalansen, svårigheter med struktur och planering och liknande. 

TTM är en relativt ny metod (2004) (2) och kurserna för att få använda metoden ges alltmer 

frekvent. Metoden behöver dock utvärderas (3) för att kunna utvecklas och förbättras och då 

många arbetsterapeuter i Sverige använder metoden (2) är detta av stor vikt. 

Då ett flertal arbetsterapeuter i Sverige använder metoden (2) vill jag fördjupa kunskapen i 

hur metoden används av arbetsterapeuterna och ifall de har ändrat något i metoden för att 

passa olika patientgrupper.  

 

Bakgrund 
Arbetsterapi 
Utgångspunkten hos arbetsterapeuter är att alla kan påverka sin hälsa utifrån vad man väljer 

att göra (4). Arbetsterapeuter ser inte bara hälsa som frånvaro av sjukdom eller att sjukdom 

innebär frånvaro av hälsa. Arbetsterapeuter ser hälsa som ett stadie där individer kan utföra 

sina dagliga aktiviteter på en tillfredställande och effektiv nivå (4). Som arbetsterapeut arbetar 

man med att finna orsaken till att individen inte kan påverka sin hälsa genom aktivitet. När 

orsaken är funnen ligger fokus på att finna arbetsterapeutiska åtgärder som kan hjälpa 

personen att kunna utföra det personen vill eller önskar kunna. (4).  

Ett syfte med arbetsterapi är enligt Toglias dynamiska interaktionsmodell (5) att öka 

patientens självinsikt, då man anser att självinsikten hjälper klienten att se om något kan bli 

problematiskt i en aktivitet, se till aktivitetens krav i förhållande till sin egen förmåga och 

justera det egna utförandet i en aktivitet (5). Även Kielhofner (6) tar upp att uppfattningen om 

den egna förmågan är central inom arbetsterapin. Han skriver att uppfattningen om den egna 

förmågan skapar en drivkraft till att utföra aktiviteter och en längtan till handling (6). 

Drivkraften leder till att man utför aktiviteter som känns meningsfulla och till att göra 

förändringar i sitt liv för att nå de resultat man önskar (6).  

Syftet med olika aktiviteter inom arbetsterapi kan variera. Om en person vill lära sig att göra 

frukost behöver denne lära sig att hantera redskap, läsa recept och bemästra olika 

matlagningskunskaper. Köksaktivitetens syfte är då att lära sig just att tillreda frukost. Detta 

kallas för direkt arbetsterapi och innebär att man utför aktiviteter för att bli bättre på just den 

aktiviteten. Det kan exempelvis vara kreativa aktiviteter såsom att lära sig att måla med 

akvarellfärger eller virka. Det kan även vara att lära sig att bädda sängen eller stryka tvätt. (7) 

Det finns även indirekt arbetsterapi (7) vilket innebär att aktiviteten inte har det uppbara eller 

iakttagbara syftet utan har ett mer underliggande syfte såsom att matlagning i grupp inte 

handlar om att lära sig att laga mat utefter recept med många i köket utan att samarbeta, dela 

med sig av redskap och att vänta på sin tur (7). En del arbetsterapeuter använder även 

skapande aktiviteter inom indirekt arbetsterapi. Då används skapande aktivitet, såsom 

målning eller stickning, med syfte att klienterna ska lära sig att formulera framtidsmål eller att 

lära känna sina resurser och begränsningar (7). 
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För att uppnå sina mål och utföra aktiviteter är det viktigt att klienten känner att aktiviteterna 

han/hon utför är meningsfulla (8). En grundläggande aspekt inom arbetsterapi är att 

meningsfulla aktiviteter leder till ökad aktivitetsförmåga men även livstillfredställelse (8).  

”Meaningful activities are those which fulfill a goal or purpose that is personally or 

culturally important” – Egan and DeLaat (8) 

Genom att vara delaktig i aktiviteter som man anser vara meningsfulla uppfylls psykologiska, 

biologiska och kulturella behov. Individen ges möjlighet att ta del av ny information, att 

använda sin kapacitet, att skapa och främja en känsla av att aktiviteter behärskas och kan öka 

självkänslan (8). En studie som gjorts i Sverige visar på att delaktighet i aktiviteter leder till 

just detta; personlig utveckling, skapar positiv energi, glädje och tillfredställelse. Studien 

visade även att aktivitet stimulerar människors sinnen (9). Meningsfullheten i aktiviteten leder 

till en hög livskvalitet och de spirituella aspekter som tillhör (8). 
 

Arbetsterapeuter arbetar klientcentrerat, vilket innebär att arbetet utgår från vad klienten 

tycker, känner och önskar (5). Det har visat sig att arbetsterapeutiska åtgärder är mest 

effektiva om klienten är engagerad och involverad i besluten som tas och målen som sätts upp 

för klienten (4).  

Det är viktigt att skapa en god terapeutisk allians med klienten (10). Mycket tyder på att 

relationen mellan behandlaren och patienten/klienten är av stor vikt för personens 

behandlingsresultat och hur personen uppfattar kvaliteten på behandlingen (10). Den 

terapeutiska alliansen kan beskrivas som en interaktiv process mellan behandlaren och 

patienten/klienten. Den är social och bygger på empati, samarbete och en gemensam 

uppfattning om vad klienten bör ha för behandlingsmål (5, 10). Det är även viktigt med 

ömsesidig respekt, ärlighet och tillit (5). Givetvis spelar även personlighet hos de båda 

parterna roll (10).  

Håkan Johansson (10) beskriver den terapeutisk alliansen som det känslomässiga och 

samarbetsmässiga bandet som finns mellan klient/patient och behandlaren. En forskare anser 

att den terapeutiska alliansen är det viktigaste i behandling med psykoterapeutisk inriktning 

(10). Alla dessa principer inom relationen skapar en drivkraft hos klienten att arbeta mot 

självförverkligande (6) Det finns en del behandlingsmetoder som bygger på just den 

terapeutiska alliansen och fokuserar på drivkraften det skapar hos klienten. Dessa är bland 

andra psykoterapi och Tree Theme Method® (2, 10). 
 
 

Skapande aktivitet 
Kreativa aktiviteter utgjorde de viktigaste verktygen inom arbetsterapipraxis, då professionen 

började utvecklas fram till 1960-talet (11). Sedan 1960-talet har användandet av kreativa 

aktiviteter inom yrket minskat, men används fortfarande inom arbetsterapin och mycket inom 

psykiatrin (11). Kreativ aktivitet inom arbetsterapi kan användas som ett verktyg för att lösa 

problem och kallas ibland för kreativt tänkande (11). Arbetsterapeuter som deltog i en studie 

(11) sa att de använde kreativa aktiviteter för att klienten och arbetsterapeuten skulle kunna 

lösa problem genom nya perspektiv eller nya sätt att tänka kring problemet. Syftet för 

arbetsterapeuterna att använda kreativ aktivitet var för att komma fram till nya lösningar till 

problem eller för att sätta nya sorters mål för klientern (11).  

Creek (1) säger att:  

”När någon stöter på svårigheter till följd av sjukdom eller nedsättningar, kan en förmåga till 

att tänka och agera kreativt påverka förmågan att hitta lösningar till dessa problem öka”.  
 

Att vara skapande och kreativ handlar om att ha förmåga att föreställa sig olika lösningar på 

ett problem (1). Arbetsterapeuterna i studien (11) ansåg att själva ”görandet” i den 

kreativa/skapande aktiviteten ansågs vara terapeutisk. Klienterna gjorde viktiga 

självupptäckter, som ett led i att vara delaktig i skapande aktiviteter (11).  
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En studie (12) undersökte om psykiatrisk arbetsterapi med inriktning kreativ aktivitet kunde 

förbättra symptomen på både kort och lång sikt för personer med olika psykiatriska diagnoser, 

däribland depression och ångest. Personerna (sammanlagt 215 personer) fick genomföra 25 

arbetsterapeutiska behandlingar där skapande/kreativ aktivitet var i fokus. Bland annat fick de 

prova på bildterapi, kalligrafi, trädgårdsarbete och musikterapi (12). Resultatet av studien 

visade att personerna fick lindrigare symptom direkt efter avslutad arbetsterapeutisk 

behandling. Författarna till studien ansåg därmed att detta visade på en kortsiktig effekt. Man 

fann däremot ingen förbättring på långsikt efter de 25 behandlingarna som personerna 

genomgick (12).  

I Sverige (9) används skapande aktivitet av arbetsterapeuter inom både kommunal och 

landstingsbaserad verksamhet. Det används även i yrkesinriktad rehabilitering, primärvård 

och psykiatrisk vård. En undersökning gjord av Müllersdorf och Ivarsson (9) visar att av de 

arbetsterapeuter som svarat på enkäten var det 63 % som använder skapande aktivitet i sina 

möten med klienter. Arbetsterapeuter inom psykiatrisk vård svarade att de använder skapande 

aktivitet flera gånger i veckan medan man inom de andra vårdområdena använder det någon 

eller några gånger i månaden (9). Den vanligaste kreativa aktiviteten som arbetsterapeuterna 

använder är konst och hantverk, målning och trädgårdsarbete (9).  
 

 

Livsberättelse 
Oavsett form på de personliga berättelserna, skapar de en djupare förståelse för den levda 

erfarenheten för personen som berättar, men även deras mål med det som upplevts och det 

som kommer i framtiden (13). Alla personer har något att berätta. Livsberättelser involverar 

analys och reflektion om erfarenheterna som personerna berättar om. Det är därför en unik 

metod att använda för att förstå människors liv i kultur och i tid men även för att förstå 

personers aktivitetserfarenheter (14). 

Arbetsterapeuter kan erbjuda klienter ett sätt att utforska alternativa metoder att lösa problem 

och genom att berätta om sina livserfarenheter kan klienterna övervinna sina hinder för 

aktiviteter, så att livshistorian kan förändras (13). Kielhofner (13) ansåg att individer förstår 

och kan organisera livets aktiviteter genom livsberättelser och ansåg även att människor 

skapar en förståelse och mening med sina aktiviteter genom att sätta sig själv i ett berättande 

om aktivitet.  

Florence Clark (15) skriver att inom aktivitetsvetenskap antas det att vuxnas karaktär har 

blivit format av barndomens aktiviteter. Ett annat sätt att beskriva processen är att tänka på att 

människan blir formad delvis genom sin historia av aktiviteter och beteende (15).  

Livsberättelser är en viktig del av arbetsterapi då arbetsterapeuter ser hela personen. Det ger 

oss ytterligare en dimension av personens liv och hur personen är och får därmed mer att utgå 

från när vi ska lösa personens aktivitetsproblem (14).  
 

Polkinghorne (13) ansåg att livsberättelser var kognitiva processer som använde historien för 

att klargöra olika livshändelser. Livsberättelser erbjuder klienten ett uttrycksmedel för att 

beskriva det förflutna, nutiden och tankar om framtiden. Det är ett uttrycksmedel som visar 

klienten hur den ser på sig själv samtidigt som det skapar en möjlighet att se sig själv från 

olika perspektiv (13). De kognitiva processerna används för att individen ska skapa sin 

historia. På så sätt berättas inte bara en livshistoria utan formar och uttrycker hur individen ser 

sig själv (13).  

Att berätta sin livshistoria kan vara terapeutiskt och genom det skapa en möjlighet att se 

annorlunda på sin situation och lättare kunna hantera den. Detta är viktigt när personer lever 

med en sjukdom eller har varit med om en traumatisk händelse, då essensen av deras 

livsberättelse kan ha en inverkan på hur de hanterar sjukdomen eller händelsen (13). 

Livsberättelser har blivit beskrivna som historier som beskriver hur aktiviteter har påverkats 

av sjukdom eller livsövergångar (16).  
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Livsberättelser beskrivs som en klientcentrerad metod och anses skapa en förståelse för 

individen och hade annars varit en outtalad och informell terapeutisk interaktion (13). Med 

livsberättelser får arbetsterapeuterna möjlighet att få fram information som annars skulle 

stannat utanför den professionella relationen och får därmed en ökad förståelse för sina 

klienter och dess problem (13). 

Clark (15) skriver att det är ett sätt för terapeuter att förstå det själsliga hos den person de 

arbetar med. Clark kallar den här metoden för occupational storytelling (15).  

Clark (15) har även en term för när livsberättelsen går över till att skapa framtidstankar och 

förhoppningar. Detta kallar hon för occupational storymaking. När personen har berättat om 

sitt liv, från barndom till vuxentid, skapas en annan bild av personen och dess personlighet 

(15).  
 

Användandet av livsberättelser ökar inom arbetsterapin och i Sverige används livsberättelser 

både i ett berättande (narrative) perspektiv (16) och som livsberättelser i exempelvis Tree 

Theme Method® (2). Utöver den forskning som finns inom Tree Theme Method®, finns det 

väldigt lite forskning om livsberättelser och dess användande i Sverige. 
 

Tree Theme Method® 
Sedan en lång tid tillbaka har trädet symboliserat människan och livet. Trädets långa livslängd 

knyter ihop generationer och tiden däremellan. Människans liv kan liknas vid ett träd som 

planteras som ett frö och växer sig sedan stort och starkt och därefter murknar och dör (2). 
 

Metoden Tree Theme Method® (TTM) är en relativt ny arbetsterapeutisk interventionsmetod 

(2004) och utvecklades av Birgitta Gunnarsson då hon arbetade som arbetsterapeut inom 

psykiatrisk vård, med kartläggning och behandling som syfte (17). Då utvecklade hon 

metoden inom psykosocial arbetsterapi (2) som behandling för personer med depression med 

olika aktivitetsproblem som följd (18), men i dagsläget används metoden inom flera områden 

inom psykiatrin, primärvården och smärtrehabilitering (17). Vanligast är att patienterna har 

problem med aktivitetsbalans, struktur och planering eller svårt att komma igång med 

aktiviteter (18). Hon skapade en metod som uttrycker individens livssituation i bildskapande 

och livsberättelse. Under den skapande aktiviteten och då individen berättar sin livshistoria 

ligger fokus på aktivitet (2). Detta för att finna drivkraft till att påbörja en förändringsprocess 

för att skapa en bättre syn på sig själv, sina aktiviteter och sina relationer (17). 
 

TTM bygger på fyra olika tekniker; progressiv avspänning som innebär att man spänner och 

slappnar av kroppsdel för kroppsdel med början i fötterna, genom kroppen och upp till 

huvudet (18). Tekniken bygger på en metod från 1930-talet av Jacobson (18). Den andra 

tekniken som används är kreativ aktivitet där patienten får måla ett träd med utgångspunkt 

utifrån fem tidsepoker i sitt liv, så kallade teman (2). Vid varje tillfälle får patienten ett nytt 

tema och de fem teman som målas är nutid, barndom, tonår, vuxen och framtid. Dessa tider 

symboliserar man genom ett träd som man sedan utgår från när man berättar sin livsberättelse, 

som är den tredje tekniken i metoden (19). Livsberättelsen (2) är den essentiella delen av 

metoden och utgår från Florence Clarks teori (15) om occupational storytelling och 

storymaking. Den går ut på att berätta om sitt liv utifrån trädet man precis har målat och 

förhoppningsvis få nya perspektiv på hur man agerat bakåt i tiden och drivkraft till en 

förändring av synen på sig själv, sina aktiviteter och sin (2). 

Vid utvecklingen av metoden har inspiration hämtats från andra metoder där träd används i 

skapande aktivitet (17). Metoderna är bland annat Koch’s ”the Tree test” (20) där ungdomar 

fick rita två träd som en symbol för jaget (medvetandet). I trädet tolkas personligheten och 

mognad in beroende på hur trädets olika delar ser ut (17, 20). 

Ur metoden har sedan Corboz och Gnos skapat en metod riktad mot skolbarn som får rita tre 
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träd, där träden representerar barnet själv och betydelsefulla personer såsom föräldrar och 

vänner (17). 

Till livsberättelsen har mycket inspiration hämtats från Florence Clarks teori om occupational 

storytelling och storymaking (15). Även strukturen som arbetsterapeuten utgår från i samtalet 

med klienten härstammar från Clark’s teorier.  

 

Metoden innebär att en patient/klient träffar en arbetsterapeut, som är utbildad inom TTM, vid 

fem tillfällen, ungefär en gång i veckan (19). Varje tillfälle tar cirka 1 ½ timme, förutom sista 

tillfället som tar cirka 2 timmar (17).  

Varje session, utom sista tillfället, börjar med en progressiv avspänning varpå temat för 

dagens session introduceras i slutet av avspänningen (18). 

I samband med avslappningen introduceras patienten att måla ett träd som symboliserar 

personens tid för dagens tema. I introduktionen uppmanas personen att tänka på sig själv som 

person, sina aktiviteter och relationer och hur det skulle kunna visa sig i trädet med rötter, 

stam och krona (19). Målandet finns med för att genom den skapande aktiviteten kan 

individen hitta nya lösningar på sina problem och se tidigare händelser ur ett annat perspektiv 

(1, 11).  

När klienten målat färdigt sätts bilden upp på väggen och klienten och behandlaren sätter sig 

framför bilden. Med utgångspunkt från det målade trädet får klienten berätta om sig själv och 

hur personen var vid den tidpunkten (18). Hur var man som person, vilka aktiviteter och 

intressen hade han/hon, vilka relationer hade han/hon. Fokus ligger på styrkor och 

begränsningar och hur de påverkar och har påverkat personens liv (2). Under tillfället vänder 

behandlaren på bilden och behandlaren och klienten diskuterar bilden och dess innebörd 

utifrån de nya vinklarna. Detta kan leda till att klienten får nya perspektiv på sina styrkor och 

möjligheter eller begränsningar och kan leda till ökad drivkraft till en förändring av sig själv 

och sina aktiviteter (17).  

I slutet av varje session ger klienten sig själv en hemuppgift till nästa tillfälle (19). Det kan 

vara att prova en ny attityd, våga ta bussen till staden och dylikt. Meningen med 

hemuppgifterna är att klienten på sikt ska börja förändra synen på sig själv, sina aktiviteter 

och sin omgivning (19). 

Vid det sista tillfället sker ingen progressiv avslappning, utan bilderna från de tidigare 

tillfällena sätts upp på väggen och klienten och arbetsterapeuten samtalar kring dem en stund 

(17). Sedan får klienten måla sitt framtidsträd för att därefter samtala kring det, så kallad 

occupational storymaking (2). 
 

Arbetsterapeutens roll och redskap 
För att få använda TTM måste arbetsterapeuten gå en utbildning i metoden för att få kunskap 

om de olika teknikerna och ramarna som metoden består av (17). Utbildningen är baserad på 

teoretisk kunskap om klientcentrerad arbetsterapi, skapande aktiviteter och livsberättelse ur ett 

aktivitetsperspektiv. Skapande aktivitet är även det en del av utbildningen, liksom reflektion 

över känslomässiga aspekter som kan förekomma av att måla och berätta sin livshistoria (17). 

Arbetsterapeuten behöver reflektera över sitt förhållningssätt och arbeta klientcentrerat (5), då 

interaktionen mellan klienten och arbetsterapeuten är mycket central i metoden (2). Det är 

viktigt att arbetsterapeuten är medveten om att han/hon är det viktigaste verktyget för att 

skapa en god terapeutisk allians (2). Arbetsterapeuten bör även vara lyhörd för klientens 

resurser och begränsningar och dennes kapacitet till att ta beslut i vardagen (17) Den centrala 

uppgiften som arbetsterapeuten har är att vara ett stöd för klienten för att denne ska hitta sin 

egen drivkraft till förändring och till att göra goda val i vardagen (17).  

Metoden är strukturerad (2) och har en mall om hur man ska gå tillväga, men klinisk 

erfarenhet har visat att modifieringar i metoden görs för att arbetsterapeuterna anpassar 
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metoden till patienterna de möter. Det finns dock inget som stödjer ifall detta görs av många 

arbetsterapeuter.  
  

Forskning om Tree Theme Method® 
Forskning kring TTM är liten till antalet. Det finns i dagsläget fem delstudier (2, 18, 20, 21, 

22) med olika inriktning skrivna av Birgitta Gunnarsson och medförfattare.  

Fyra av delstudierna har sammanställts i en avhandling (2). Första studien beskrev metoden 

som illustrerades med hjälp av en fallstudie avseende en klients behandlingsprocess och 

upplevda resultat. Efter avslutad TTM-behandling återgick klienten, som under många år varit 

sjukskriven, till att börja arbeta och bli aktiv i hemmet (2). Den andra delstudien var en före- 

och efterstudie där klienter som deltagit i TTM-behandling fick skatta sitt aktivitetsutförande 

och hälsa med mera, före och efter behandling. Resultaten var goda efter behandling där 

patienterna var tillfredställda efter avslutad behandling, var mer aktiva och upplevde att de 

förbättrade sin hälsa (18). 

I den tredje delstudien intervjuades klienter som deltagit i metoden om deras erfarenheter av 

metoden och hur de uppfattade relationen till behandlaren. Patienterna var nöjda med metoden 

och tyckte att relationen till behandlaren var god efter avslutade TTM-behandlingar (19). I 

den fjärde delstudien intervjuades arbetsterapeuter i fokusgrupper där de berättade om sina 

erfarenheter av metoden och betydelsen av den terapeutiska relationen (21) 

Arbetsterapeuternas uppfattning var att de tyckte om metoden och att den terapeutiska 

relationen var av stor vikt för att metoden skulle fungera (21). 

Därefter har ytterligare en studie genomförts (22) där man kallade in TTM-deltagare från 

studien med före- och eftermätningar för en 3-årsuppföljning (18). Resultatet visade på 

fortsatt goda resultat avseende klienternas aktivitetsutförande och hälsa (22). 
 

Problemområde 
Det finns fem studier om TTM, men ingen av dem undersöker om alla arbetsterapeuter som 

har deltagit i TTM-utbildningen använder metoden i sitt kliniska arbete. Det saknas 

beskrivningar om hur arbetsterapeuter använder metoden och om vilka patientgrupper de 

använder metoden på. 

Klinisk erfarenhet har visat att modifieringar av metoden har gjorts för att passa olika 

patientgrupper, men det finns inga studier som visar på om det är vanligt förekommande att 

modifieringar av metoden görs eller om det är enskilda arbetsterapeuter som modifierar 

metoden. Det är även oklart hur metoden används och hur ofta den används.  

Det finns därmed ett behov av att undersöka detta närmare, då det är viktigt att utveckla och 

utvärdera olika behandlingsmetoder inom arbetsterapi.  

 

Syfte 
Syftet med studien är att kartlägga hur arbetsterapeuter i Sverige använder metoden och ifall 

modifieringar har gjorts. 
 

Frågeställningar: 
● Vad har patienterna som Tree Theme Method® används med för aktivitetsproblem? 

● I vilket syfte använder arbetsterapeuterna metoden? 

● Hur används metoden? Används alla fyra teknikerna? 

● Har metoden modifierats för att passa en speciell patientgrupp? 

● Vad upplevs vara bäst med metoden? Sämst? 
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● Fick arbetsterapeuterna bättre terapeutisk relation med Tree Theme Method®-patienter än 

med andra patienter? 

● Ser arbetsterapeuterna skillnad i sina patienters mående efter att metoden avslutats? På 

vilket sätt? 

 

Metod 

Design 
Uppsatsen har en deskriptiv (23) och data samlades in med en webbaserad enkät med både 

slutna och öppna svarsalternativ. Data analyserades och redovisades med deskriptiv statstik 

(24) och kvalitativ innehållsanalys (25) 
 

Urval 
De inklusionskriterier som fanns för att delta i enkätundersökningen var att deltagarna skulle 

vara arbetsterapeuter och ha gått utbildning i Tree Theme Method®.  

Det är 76 personer som har gått utbildningen i Sverige och dessa utgjorde därmed urvalet. 

Urvalet blev en så kallad totalundersökning, då samtliga personer i populationen blev 

tillfrågade om att delta (24).  
 

Datainsamling 
Ett informationsbrev författades och en förfrågan om att delta skickades ut via e-post till 

samtliga arbetsterapeuter som uppfyllde inklusionskriterierna. Innehållet i informationsbrevet 

var syftet med uppsatsen, datahantering, anonymitet och att deltagandet i enkäten var frivilligt 

(se under rubriken etiska aspekter). Det stod även kontaktuppgifter och kort information om 

enkätens uppbyggnad. Detta för att respondenterna skulle få en bättre uppfattning om vad de 

svarade på samt uppskatta tiden som behövdes för att svara. 

För att delta i undersökningen krävdes att arbetsterapeuterna svarade ja på frågan om de 

samtyckte till det som stod i informationsbrevet.  
 

Sex personer kunde inte nås då e-postadresserna inte längre är aktiva på grund av nytt arbete 

eller pensionering. Av de 76 möjliga deltagarna var det därmed 70 som kunde tillfrågas om att 

delta i undersökningen. Av dessa 70 tillfrågade var det 32 som samtyckte till att delta i 

undersökningen.  

Enkät 

Datainsamlingen skedde med hjälp av en webbaserad enkät med både slutna och öppna 

svarsalternativ (26). Enkäten (Bilaga 1) innehåller 24 frågor relevanta för frågeställningarna i 

uppsatsen. 

Vid utvecklandet av enkäten lästes vetenskaplig litteratur om TTM. Frågorna rör 

arbetsterapeuternas bakgrund, användningsfrekvensen av TTM, målgrupp och 

aktivitetsproblem, i vilket syfte metoden används och användning av metoden. Det fanns även 

frågor om de fyra teknikerna används, om man modifierat dem något och isåfall hur. Vad man 

tycker är bra med metoden respektive mindre bra, behandlingsresultat och frågor om den 

terapeutiska relationen samt två frågor om TTM-utbildningen. 

Enkäten kunde besvaras mellan 28 november och 19 december 2014 och däremellan 

skickades två påminnelser ut via e-mail. Enkäten besvarades av 32 arbetsterapeuter. 
 

Dataanalys 
Materialet skrev ut från webbinstrumentet Google Docs, där enkäten utformats och där svaren 

samlats in. Materialet lästes därefter igenom upprepade gånger för att få en helhetssyn. 

Därefter sammanställdes data från de slutna frågorna i ett dokument för skapande av tabeller 

och diagram (24). Data från de slutna frågorna redovisas med deskriptiv statistik (24). 
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En sammanställning av svaren från de öppna frågorna gjordes och resulterade i 6348 ord. 

Dessa analyserade med en kvalitativ innehållsanalys (25) och användes för att få fram teman, 

mönster och kategorier. Enkelt beskrivet innebär det att kärnan ur texten tas ut. 

Data från de öppna frågorna lästes igenom ett flertal gånger (23). Frågorna utgjorde domäner 

för att underlätta analysen av svaren på respektive fråga. I varje domän/fråga lästes svaren 

igenom ytterligare en gång och meningsbärande enheter plockades ut i varje domän (25). 

Därefter kortades svaren ner och fick koder. De koder som var liknande eller hade samma 

innebörd som andra sammanställdes i 32 kategorier (ca 3-4 per öppen fråga) (se tabell 1). En 

analys av vad kategorierna visade gjordes (25) och en sammanställning av hur många som 

svarat hur utfördes för att kunna redovisas i deskriptiv statistik (24). Resultatets rubriker utgör 

domänerna.  
 

Tabell 1 Exempel på analys. 

Domäner/Frågor Meningsenheter och 

kondensering 

Kodning Kategori 

Enkätfråga: Har du 

anpassat metoden på 

något sätt? 

 

Arb.ter: ”Ibland ge 

mer tid till de som 

behöver.” 

 

”Ja, tiden. Dvs, något 

mer tillfälle.  

Mer tid till de som 

behöver 

Fler tillfällen 

Anpassning av tiden 

  

Mer tid 

Enkätfråga: Nämn tre 

saker som du tycker 

om med Tree Theme 

Method® 

 

Arb.ter: Jag får en 

helare bild av 

patienten i och med 

att vi går igenom hur 

det varit tidigare i 

livet. 

 

Helare bild av 

patienten  

Bra med metoden: 

helhetsbild av 

patienten 

Helhetsbild 

 

Etiska aspekter 
I enlighet med Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (27) har samtliga deltagare tagit 

del av informationsbrevet och således uppfylldes informationskravet. Deltagarna fick svara ja 

eller nej på frågan om de ville delta. De fick även information om att de kunde avsluta sin 

medverkan när de ville. På så vis uppfylldes delvis samtyckeskravet.  

Då deltagarna var anonyma och genom att svaren inte gick att härleda till vem av deltagarna 

som svarat uppnåddes konfidentialitetskravet. Frågorna uppmanade inte heller till att delge 

information som kunde identifiera klienter eller klienters förbättringar efter genomförd TTM-

intervention (27). 
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Resultat 
Deltagarna  
Av de 70 tillfrågade arbetsterapeuterna var det 46 % som svarade på enkäten.  

Arbetsterapeuternas yrkeserfarenhet var i genomsnitt 16 år med en spridning mellan 2,5 år 

och 35 år. Alla svaranden gick sin Tree Theme Method®-utbildning vid något tillfälle mellan 

2004 och 2014. 

I dagsläget är det 19 av de svarande arbetsterapeuterna som använder TTM i sin verksamhet 

och 13 som inte använder det. Av dessa 13 är det fem som inte använt metoden alls sedan sin 

utbildning. Några går sin utbildning just nu och är därmed inte behöriga som användare av 

metoden ännu. De fem som inte har använt metoden har inte någon erfarenhet av att använda 

metoden och deras svar finns därmed inte representerade i resterande resultat. De övriga åtta 

personer som har använt metoden, men inte i nuläget finns representerade i resultatet.  
 

Målgrupper 
Målgrupperna som arbetsterapeuterna använder 

metoden på varierar men vanligast är att använda/har 

använt metoden på patienter som har ångest och 

depression. Andra målgrupper är patienter med 

psykos, smärta och övrig neuropsykiatrisk problematik 

såsom ADHD och autismspektrumtillstånd, 

ätstörningar, PTSD och stress/utmattningssyndrom. Se 

figur 1. 
 

De aktivitetsproblem som flest arbetsterapeuter tar upp 

att patienterna de använder/har använt TTM på har 

svårt med struktur och rutiner i vardagen, problem 

med sin aktivitetsbalans, svårt att komma igång med 

aktiviteter och att motivera sig till aktiviteter. De 

uppger även att en del av deras patienter har svårt att 

se sin egen drivkraft och förmåga samt har svårt med 

planering av dagen och framtiden. Se figur 2.  
 

Användning av Tree Theme Method® 
Av de 19 arbetsterapeuter som använder metoden i sin 

nuvarande verksamhet är det fem som påbörjar Tree Theme Method® med en ny patient 

någon gång i månaden. Sju uppger att de påbörjar metoden med en ny patient ungefär 

varannan månad och sex någon gång i halvåret. En person uppger att han/hon endast hunnit 

med en patient då TTM-utbildningen nyligen slutade. 

Sex arbetsterapeuter uppger att de använder/har använt Tree Theme Method som åtgärd 

medan 17 använder/har använt det som både bedömning och åtgärd. Ingen uppgav att de 

använder/använt det som endast bedömning. Två personer uppgav att de använder/använt 

metoden i grupp och en person meddelar att han/hon ibland använder det vid nybesök då det 

är oklart vad patienten behöver hjälp med. 

De åtta arbetsterapeuter som har använt metoden tidigare men inte använder den nu uppger att 

det inte finns tid till att använda metoden eller att den inte passar in i verksamheten. För att 

sju av arbetsterapeuterna ska kunna börja med metoden igen krävs det att de byter 

arbetsgivare/arbetsuppgifter. En person uppger att patienterna inte stannar kvar tillräckligt 

länge på deras avdelning, men om de stannade kvar längre skulle metoden kunna användas i 

verksamheten.  
 

På frågan om vad syftet med arbetsterapeuternas användning av TTM är fanns det möjlighet 
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att välja flera alternativ. Tjugosex personer svarade att de använder metoden för att öka 

aktivitetsförmågan hos sina patienter. Medan 20 uppgav att de använder metoden för att 

komma vidare i behandlingen. 

Att lindra psykisk ohälsa och ångest och oro var syftet med att använda Tree Theme Method® 

med patienter var det 15 som uppgav på respektive kategori. Tolv anser att det är en metod 

där man kan skapa bättre relation med patienten och fem arbetsterapeuter använder metoden 

för att lindra fysisk ohälsa. De som har svarat övrigt har beskrivit att de använder metoden 

även för att öka patientens insikt och framtidshopp och för att indirekt öka aktivitetsförmågan 

och skapa nya sätt att se på saker. Frågan var en flervalsfråga, vilket innebär att 

arbetsterapeuterna använder metoden med flera av de ovan nämnda syftena.  
 

Förskrivning av hjälpmedel uppges som en intervention som tre arbetsterapeuter uppger att 

det ibland används samtidigt som Tree Theme Method®. Sju deltagare i enkäten svarar att 

patienterna ibland träffar annan behandlare eller går i gruppbehandling samtidigt som 

metoden pågår. Två personer meddelar att de ibland fortsätter efteråt med sådant som kommit 

upp under TTM-tillfällena. Två deltagare svarar att de ibland använder instrumenten 

Bedömning av delaktighet i aktivitet (BDA) (28) eller AMPS innan de påbörjar metoden. 

BDA är screeninginstrument baserade på semistrukturerad intervju med bland annat frågor 

om roller, vanor, intressen, uppfattning om sig själv (28) och AMPS består av en intervju och 

observation av motoriska och processorienterade färdigheter (28). 
 

Genomförande och anpassningar av metoden 
Tjugofyra av arbetsterapeuterna svarar att de använder alla fyra teknikerna; avslappning, 

målning, livsberättelse och hemuppgifter. Endast fyra uppger att de inte använder alla 

teknikerna och de uppger då att de inte använder antingen avslappningen eller 

hemuppgifterna. Av de 24 personer som använder alla delar är det däremot några som har 

modifierat vissa av tekniknerna.  

De som har modifierat metoden har gjort det för att få den att passa in i sin verksamhet. De 

flesta uppger att de har antingen kortat ner tiden eller förlängt den eller lagt till ett tillfälle.  

En av arbetsterapeuterna skriver: 

”Då patienterna hade behov av att arbeta i sin takt och att få tid att landa i rummet hade vi 

fler tillfällen än vad som var planerat. Vi hade även ett uppföljningstillfälle.” 

Fyra uppger att de har ändrat på avslappningen och någon har tagit bort den helt.  

En arbetsterapeut skriver: 

”Vi använde inte avslappningen då psykospatienterna ibland upplever det obehagligt. Det var 

patienterna som valde bort avslappningen.” 

En annan skriver: 

”Jag har inte avspänning som rör magen pga att patienter som har ätstörning oftast känner 

starkt obehag då.” 

Två arbetsterapeuter anger att de inte alltid använder sig av att vända på bilderna och två 

berättar att när de har unga patienter gör två tonårsträd istället för ett vuxenträd. En person 

berättar att han/hon gör en skriftlig sammanfattning med punkter om vad de pratat om under 

de tidigare tillfällena, vad som krävs för att nå framtidsmålen, och liknande, som patienten får 

vid sista tillfället.  
 

Uppskattat och mindre uppskattat med metoden 
Arbetsterapeuterna svarar att de tycker om att metoden ser till patienten, att den verkligen är i 

fokus. Många svarar att de tycker om helhetsbilden och den djupare förståelsen för patienten 

som metoden ger och den djupare relationen det skapar. Arbetsterapeuterna uppger även att 
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de uppskattar att patienten får se sig själv från ett annat perspektiv, reflektionen det skapar hos 

patienten och att metoden har ett fokus på framtiden.  

”Får mycket information som jag inte får fram på annat sätt. Kunden får nya perspektiv och 

kan se vad det är som gör att de handlar/tänker på ett visst sätt. Det framkommer mycket för 

kunden när de skapar och sedan kollar på trädet de målat. De kan ”se” saker i trädet som 

symboliserar olika saker som de inte hade i åtanke när de målade.” 

Nio uppger även att de uppskattar att metoden är strukturerad men samtidigt fri att anpassa 

efter särskilda behov. 

En arbetsterapeut beskriver vad hon uppskattar med metoden: 

”Att metoden ger patienten utrymme att äga sin bild och sin berättelse. Ingen annan har 

tolkningsrätt utom patienten. Att patienten genom att använda en symbol kan våga gå mer på 

djupet, lite snabbare än om den skulle pratat om sig själv. Att metoden frigör energi och 

kreativitet som kan vara en stor tillgång då patienten ska omsätta saker till verkligt agerande 

i sitt eget liv. Att det är patientens eget görande som leder patienten framåt. Att man på ett 

enkelt och bokstavligt sätt vänder och vrider på patientens liv och på så sätt ställer invanda 

mönster och föreställningar på kant.” 

En annan skriver:  

”... Sammanfattningsvis brukar jag säga att man får ”two for one”, både en kartläggning och 

behandling (kostnadseffektivt ur arbetsgivarens synpunkt + det direkt gynnar klienten och 

som direkt får en åtgärd/behandling).” 

 

Det som uppges som mindre bra med metoden är att arbetsterapeuterna inte alltid har kunskap 

eller möjlighet att hantera det som kommer upp under samtalen och att de inte kan hjälpa till 

riktigt med det som kunde behövas (såsom scheman, vardagsstruktur) under tiden metoden 

pågår.  

”Tycker att metoden fungerar bra på rätt patient, den passar inte alla så därför måste man 

tänka på vilka behov patienten har. Tycker t ex att jag inte kan jobba så ”hands on”, t ex 

hjälpa patienten med struktur och scheman utan blir mer att man pratar. Kan tycka att den 

kanske passar sig bättre för bedömning/utredning, för att komma fram till patientens behov 

och vad vi sedan ska arbeta vidare med.” 

Några uppger att metoden inte passar alla som negativt och att ibland kan det bli för 

känslomässigt för att kunna tillämpas på alla patienter. En arbetsterapeut nämner att hon 

ibland har patienter som har svårt för språket och att förstå vad som sägs.  

”Ibland kan jag vilja stanna kvar i någon tidsepok ett tag till men metoden gör att man går 

vidare. Oftast är detta positivt men kan ibland skapa tankar på att man vill arbeta med det 

som precis kommit fram.” 

Då TTM inte gått så bra att använda har några av följande faktorer spelat in. Fem 

arbetsterapeuter uppger att metoden inte passade den patienten då det inte gick så bra, 

exempelvis var några patienter konstnärer och då hamnade skapandet i fokus snarare än 

livsberättelsen. Tio uppger att de har haft problem då metoden har varit för abstrakt för vissa 

patienter där en del patienter har haft svårt att uttrycka sig i symboler (träd) eller att tala om 

sina upplevelser och känslor utifrån trädet. Två personer uppger att patienterna har haft svårt 

att tänka framåt och motivera sig och två personer uppger att det har varit för känslomässigt 

jobbigt för patienterna och de har därför fått avbryta metoden. Sju arbetsterapeuter uppger att 

de inte haft något tillfälle då inte TTM har fungerat då de har patientgrupper där metoden 

fungerar bra eller för att arbetsterapeuterna väljer ut sina TTM-patienter noga.  
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Terapeutisk relation 
Av arbetsterapeuterna är det 41 % som anser att de skapat en bättre relation med de patienter 

som tagit del av TTM. Att den blir bättre ibland har 55 % svarat och 4 % uppger att den inte 

blir bättre. 

Sju av arbetsterapeuterna uppger att tilliten spelar en stor roll för varför den terapeutiska 

relationen blir bättre. Fjorton personer svarar att samtalen blir bättre och mer givande när det 

är ”fri berättelse” då patienterna får känna att det är de som styr vad de vill och inte vill 

berätta. Tre personer uppger det som ett mer genuint samtal och fyra arbetsterapeuter tror att 

patienterna uppskattar att de ger av sin tid och tar sig tid att lyssna på allt som sägs. Två 

personer anser att relationen blir bättre då den sker i en aktivitet och fem personer uppger att 

det ger en förståelse, både för patienten och arbetsterapeuten. Nio personer tror att den 

terapeutiska relationen blir bättre då metoden har ett patientfokus då, som tidigare nämnt, 

patienten bestämmer vad som ska delges och inte.  

En arbetsterapeut skriver:  

”Ofta när man samtalar ligger problemen mellan mig och patienten. I TTM hamnar 

problemen ”på väggen” och det finns inga problem mellan mig och patienten utan vi får en 

mer direkt kontakt. Patienten behöver inte heller känna sig hotad eller tvingad att prata om 

händelser eller känslor utan lägger det på en abstraktionsnivå som passar personen” 

 

Arbetsterapeuternas upplevelse av behandlingsresultaten 
Tretton av de deltagande arbetsterapeuterna säger att de tycker att TTM har haft betydelse för 

hur deras patienter klarar av vardagen efter avslutad TTM-omgång. Fem svarar att ibland har 

det betydelse och fyra tycker att det är svårt att säga och kontrollera. 

”Ibland har det haft betydelse. Ibland har det inte det. Någon patient har beskrivit TTM som 

möjligheten att se hur man varit och varför man är som man är. Det har då gett effekten att 

personen mer tydligt tänker på vad personen gör och varför. Detta leder i sin tur att man 

väljer bättre aktiviteter som ger ökad hälsa.” 

Hur personerna mår efter alla tillfällen med TTM varierar men tretton arbetsterapeuter uppger 

att deras patienter har en större förståelse för sig själva, ett ökat självförtroende och 

självkännedom. De har fått insikt om sin problematik och om varför de agerar/har agerat på 

ett visst sätt. Reflektionsförmågan ökar och drivkraften till att göra och förändra saker är 

större och starkare än tidigare. Sex arbetsterapeuter tycker att deras patienter tar initiativ till 

att återuppta gamla intressen eller att prova på nya saker.  

En del arbetsterapeuter uppger att deras patienter har fått hopp om framtiden, sätter upp mål 

och blir mer målinriktade. Fyra svarar att patienterna är mer i balans efter TTM, både 

aktivitetsmässigt och känslomässigt. Patienterna hittar nya strategier för att klara av vardagen 

och blir mer aktiva. Fem arbetsterapeuter svarar att de tycker att det är svårt att se hur 

patientens mående har förändrats då det ibland tar ett tag efter avslutad TTM innan de stora 

eller små förändringarna visar sig, men att de ser skillnader i måendet överlag.  
 

Arbetsterapeuterna ombads berätta om ett lyckat tillfälle då de har använt TTM. De flesta 

berättade om patienter som länge gått sjukskrivna eller patienter med mycket psykisk ohälsa 

av olika slag, som mått bättre efter avslutad behandling. Många tar upp att patienterna har fått 

insikt i sin problematik och därmed kunnat tänka om och förändra det som inte fungerat 

tidigare. Patienterna skapar framtidsplaner och tar hand om sig på ett hälsosamt sätt.  

”En person som var utbränd, deprimerad, inaktiv, svårt att klara jobbet, blev inga resultat i 

det hon gjorde. När hon målade sitt första träd såg hon hur illa däran hon var och började 

efter det att ta hand om sig. Hon utforskade sig själv och hur lite hon hade lyssnat på sig själv 
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och hur mycket hon lyssnade på andra. Det blev som ett uppvaknande, hon tog tag i sina egna 

behov och ändrade både hemma och på jobbet.” 

 

”Ung kille med PTSD och utdragen depression efter anhörigs suicid. Han blev medveten om 

att det inte alltid varit så som det känns nu. Att han kom ihåg positiva saker i livet gav 

framtidstro och kraft att göra förändringar.” 

Någon har berättat att en patient hade stor nytta av TTM som ångesthantering. En annan fick 

bättre relation med sonen och en annan slutade ta sina antidepressiva mediciner. Några 

började vara mer socialt aktiva och andra mer aktiva överlag och skapade sig en bättre 

livssituation.  

”En patient som använt TTM har alltid haft dippar av depression och sämre mående under 

hela sitt liv. Har haft en tuff uppväxt. Under tiden av TTM började personen må bättre och få 

livet att fungera bättre. Mycket tack vare att någon lyssnade. Dock gav TTM en insikt hos 

patienten som inte funnits tidigare. Patienten var nu tvungen att jobba med sina sämre tankar 

om sig själv, sitt självförtroende och sin relation till sin familj medan hon mådde bra. Annars 

kommer detta göra att hon mår sämre igen. Denna insikt hade patienten aldrig fått tidigare 

trots andra psykiatriska behandlingar.” 

 

Utbildningen och fortsättning 
Att arbetsterapeuterna inte använder metoden oftare anser de beror på att tiden inte räcker till i 

verksamheten eller att det inte fungerar överlag i organisationen. Två uppger att metoden inte 

prioriteras av andra professioner i verksamheten och två personer svarar att de väljer andra 

åtgärder för vissa patienter där det kunnat fungera med TTM också. Tre tycker att det ibland 

är svårt att hitta lämpliga patienter och två svarar att patienter som tillfrågas ibland inte är 

motiverade eller inte vill. En person skulle kunna använda metoden oftare om evidensen var 

mer tillräcklig, den skulle då prioriteras oftare av andra professioner i verksamheten.  

De flesta deltagarna i enkäten svarar att de inte tycker att något behöver förändras i 

utbildningen om TTM. Någon svarar att de tycker att det behövs mer teori och forskning 

kring metoden. En annan önskar mer information och diskussioner kring målsättning och 

dokumentationen av metoden. I utbildningen önskas även mer tid till reflektion kring andras 

målningar och att man ska titta på fler träd tillsammans.  

En arbetsterapeut önskar att kunskapen om metoden ska spridas till andra professioner så att 

den används mer utav arbetsterapeuterna med utbildningen.  

Två personer föreslår att det skulle vara en utbildning på högskolenivå, då det är mycket 

information som ska tas in och att det är en bra metod som behöver spridas till fler 

arbetsterapeuter.  
 

Diskussion 
Metoddiskussion 
För att få djupgående svar på hur TTM används av arbetsterapeuter valdes en enkät med 

många öppna frågor. Detta för att de som var utbildade inom metoden var många (76 

arbetsterapeuter) och att genomföra intervjuer med dem hade tagit för mycket tid. 

Svarsfrekvensen var dock något lägre än väntat. Detta kan ha berott på att e-

mailundersökningar och enkätundersökningar överlag tenderar att ha en lägre svarsfrekvens 

än exempelvis intervjuer (24).  

Genom att distribuera enkäten via e-mail blev det en enkel, kostnadsfri och tidseffektiv 

distribuering. Det underlättade också vid utsändning av påminnelser samt att besked om de 

som inte längre hade kvar sin e-mail lämnades till mig. De kunde därmed räknas ifrån i 

urvalet.  
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Urvalet var att välja personer som deltagit i utbildningen av TTM. Detta för att personer utan 

utbildningen inte får använda metoden och därmed inte har någon erfarenhet av metoden. 

Urvalet kan därmed sägas vara representativt för populationen (24).  

Frågorna i uppsatsen har utgått från vetenskaplig litteratur om arbetsterapi och om TTM. De 

flesta frågorna bygger på litteratur och artiklar om metoden och dess tillvägagångssätt. Detta 

för att kunna skapa frågor relevanta för metoden och syftet i uppsatsen, samt att metoden är 

arbetsterapeutisk och bygger på arbetsterapiprocesser och praxis (2). Enkäten skickades till 

handledare för uppsatsen samt utvecklaren av metoden som en pilotundersökning (29). På så 

sätt kunde fel rättas till, frågor tas bort eller läggas till och frågor klargöras. Detta gav enkäten 

en styrka som kan ha bidragit lite mer till enkätens validitet (29). Dock finns det några frågor 

som kunde modifierats något, bland annat frågan om i vilket syfte arbetsterapeuterna 

använder metoden. Där finns två alternativ som kan tolkas som samma sak; lindra psykisk 

ohälsa och att lindra ångest och oro. Den formulerades som den gjorde då jag från början 

endast skrivit ångest och oro, men det finns psykisk ohälsa som inte bara innebär ångest och 

oro och därför lades det andra alternativet till.  

En annan fråga som hade behövt andra alternativ är frågan om målgrupper. Där borde ett 

alternativ ha varit neuropsykiatriska diagnoser. Detta missade jag dock, men de svarande 

skrev det under övrigt. Där skrevs även stress och utmattningssyndrom/depression in och 

detta borde också ha varit ett alternativ vid frågan. Svaret på den frågan kan då tappa sin 

tillförlitlighet genom att flera personer kanske hade valt dessa målgrupper om de varit 

medskrivna.  

Det hade även varit intressant att fråga om interventionerna som användes samtidigt som 

TTM, om vilken man trodde hade störst resultat och ifall interventionerna användes på grund 

av det som kommit fram under TTM-interventionen. En annan fråga som kunde varit 

intressant att ställa är inom vilken sektor som arbetsterapeuterna arbetade inom. Funderingar 

kring den frågan fanns vid utformandet av enkäten men bestämdes för att inte tas med då jag 

inte ansåg att det tillförde något till resultatet på syftet eller frågeställningarna. 

 

Samtyckeskravet till deltagande i uppsatsen kan anses ha tagits bristfällig hänsyn till då 

samtycket endast är skriftligt. Det ska egentligen även inhämtas muntligt (27), men då 

anonymiteten på enkäten gjorde att författaren inte visste vilka som samtyckt till medverkan 

och kunde därmed inte inhämta samtycke muntligt. Författaren kunde därmed inte försäkra 

sig om att deltagarna förstått vad de samtyckt till. 

 

Enkäten utformades i Google Drive, vilket är ett internetbaserat dokumentverktyg. Fördelen 

med detta är att svaren som kom in på enkäten var anonyma och jag kunde inte se vart de kom 

ifrån. Anonymiteten kan ha lett till att respondenterna svarade sanningsenligt och vågade 

skriva djupare svar på de öppna frågorna. De övriga forskningsetiska aspekterna (27) var 

viktiga vid utformandet av enkäten och även under resten av arbetet med uppsatsen. Därmed 

frågades det inte om kön eller vart i landet man arbetar. Detta för att ytterligare öka 

anonymiteten, särskilt eftersom kontaktuppgifter till deltagarna i utbildningen har sparats av 

ansvariga.  
 

En kvalitativ ansats (23) valdes för de öppna frågorna och data från de slutna frågorna valdes 

att analyseras med deskriptiv statistik (24). De öppna frågorna analyserades med kvalitativ 

innehållsanalys (25) då det är ett smidigt sätt att analysera mycket kvalitativ data. Även data 

från de slutna frågorna analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Detta då det fanns en ruta 

med ”Övrigt” vid de flesta av de slutna frågorna. Den användes av flera arbetsterapeuter för 

att förtydliga svar eller för att lägga till information. Den informationen analyserades som de 

öppna frågorna analyserats, med kvalitativ innehållsanalys (25).  
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Resultatdiskussion 
Hur länge arbetsterapeuterna hade arbetat och haft utbildning i TTM varierade kraftigt. En del 

hade arbetat länge och haft sin utbildning länge, medan vissa endast arbetat 2,5 år och nyligen 

gått sin utbildning. Detta ledde troligtvis till variationen i svaren och skapade en större bild av 

hur metoden används av yrkesverksamma arbetsterapeuter.  

Att depression var en av de vanligaste målgrupperna som man arbetade med i TTM är inte 

förvånande då det är på de målgrupperna som det finns mest forskning om metoden (2). Dock 

finns det ingen beskrivning av vilka målgrupperna eller aktivitetsproblemen är i litteraturen 

om metoden, vilket gjorde att svaret på den här frågan var intressant att se.  

Aktivitetsproblemen var intressanta, där struktur, aktivitetsbalans och svårt att komma igång 

var vanligast. Vid psykisk ohälsa såsom depression, neuropsykiatrisk problematik (30), ångest 

och dylikt är det vanligt med dessa problem (31). Att en del patienter har svårt att se sin egen 

drivkraft är viktigt att åtgärda då det enligt Kielhofner (6) är centralt för arbetsterapi. Jag 

trodde dock att fler skulle svara att deras patienter hade problem med att se sin egen drivkraft 

med tanke på vad arbetsterapeuterna redovisat som behandlingsresultat – nämligen ökad 

insikt. Möjligtvis hade fler svarat att deras patienter hade svårt med att se sin egen drivkraft 

om det varit en sluten fråga med flervalsmöjligheter istället.  

Hur ofta arbetsterapeuterna påbörjar en ny session med TTM och hur de använder metoden 

skiljer sig mycket. En del påbörjar varje månad och en del endast någon gång i halvåret. Detta 

beror säkerligen på att de olika verksamheterna som arbetsterapeuterna arbetar i skiljer sig åt 

och att tid och passande patienter inte alltid finns i alla verksamheter. Vilket även styrks av 

svaren som de som inte använder metoden i dagsläget angett. Svaren från dem visar att det 

inte finns tid att använda TTM i den nuvarande verksamheter. 

Hur arbetsterapeuterna använder metoden skiljer sig dock inte lika mycket åt. De flesta 

använder metoden som både bedömning och åtgärd.  

Resultatet visar på att metoden passar väldigt bra som bedömning, då mycket problematik 

kommer fram under livsberättelsen, som kanske behöver behandlas vidare. På så vis tycker 

jag att resultatet visar ganska bra hur arbetsterapeuterna arbetar. En följdfråga om varför de 

arbetar som de gör hade varit bra för att ta reda på ifall det är fler som tänker som ovan 

citerade person eller om de tänker annorlunda. Det är däremot ingen som har uppgett att de 

endast använder metoden som bedömning.  

Arbetsterapeuterna använder metoden i olika syften. Flervalsfrågan visade på att många 

använder den för att komma vidare i behandlingen. Att komma vidare i behandlingen kan 

hänvisas till ovanstående om hur metoden används. Detta då många använder det som en 

bedömningsdel och därmed får fram ny information att arbeta med framöver. Att öka 

aktivitetsförmågan var det som flest svarade, vilket kan kopplas till att främja ökad drivkraft. 

Att få ökad drivkraft leder enligt Kielhofner (6) till en längtan efter att utföra aktiviteter, 

vilket i sin tur ökar aktivitetsförmågan, ifall den är ganska låg till att börja med. Att lindra 

psykisk ohälsa och att lindra ångest och oro kan tolkas som samma sak och kan därför 

innebära att samma personer har svarat på båda de alternativen (15 personer på båda 

alternativen).  

En del har svarat att de använder metoden för att öka personernas insikt och framtidshopp, 

vilket knyter an till arbetsterapeutisk teori (6), vilket är glädjande att läsa.  

Arbetsterapeuterna tar upp förskrivning av hjälpmedel under tiden som TTM har använts. 

Däremot beskrivs det inte om det är förskrivet på grund av något som har tagits upp undet 

TTM eller om det var tänkt sedan tidigare men bara inföll under TTM-sessionerna. En 

följdfråga om detta hade varit bra att ha med, som även togs upp i metoddiskussionen.  

Sju arbetsterapeuter tog upp att deras patienter ibland träffar andra behandlare samtidigt. Det 

är därför svårt att intyga att det verkligen är TTM som har varit den behandlande delen och 

den som har gjort nytta i denne patientens vardag och mående. Dock är det endast sju av 32 
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som har svarat detta, vilket trots allt är en ganska låg siffra när de övriga har svarat att de inte 

får annan behandling av annan behandlare samtidigt. Dessa sju har även svarat att de anser att 

TTM har god effekt på deras patienter överlag, men att de inte kan styrka att det endast beror 

på deras behandling samt att de inte har patienternas åsikter om behandlingens effekt.  
 

Då jag hade praktik inom allmänpsykiatrin och fick se några tillfällen med TTM-behandling 

visste jag att det var några som hade modifierat hur de använder de fyra teknikerna. Det var 

därför intressant att det var många som hade modifierat, om än små detaljer. Att några 

arbetsterapeuter hade tagit bort avspänningen för att deras patienter tyckte att det var 

obehagligt var intressant att läsa. Det visar hur unik varje människa är. En del personer ville 

ha en tillvägagångsbeskrivning av avspänningen med sig hem och tyckte att den hjälpte 

jättemycket i deras vardag, medan andra tyckte att det inte alls passade dem.  
 

Det jag fastnade för var att en arbetsterapeut brukade sammanfatta vad man hade pratat om 

skriftligen och hur man skulle nå till framtidsmålen. Det tyckte jag var bra men samtidigt 

funderar jag lite över sekretessen. Om man får ett papper med sig hem där kanske känsliga 

uppgifter står med, försvinner ju möjligheten till sekretess ifall de skulle hamna i fel händer. 

Samtidigt kan nog en del hjälpas av att påminnas av det man har pratat om och komma på rätt 

köl igen när man är på väg åt ”fel håll”. Att sammanfatta vad man behöver göra för att nå 

framtidsmålen kan vara både stärkande och stjälpande, tror jag. Detta då en del behöver ha det 

konkret på papper medan andra kanske ser det som ett stressmoment. 
 

Arbetsterapeuterna tycker om att använda metoden och tycker att den ser till patienten och att 

den har patienten i fokus. Många av arbetsterapeuterna svarar att de tycker om metoden för att 

den skapar en djupare förståelse både för patienten och för behandlaren. Det går att hänvisa 

till teorierna om livsberättelser (13) som nämndes i bakgrund. Där beskrivs det att 

livsberättelserna skapar en djupare förståelse för patienten men även att behandlaren får fram 

information som den annars inte skulle fått fram.  

Arbetsterapeuterna uppskattar att patienten får se sig själv från ett annat perspektiv och 

reflektionen det skapar hos individen. Detta kan återkopplas till det som Toglia skriver om 

självinsikt. Att ett syfte med arbetsterapi är att öka sin självinsikt eftersom det hjälper klienten 

att se sig själv med nya ögon och vad klienten är kapabel till (5).  

Tio arbetsterapeuter uppgav att de hade haft patienter som hade haft svårt med metoden för att 

den var för abstrakt, att de inte kunde uttrycka sig i symboler eller berätta utifrån trädet eller 

sig själva genom trädet. Frågan man kan ställa sig är ifall arbetsterapeuterna försökte ändra 

lite på metoden för att få det att passa de patienterna eller avslutade behandlingen direkt.  

Många arbetsterapeuter och andra vårdprofessioner uppger att den terapeutiska relationen är 

viktig för att skapa en bra behandling för patienten (10). Arbetsterapeuterna uppgav att ibland 

blir relationen bättre efter att man gått igenom TTM-behandling. Elva stycken svarar att det 

blir bättre efter avslutad behandling. De anser att tilliten spelar stor roll och att samtalet blir 

mer fritt och att patienterna då vågar berätta mer än vid semistrukturerad intervju såsom 

BDA. Då den terapeutiska relationen är viktig verkar TTM vara en behandling som 

arbetsterapeuterna anser gynnar den terapeutiska relationen. Den kan kanske därför vara bra 

att använda som bedömning/åtgärd vid nybesök? 

Många av arbetsterapeuterna anser att TTM-sessionerna har haft betydelse för hur vardagen 

fungerar för deras patienter efter avslutad behandling. De anser också att patienterna mår 

bättre. Patienterna har fått ökad insikt vilket, återigen, beskrivs som ett av syftena med 

arbetsterapi (5). Andra ha fått ökad drivkraft som även det ingår i arbetsterapeutisk teori (6).  

För att använda metoden oftare behöver arbetsterapeuterna mer tid och få det att passa in 

bättre i verksamheten. Några anser att kunskapen behöver spridas till andra professioner då 

metoden inte alltid prioriteras. En arbetsterapeut svarar att hon skulle använda metoden oftare 

om det fanns mer som stödjer metoden och om evidensen var mer tillräcklig.  
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Utbildningen inom TTM verkar vara väl utformad och ge den information som 

arbetsterapeuterna tycker att de behöver. Endast några få svarade att de vill ha mer teori och 

någon hävdade att det kunde vara en högskolekurs då utbildningen innehåller så mycket 

information, teori och en del skapande.  

 

Vidare forskning behövs där både livsberättelser och skapande aktiviteter berörs, då de båda 

kan användas som problemlösning på ett annorlunda sätt (11, 13). Det behövs även mer 

forskning om fenomenet livsberättelser inom Sverige. Där är forskningen tunn och behöver 

utvidgas för att fenomenet ska sprida sig, då det enligt arbetsterapeuterna i den här studien 

verkar skapa en god terapeutisk relation men även ge en mer komplett bild av personen som 

behandlas.  

Studien som har gjorts kan leda till vidareutveckling av metoden. Arbetsterapeuterna tog upp 

att den kunde användas för bedömning och det är kanske ett sätt att föra metoden vidare och 

utveckla den till ett bedömningsinstrument? Vidare forskning inom metoden behövs också då 

evidensen för metoden inte är tillräcklig och den behöver studeras utav fler än 

upphovsmannen.  

 

Slutsatser 
Arbetsterapeuterna som använder Tree Theme Method® gör modifieringar av metoden för att 

få den att fungera i sin verksamhet och för att passa verksamhetens patienter. Metoden verkar 

dock fungera i de flesta verksamheter och arbetsterapeuterna anser att deras patienter mår 

bättre efter avslutad behandling och att patienterna visar på ökad insikt och ökad drivkraft 

efter avslutad TTM-behandling.  
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Bilagor 
Bilaga 1 

 
Hur länge har du arbetat som arbetsterapeut? 

 
När gick du din utbildning i Tree Theme Method®? 

 
Använder du Tree Theme Method® med patienter i dagsläget? 

o  Ja  Angav ja fick man nedanstående frågor. 

o  Nej  Angavs nej fick man andra frågor – dessa finns längre ner. 

Om ja: Hur ofta påbörjar du Tree Theme Method® med en ny patient? 

o  Flera gånger i månaden 

o  Någon gång i månaden 

o  Varannan månad 

o  Någon gång i halvåret 

o  Mer sällan 

o  Övrigt:  

Vilken målgrupp använder du Tree Theme Method® på? 

o  Psykos 

o  Depression 

o  Ångest 

o  Smärta 

o  Cancer 

o  Övrigt:  

Vad har patienterna för aktivitetsproblem? 
Öppen fråga 

 

Hur använder du metoden? 

o  Som åtgärd 

o  Som bedömning 

o  Både bedömning och åtgärd 

o  I grupp 

o  Övrigt:  

I vilket syfte använder du metoden? 

o  Skapa bättre relation till patienten 

o  Lindra psykisk ohälsa 

o  Lindra ångest och oro 

o  Lindra fysisk ohälsa 

o  Öka aktivitetsförmågan 

o  Komma vidare i behandlingen 
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o  Övrigt:  

Använder du alla fyra teknikerna när du använder Tree Theme Method®? Om inte, vilka 

använder du? 

o  Ja, alla 

o  Nej, inte avslappningen 

o  Nej, inte målningen 

o  Nej, inte livsberättelsen 

o  Nej, inte hemuppgifterna 

o  Övrigt:  

Nämn tre saker som du tycker är bra med Tree Theme Method®. 

Är det något du inte tycker om med metoden? Vad i så fall? 

Öppen fråga 

Har du anpassat metoden på något sätt? I så fall hur? 

Öppen fråga 

Anser du att du skapar en bättre terapeutisk relation till de patienter som du utför Tree 

Theme Method®-behandling med än de som får annan behandling? 

o  Ja 

o  Nej 

o  Ibland 

Varför tror du att det är så? 
Öppen fråga 

Ser du skillnad i dina patienters mående efter avslutad Tree Theme Method®-behandling? 

o  Ja 

o  Nej 

o  Ibland 

o  Övrigt:  

På vilket sätt ser du skillnad/inte skillnad? 

Öppen fråga 

 

Om man svarade nej på frågan om man använder det i dagsläget fick man även dessa frågor: 
Om nej: Hur många gånger använde du Tree Theme Method®? 

 
Om nej: Vad gjorde att du slutade använda Tree Theme Method®? 

Öppen fråga 

Om nej: Finns det något som kan göra att du börjar använda metoden igen? 

Öppen fråga 

 

Dessa frågor fick alla, de som använder metoden idag och de som har använt den tidigare. 

Är det någon gång det inte gått så bra att använda metoden? Berätta! 

Öppen fråga 

Vilka behandlingsresultat har du sett av Tree Theme Method®? 

Öppen fråga 

Har du använt någon annan intervention samtidigt som Tree Theme Method®? Vad i så 

fall? 

Öppen fråga 

Har Tree Theme Method® haft betydelse för hur dina patienter klarat av vardagen efter 

avslutad behandling? 
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Är det något som hindrar dig från att använda Tree Theme Method® oftare? Vad i så fall? 
Öppen fråga 

 

Berätta om ett lyckat patientfall då du använt Tree Theme Method®. 
Öppen fråga 

 

Saknar du något i Tree Theme Method®-utbildningen? 
Öppen fråga 

 

Hade du velat ha mer av någonting i Tree Theme Method®-utbildningen? 

Öppen fråga 


