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Sammanfattning: 

Studiens syfte är att kartlägga arbetsterapeutens kompetensområde och roll i teamet kring den 

äldre personen. Studien har en kvantitativ ansats. I studien har 93 slumpmässigt utvalda ar-

betsterapeuter som arbetar mot särskilt boendeför äldre(Säbo) besvarat en webbaserad enkät. 

Data redovisas genom deskriptiv statistik. Arbetsterapeuterna såg teammedlemmarnas förstå-

else om arbetsterapeutens kompetensområde som god och sin roll som viktig, både för perso-

nalen och den äldre. Arbetsterapeuten ägnade mest tid på kompensatoriska åtgärder i form av 

hjälpmedel, men skulle vilja lägga mer tid på aktivitetsbedömningar och träning i aktivitet. 

Resultatet visar att arbetsterapeutens roll kunde se olika ut i teamen. Det behövs ytterligare 

studier för att tydligöra hur arbetsterapeutens kompetens bäst nyttjasi teamet kring den äldre 

som bor på Säbo. 
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Professional knowledge and team role among occupational 

therapists in residential care for elderly persons. 

 

 

Abstract 

The aim of this study is to map the occupational therapists professional knowledge and role in 

the team around the elderly person living in residential care. In the study, 93 randomly chosen 

occupational therapists answered a Web questionnaire. It’s a quantitative study with descrip-

tive statistics. The occupational therapists saw the other teammembers’ professional 

knowledge base as good and their own role as important for both the staff and the elderly per-

son. The occupational therapists used most of their time on compensational strategies and as-

sistive devices but would like to have more time for activity analysis and training. The varia-

tion in the answers on the open questions shows that the role can differ from team to team. 

Further studies are needed to show how the occupational therapists professional knowledge is 

best used in the team. 

 

Keyword: Occupational therapist, professional knowledge, team role, residential care 

 

 

 



 

1 

 

INLEDNING 

Arbetsterapeutens utgångspunkt är samspelet mellan människa, miljö och aktivitet (Law el al., 

2005) och sträcker sig över en persons hela livsspann (Donnely et al., 2014). Det krävs både 

fysiska, psykiska, mentala samt sociala förmågor för att vara aktiv och få vardagen att fungera 

(Toto, 2006). Målet med arbetsterapeutens insatser är att möjliggöra meningsfulla aktiviteter 

samt öka delaktigheten och ses som viktiga delar för att uppnå hälsa och välmående (Atwal & 

McIntyre, 2013). Aktivitetsperspektivet innefattar allt som en person företar sig och 

arbetsterapeuten tar i sin bedömning hänsyn till hur personen fungerar i sin egen vardag, 

personens förmågor och egna resurser, vilket stöd som finns runt personen samt hur miljön 

inverkar på aktivitetsutförandet (Fossey, 2001). 

Arbetsterapeuten bygger sin kompetens på praktisk och teoretisk kunskap och innefattar bl.a. 

kunskap om anatomi och kroppsfunktioner, sjukdomar, aktivitetsmönster och aktivitetsutfö-

rande. Förmågan att reflektera, samarbeta och kommunicera är andra viktiga delar i arbetste-

rapeutens yrkesutövande (Adam et al., 2013). Yrkesrollen beskriver verksamhetsområdet per-

sonen arbetar inom, den egna kunskapen samt egna och andras förväntningar på det personen 

kan bidra med i olika frågor (Sachs & Labovitz, 1994). Med roll i det här arbetet avses det ar-

betsterapeuten kan bidra med utifrån sitt kompetensområde (Javier & Montagnini, 2011).  

Arbetsterapeuten inom kommunal äldreomsorg arbetar i huvudsak med äldre personer som 

har ett omfattande och långvarigt behov av rehabilitering och funktionsbevarande vård 

(Socialstyrelse, 2003). Enligt Socialstyrelsen definieras rehabilitering som ”insatser som ska 

bidra till att en person med förvärvad funktionsnedsättning, utifrån dennes behov och 

förutsättningar, återvinner eller bibehåller bästa möjliga funktionsförmåga samt skapar goda 

villkor för ett självständigt liv och ett aktivt deltagande i samhällslivet” 

(http://termbank.socialstyrelsen.se/rehabilitering). 

http://termbank.socialstyrelsen.se/rehabilitering
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När vården av den äldre personen inte längre kan tillgodoses i det egna hemmet flyttar 

personen som regel till särskilt boende för äldre (Socialstyrelsen, 2013a). Särskilt boende för 

äldre (Säbo) är en biståndsbedömd boendeform för äldre med heldygnsomsorg, sociala 

insatser och hälso- och sjukvårdsinsatser (http://socialstyrelsen.iterm.se/showterm.php?fTid=759). 

Det är kommunen som ansvarar för service, vård och omsorg på dessa boenden 

(Socialstyrelsen, 2013b). Den äldre som bor på Säbo har som regel ett stort behov av hjälp 

och stöd i vardagen, två av tre är helt beroende av personalens hjälp i personlig vård, fyra av 

fem har en rörelsenedsättning och lika många har en kognitiv funktionsnedsättning. Den äldre 

känner sig ofta nedstämd, orolig och saknar meningsfulla aktiviteter (Socialstyrelsen, 2011). 

Arbetsterapeuten kan på olika sätt bidra utifrån sitt kompetensområde i arbete inom Säbo.  

Arbetsterapeuten kan bedöma och träna olika förmågor hos den äldre personen för att för-

bättra och bibehålla förmågan eller fördröja en försämring. Åtgärder kan också vara i form av 

kompensatoriska strategier, anpassning och/eller förenkling av miljön eller utprovning av 

olika hjälpmedel (Toto, 2006). Arbetsterapeuten har kunskaper krig förebyggande av ohälsa 

hos den äldre (Adam et al., 2013). Vid sviktande hälsa och nedsatt rörelseförmåga ökar risken 

för trycksår, fall och undernäring (Socialstyrelsen, 2011). Inom Säbo arbetar man strukturerat 

för att minska risken för fall, undernäring och trycksår, att utveckla den palliativa vården samt 

minska svåra symtom vid demenssjukdom genom arbete i olika kvalitetsregister (SKL, 2015). 

Arbetsterapeuten kan handleda den äldre personen samt personalen, för att den äldre ska 

kunna behålla sina förmågor och vara delaktig i vardagliga aktiviteter längre (Toto, 2006; 

Pros & Kjellberg, 2008). Att arbeta för att skapa hälsobringande aktiviteter som bidrar till 

delaktighet och meningsfullhet är en annan del inom arbetsterapeutens kompetensområde 

(Turcotte et al., 2015). 

Den äldre personens behov ligger ofta inom arbetsterapeutens kompetensområde men hen ser 

sig dock sällan ha tid och möjlighet att själv tillgodose den äldre personens behov av 

http://socialstyrelsen.iterm.se/showterm.php?fTid=759
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rehabiliterande och förebyggande insatser. Arbetet sker ofta istället ofta indirekt genom 

omvårdnadspersonalen och arbetsterapeuten är beroende av ett bra samarbete med andra 

yrkesgrupper som arbetar på boendeenheten (Socialstyrelsen, 2003). 

Det finns flertalet studier om hur teamet kring den äldre kan se ut och fungera (Johansson et 

al, 2010; Havig et al, 2013; Klarare et al, 2013, Toto, 2006). Den äldre får ofta insatser från 

flera olika yrkesgrupper och är beroende av ett bra samarbete mellan dessa (Socialstyrelsen, 

2003). Teamet närmast den äldre personen består, förutom av omvårdnadspersonalen, ofta av 

sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast men även andra yrkeskategorier kan ingå i 

teamet (Johansson et al, 2010). I det interprofessionella teamet har alla sitt eget 

kompetensområde (Klarare et al., 2013; Kraft el al., 2013). I det väl fungerande teamet har de 

olika deltagarna förståelse för vad som ingår i andras kompetensområden, hur rollerna 

överlappar varandra och var den egna specialistkompetensen ligger (Klarare et al., 2013). 

Teamets kunskap om varandra kan bidra till en högre kvalitet (Johansson et al., 2010), där 

allas specifika kompetens bidrar till att identifiera problem och hitta lämpliga åtgärder för 

vårdtagaren och ökar möjligheten till samverkan kring ett gemensamt mål (Klarare et al., 

2013). Genom utvecklingen av teamarbetet inom vården tangerar olika yrkens roller varandra 

allt mer och att urskilja specifik yrkeskunskap och arbetsuppgifter blir därför viktigt för att 

behålla yrkesidentiteten (Huges et al., 2005).  

Arbetsterapeuten kan ha svårt att förklara och beskriva sin roll och sitt kompetensområde för 

de andra teammedlemmarna (Edwards & Dirette, 2010). I det interprofessionella teamet 

bidrar arbetsterapeuten med ett aktivitetsperspektiv. Styrkan ligger i att se till helheten för att 

stödja den äldre i att hitta strategier som kompenserar för funktionsnedsättning samt 

vidmakthåller förmågor (Kielhofner, 2008). 

Inom kommunal äldreomsorg kan det saknas en tydlig beskrivning kring arbetsterapeutens 

arbete, ansvarsområde och gränser (Socialstyrelsen, 2003). Socialstyrelsens kartläggning visar 



 

4 

 

att äldre personer som bor på Säbo inte får rehabilitering i samma utsträckning som de som 

bor i eget boende (Socialstyrelsen, 2013a).  

Med en tydlig roll för arbetsterapeuten som arbetar på Säbo, kan den äldres möjlighet till 

rehabiliterande insatser och förebygga ohälsa öka. Vid en litteraturgenomgång hittades 

flertalet studier om arbetsterapeutens roll i teamet kring den äldre som bor hemma. Få studier 

hittades som beskriver arbetsterapeutens roll i teamet kring den som bor på Säbo. 

Det saknas idag tydliga riktlinjer kring arbetsterapeutens roll gällande t.ex. 

rehabiliteringsinsatser, förebyggande arbete, aktivitetsbedömningar, meningsfulla aktiviteter, 

samverkan och kommunikation.  

Syftet med den här studien är att kartlägga arbetsterapeutens kompetensområde och roll i 

teamet kring den äldre personen som bor på särskilt boende (Säbo).  

Fyra frågeställningar ställdes i studien. 

 Vilka arbetsuppgifter har arbetsterapeuten på Säbo? 

 Hur fördelar arbetsterapeuten sin tid mellan olika arbetsuppgifter? 

 Hur ser arbetsterapeuten på sin roll i teamet? 

 Hur fungerar samverkan och kommunikation i teamet? 
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METOD 

Design 

Studiedesignen är en deskriptiv tvärsnittsstudie med kvantitativ ansats och kvalitativa inslag 

(Polit & Beck, 2012). Datainsamlingen skedde genom webbaserad enkät. 

Urval 

Urvalsgruppen var arbetsterapeuter som arbetar inom Säbo i Sverige. Ett slumpmässigt 

klusterurval (Polit & Beck, 2012) användes för att få ett representativt urval och en jämn 

geografisk spridning. Sverige består av 21 län. Tre kommuner inom varje län, förutom 

Gotland som bara har en kommun, slumpades fram med hjälp av en slumpgenerator. 

(http://randomnumbergenerator.intemodino.com/se/slumptalsgenerator.html. [Hämtad 7 mars 

2016]). Totalt 61 kommuner slumpades fram (fig 1). 

Kontaktuppgifter till enhetschefer på kommunernas Säbo-enheter och/eller Rehabenhet söktes 

fram på de 61 kommunernas hemsidor. Totalt söktes kontaktuppgifter till 391 enheter fram 

och ett gruppmail skickades till kontaktuppgifterna i respektive kommun. Mailet var 

adresserat till enhetschefer/verksamhetschefer och innehöll ett informationsbrev om studien 

där denne ombads förmedla mailadresser till arbetsterapeuter som arbetade mot Säbo. 

Beskrivning av enkäten 

Enkäten bestod av totalt 43 egenformulerade frågor, sju bakgrundsfrågor, 15 strukturerade 

frågor med nio strukturerade följdfrågor och 12 öppna frågor. Flera svarsalternativ var 

möjliga på följdfrågorna. För att göra enkäten tydlig grupperades frågorna i frågeområden 

med de strukturerade frågorna först och den öppna frågan sist inom varje frågeområde. 

Enkätens frågor berör arbetsuppgifter (fem frågor), fördelning av tid mellan arbetsuppgifter 

(tre frågor), kunskapsområde (två frågor), rollen i teamet (tre frågor), samverkan i teamet 

(fem frågor) och kommunikation i teamet (tre frågor). De öppna frågorna ställdes som ett 

http://randomnumbergenerator.intemodino.com/se/slumptalsgenerator.html
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komplement till de fasta svarsalternativen, där respondenten själv gavs möjlighet att 

formulera sina svar. 

Frågeformuläret har provats av författaren i entidigare pilotstudie som genomfördes hösten 

2015 under en tidigare kurs inom masterprogrammet i arbetsterapi vid Örebro universitet. 

Efter utvärdering av pilotenkäten har vissa frågor i enkäten ändrats och förtydligats. Den nya 

versionen av enkäten har sedan provats genom kognitiv intervju (Polit & Beck, 2012) där 

författaren tillsammans med två kollegor gått igenom frågor och fått feedback på hur 

kollegorna uppfattade frågorna. 

Datainsamling 

Datainsamlingen skedde med hjälp av en webbaserad enkät med egenformulerade frågor. Det 

webbaserade enkätverktyget Survey&Report användes vid framställandet av enkäten 

(Artologik. Survey&Report, ver. 4.2.3.5 [programvara].Växjö: Artologik; 2016 [citerad 13 

maj 2016]. Hämtad från: https://sunet.artologik.net/oru/admin). 

Av de 61 kontaktade kommunerna återkom 46 med kontaktuppgifter till totalt 212 

arbetsterapeuter. Till dessa skickades den webbaserade enkäten via enskilda mail, tillsammans 

med ett följebrev med information om studien, motivering till syftet samtinformation om 

frivillighet att delta. Svarstiden var 14 dagar. En automatisk påminnelse gick ut till de som 

inte svarat inom angiven tid och dessa hade ytterligare 10 dagar på sig att besvara enkäten. 

Dataanalys 

Enkätverktyget genererade en sammanställd rapport över inkommen data. Demografisk data 

samt svarsfrekvensen för respektive fråga/svarsalternativ redovisades i antal svar samtsvar i 

procent. För att se svaren på individnivå exporterades data till Excel. Här sammanställdes alla 

textsvar på de öppna frågorna som sedan genomgick en textanalys. Övriga data beräknades 

med icke parametriks statistik som redovisas i löpande text samt grafiskt i form av tabell och 

figur (Polit & Beck, 2012). 

https://sunet.artologik.net/oru/admin
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I frågan om fördelning av tid mellan tio olika arbetsuppgifter, rangordnade arbetsterapeuterna 

dessa från ett till tio, utifrån var de la mest respektive minst tid. Här räknads antal svar för 

varje rangordningssiffra i respektive fråga och redovisades i antal svar samt svar i procent. 

Rangordningssiffrorna ett och två samt nio och tio lades samman för att visa på vilka 

arbetsuppgifter som flest arbetsterapeuter fördelade mest respektive minst tid till. Materialet 

delades upp utifrån tre bakgrundsfrågors olika svarsalternativ; yrkesversamma år (fyra 

svarsalternativ), kommunstorlek (fem svarsalternativ) samt boendeenhetens storlek (fyra 

svarsalternativ). Samma beräkningssätt används för att se om arbetsterapeuterna rangordnade 

sina arbetsuppgifter på ett annat sätt i olika stora kommuner, beroende på antal 

yrkesverksamma år eller beroende på boendeenhetens storlek. 

De öppna frågorna var följdfrågor till frågorna med fasta svarsalternativ i enkäten. Svaren var 

korta och bestod av 1-6 meningar. De öppna frågorna analyserades genom 

innehållsanalysinspirerad av Krippendorff (2004). Textmassan för respektive fråga lästes 

igenom flera gånger och meningsbärande enheter som svarade mot frågan markerades i 

texten, kodades i marginalen och räknades. Koderna grupperades i subkategorier som sedan 

skapade nya kategorier (tabell 1). De öppna frågornas kategorier redovisades i löpande text 

under respektive frågeområde. 

Etiska överväganden 

Ingen etikansökan har gjort inför studien då arbetet är ett studentarbete och författaren inte har 

för avsikt att publicera studien. Alla verksamhetschefer/enhetschefer på de enheter som 

tillfrågades om att delta i studien fick skriftlig information om studien. Inget skriftligt 

samtycke har inhämtats, de har dock själva förmedlat adresser till de tillfrågade 

respondenterna. Deltagarna fick skriftlig information om studiens syfte och hur data kommer 

att redovisas genom ett informationsbrev som sändes ut tillsammans med enkäten samt 

information om frivillighet att delta. Genom att besvara enkäten samtyckte de till att delat i 
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studien. Genom att använda en webbaserad enkät förblev respondenternas svar anonyma. Med 

anonymitet menas här att det inte går att koppla data till enskilda respondenter (Polit & Beck, 

2012). Enkätfrågorna är inte av känslig eller personlig karaktär utan rör arbetsterapeutens 

arbetsuppgifter och roll på Säbo. Enkäten skickades ut till de enskilda adresserna och 

deltagarna blir på så sätt anonyma för varandra. I resultatredovisningen går det inte att utläsa 

vilka som deltagit i studien. 
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RESULTAT 

Demografisk information 

Webbenkäten skickades ut till totalt 212 arbetsterapeuter. Av dessa inkom svar från 93 (44 %) 

arbetsterapeuter som arbetade inom Säbo (tabell 2). Majoriteten av arbetsterapeuterna var 

kvinnor (n=88; 95%) och 68 (73%) hade arbetat mer än 3 år på Säbo. Av de 93 

arbetsterapeuterna ansvarade 79 (85%) för boendeenheter med mer än 30 äldre. De vanligaste 

inriktningarna var mot somatisk vård och demensvård. De flesta arbetsterapeuter (n=83; 89%) 

arbetade på boendeenheter som drevs i kommunal regi. 

Arbetsterapeutens arbetsuppgifter och fördelning av tid mellan dessa 

Resultatet visar att det fanns en stor variation i hur arbetsterapeutens fördelade sin tid mellan 

olika arbetsuppgifter (tabell 3). Hjälpmedel och dokumentation var de arbetsuppgifter som 

flest arbetsterapeuter la mest tid på, dvs 54% av arbetsterapeuterna hade rangordnat 

hjälpmedel som etta eller tvåa och 40% hade rangordnat dokumentation som etta eller tvåa. 

Arbete i kvalitetsregister samt egen fortbildning var de arbetsuppgifter flest arbetsterapeuter la 

minst tid på, dvs 37% respektive 39% hade rangordnade dessa arbetsuppgifter sist eller näst 

sist. När materialet jämfördes utifrån svarsalternativen i bakgrundsfrågorna kommunstorlek, 

antal yrkesverksamma år och boendeenhetens storlek framkom heller ingen större skillnad. 

Hjälpmedel och dokumentation var även då de arbetsuppgifter flest arbetsterapeuter la mest 

tid på och arbete i kvalitetsregister och egen fortbildningvar de arbetsuppgifter flest la minst 

tid på. 

Samtliga arbetsterapeuterna gav minst en kommentar kring arbetsuppgifter ansåg som 

viktigast. Nio kategorier framkom: bedömning kring aktivitetsförmåga och kognition (n=50), 

handledning av personal (n=33), hjälpmedelsprocessen (n=28), rehabiliterande 

förhållningssätt (n=24), innehållet i dagen (n=21), möte med brukaren själv (n=19), 

dokumentation (n=10), teamarbete (n=9), träning i aktivitet (n=7). Fem kategorier framkom 
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kring arbetsuppgifter de ville lägga er tid på men som de ansåg var svåra att hinna med idag: 

att skapar meningsfulla aktiviteter (n=39), bedömning och träning av aktivitetsförmågan 

(n=32), att vara mer närvarande för brukaren och personal (n=26), egen fortbildning (n=9) 

och handledning av personal (n=8). 

Av de tillfrågade arbetsterapeuterna svarade 79 (85%) att de genomförde 

aktivitetsbedömningar på sin Säbo-enhet. Bedömningarna gjordes mest inom områdena 

förflyttning och personlig vård (fig. 2) och utfördes främst vid behov (n=71; 90%), vid ändrat 

hälsotillstånd (n=27; 34%) och på regelbunden basis (n=6; 8%). Bedömningarna följdes upp 

genom samtal med personal (n=71; 90%), samtal med brukaren (n=60; 76%), på möten kring 

brukaren (n=64; 81%) och ny bedömning (n=38; 48%). Vårdpersonalen tog del av 

aktivitetsbedömningarna på olika sätt och 66 av de tillfrågade arbetsterapeuterna gav minst ett 

kommentar. Fem kategorier framkom: muntlig överrapportering inom arbetsgruppen (n=38), 

via journalsystemet (n=31), skriftligt i brukarens sociala dokumentation (n=27), på 

teammöten (n=17) och bedömningen utförs tillsammans med andra personal (n=13). 

Av de tillfrågade arbetsterapeuterna svarade nio att de själva höll i olika aktiviteter för de 

äldre som bodde på enheten. De rörde sig då främst om fysiskagruppaktiviteter (n=7) t.ex. 

promenader men även sociala (n=3) och kreativa aktiviteter (n=4) förekom. Tjugonio, (31 %) 

svarade att de på annat sätt var involverade i att skapa innehåll i dagen för brukaren och 36 

arbetsterapeuter beskrev minst ett sätt där de bidrog till att skapa innehåll i dagen för de äldre. 

Fem kategorier har beskrivits: skapa förutsättningar för aktivitet (n=12), diskutera aktiviteter 

på teammöte (n=8), möjliggöra aktivitet genom anpassningar eller hjälpmedel (n=8), delta 

som personalresurs i gemensamma aktiviteter (n=6), handleda personalen kring 

individanpassade aktiviteter (n=5). Sex arbetsterapeuter svarade att de gärna skulle bidra till 

att skapa innehåll i dagen men att det inte fanns tid för detta. 
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Alla utom en arbetsterapeut angav att de hade handledning av personal inom olika områden 

(figur 3). Handledningen gällde främst förflyttningskunskap/ergonomi (n=91; 99%) och 

delaktighet vid personlig vård (n78; 74%). 

Av de tillfrågare arbetsterapeuterna svarade 32 (34 %)att de hade andra arbetsuppgifter eller 

ansvarsområden än rent arbetsterapeutiska. Sju olika kategorier har beskrivits: delta i olika 

arbetsgrupper (n=13), andra administrativa arbetsuppgifter (n=10), ett övergripande 

hjälpmedelsansvar (n=8), håller utbildning för personal (n=5), vaktmästarliknande 

arbetsuppgifter (n=5), ett övergripande aktivitetsansvar (2) och Syn och hörselinstruktör 

(n=1). 

Arbetsterapeutens kunskapsområde och roll i teamet 

De 93 arbetsterapeuterna skattade teamets kunskap om arbetsterapeutens kompetensområde 

på en 5-gradig skala som mycket bra 3 (3%), bra 40 (43%) eller ganska bra 41 (44%). Dock 

ansåg 13 (14%) att teamets kunskap var ganska dålig och lika många svarade att 

arbetsterapeutens kompetens inte togs tillvara i teamet. 

Av de tillfrågare arbetsterapeuterna beskrev 74 med minst en kommentar sin syn på sin roll i 

teamet. Tolv olika kategorier har framkommit: en viktig och naturlig del av teamet (n=35), 

viktig för personalens arbetsmiljö runt brukaren (n=21), ett brett kunskapsområde (n=18), 

bidrar till brukarens livskvalitet och aktivitetsförmåga (n=17), hinner inte vara närvarande 

(n=17), bidrar till en helhetsbild kring brukaren (15), för stor fokus på hjälpmedel (n=13), 

konsult som kontaktas vid behov (n=13), kompetens tas inte tillvara (n=11) och otydlig och 

splittrad (n=5). Tretton arbetsterapeuter ansåg att yrkesrollen skulle kunna utvecklas och bli 

tydligare för teamet och nio arbetsterapeuter beskrev att de tog ett eget ansvar för att sprida 

kunskap om arbetsterapeutens kunskapsområde i teamet.  

Av de tillfrågadearbetsterapeuterna angav 82 (88%) att de kunde påverka och driva 

utvecklingsfrågor på sin enhet och 73 (78%) angav att de deltog i kompetensutvecklingsarbete 
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på enheten. Ett bifynd och genomgående tema i de öppna frågorna är de stora 

arbetsområdena, där de äldre på Säbo fick stå tillbaka då brukare som bor hemma måste 

prioriteras. 

Samverkan och kommunikation 

De 93 arbetsterapeuterna skattade hur samverkan mellan yrkesgrupperna på Säbo-enheten 

fungerade enligt en 5-gradig skala som mycketbra 16 (17%), bra 46 (49%) ganska bra 28 

(30%) och ganska dåligt 6 (6%). Av de tillfrågade arbetsterapeuterna beskrev 76 

arbetsterapeuter minst en faktor som påverkade samverkan i gruppen på ett positivt och/eller 

negativt sätt och tretton faktorer har beskrivits. Faktorer som ansågs främjar samverkan: 

geografisk närhet, att dela kontor (n=24), kunskap om varandras professionsgränser (n=19), 

bra psykosocial arbetsmiljö (n=17), fungerande teamträffar (n=14), engagerad ledning/chef 

(n=10), bra kommunikation (n=4), engagerade medarbetare (n=2). Faktorer som ansågs 

hindra samverkan: att inte hinna vara närvarande på enheten (n=16), oklara 

professionsgränser (n=8), olika synsätt (n=6), bristande personalkontinuitet (n=5), olika 

organisationstillhörighet (n=4) och bristande kommunikation (n=3). 

De 93 arbetsterapeuterna skattade hur kommunikation mellan yrkesgrupperna på Säbo-

enheten fungerade enligt en 5-gradig skala som mycket bra 17 (18%), bra 36 (39%) ganska 

bra36 (39%) och ganska dåligt 7(7%). Av de tillfrågare arbetsterapeuterna beskrev 69 med 

minst en kommentar, faktorer som kunde främja och/eller hindra kommunikation i gruppen. 

Åtta olika faktorer har beskrivits. Faktorer som ansågs kunna främjade kommunikation är 

gemensamt dokumentationssystem (n=12), närhet till varandra/att dela lokal (n=10), bra 

psykosocial miljö (n=9), bra organisation (n=6). Faktorer som ansågs kunna hindrade 

kommunikation är att inte vara närvarande på boendet (n=13), olika dokumentationssystem 

(n=11), brister i muntlig överrapportering (n=9), bristande kontinuiteti personalgruppen 

(n=8). 
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Av de tillfrågade arbetsterapeuterna angav 88 (95%) att de hade möten kring 

brukaren/vårdtagaren. Här deltog främst sjuksköterska, arbetsterapeut, 

sjukgymnast/fysioterapeut samt undersköterska/vårdbiträde. (fig. 4). Mötena hölls 

regelbundet med ett intervall på 1-4 veckor. Sjuttioåtta arbetsterapeuter beskrev med minst en 

kommentar vad mötet handlade om och/eller sin roll på dessa möten. Elva olika kategorier har 

framkommit. Mötena tog upp identifiera behov av insatser (n=43), arbete i kvalitetsregister 

(n=28), genomgång avenskilda brukare (n=27), informationsutbyte (n=14), 

avvikelsehantering (11), skapa samsyn kring brukaren (n=11). Arbetsterapeuterna deltog 

genom att bidrar kring lösningar och problem utifrån brukarens behov (n=23), ha ett fokus på 

aktivitet och att se det friska (n=16), identifierar behov av åtgärder (n=14), handleda kring 

brukare (12) och informera om bedömningar och följa upp dessa (n=10). Sex arbetsterapeuter 

svara att de bara deltog vid behov och i mån av tid. 

Av de tillfrågade arbetsterapeuterna angav 73 (79%) att de på olika sätt deltog i arbete med 

kvalitetsregister, främst med Senior Alert (n=77; 95%) med även i BPSD-registret (svenskt 

register för beteendemässiga och psykiska symtom vid demens) (n=47; 58%) och palliativa 

registret (n=32, 40%). Sjuttiotvå arbetsterapeuter gav minst en kommentar hur de deltog 

processen. Fyra olika sätt beskrivits: deltar kring åtgärdsdelen men inte vid skattning (n=28), 

bidrar med ett arbetsterapeutiskt perspektiv vid kartläggning, åtgärder och uppföljning 

(n=19), ingår som en del av teamarbetet (n=15) och deltar bara ibland eller inte alls (n=15). 

Av de tillfrågade arbetsterapeuterna angav 52 (56%) att de deltog i möten kring 

verksamhetsfrågor tillsammans med andra yrkesgrupper (figur 4). Fyrtiotvå av dem beskrev 

med minst en kommentar vad mötet handlade och om som sin roll på mötet. Sex olika 

kategorier har framkommit. Mötet handlade om samarbetsformer och förbättringsarbete 

(n=29), verksamhets- och utvecklingsfrågor (n=26) och informationsutbyte (n=8). 
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Arbetsterapeuten beskrev sin roll som att driva yrkesfrågor och rehabiliteringsperspektivet 

(n=12), lyfta frågor kring aktivitet och delaktighet (n=9) och delge information (n=8). 

Enkäten avslutades med en allmän fråga om det var något mer de ville tillägga kring arbetet 

på Säbo och 50 arbetsterapeuter angav minst en kommentar. Sju kategorier av kommentarer 

har angetts och de är, ett roligt och stimulerande arbete (n=26), ett stort arbetsområde där 

äldre på Säbo inte prioriteras då tiden går till de som bor hemma (n=19), svårt att nå ut med 

arbetsterapeutiskt synsätt (n=6), saknar fokus på aktivitet (n=4), svårt sjuka brukare med liten 

rehabiliteringspotential (n=4), vill arbeta mer direkt med brukaren (n=4) och behovet av 

handledning är stort (n=4). 
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DISKUSSION 

Syftet med studien var att kartlägga arbetsterapeutens kompetensområde och roll i teamet 

kring den äldre personen som bor på Säbo. Arbetsterapeuterna i den här studien la mest tid på 

hjälpmedel och dokumentation. De skulle vilja ha ett större fokus kring aktivitetmed såg sig 

sällan ha tid till detta. Fokus låg istället på att på olika sätt tillgodose brukarens behov av 

hjälpmedel, handleda personalen och göra aktivitetsbedömningar. I de öppna frågorna fram-

träder en mer nyanserad bild av arbetsterapeutens roll i teamet. En del såg sig som en naturlig 

del av teamet. Andra såg sig som konsulter och skulle vilja vara mer närvarande. Arbetstera-

peuterna såg teamet kunskap om arbetsterapeutens kompetensområde som god och samverkar 

och kommunikation fungerar bra i teamet. 

I den här studien hade arbetsterapeuterna ett stort fokus på kompenserande åtgärder som 

hjälpmedel. Det stämmer väl överens med Socialstyrelsen, (2003) samt Wilberforce et al. 

(2016) kartläggning över hur arbetsterapeuten fördelade sin tid mellan olika arbetsuppgifter. 

Wilberforce et al (2016) ser i sin studie att arbetsterapeuter inom kommunal verksamhet la en 

stor del av sin tid på hjälpmedel och administration. Mindre än tio procent av tiden lades på 

direkt träning med vårdtagaren.  

Arbetsterapeuterna i den här studien angav att de ville lägga mer tid på träning i aktivitet för 

att den äldre ska kunna behålla sina förmågor längre. Om träning i vardagliga aktiviteter 

verkligen leder till förbättrad eller bibehållen förmåga är dock inte helt klarlagt. Peri et al 

(2008) finner i sin randomiserade studie att individuellt anpassad träning i vardagliga 

aktiviteter kan öka funktionsförmågan hos sköra äldre på kort sikt medan Crocker et al (2013) 

i sin översiktstudie finner att rehabilitering för äldre som bor på Säbo har liten effekt på den 

äldres aktivitetsförmåga men påpekar samtidigt att studierna är av varierande kvalitet och 

båda efterlyser fler studien inom området. Det kan vara svårt att mäta effekten av 

rehabiliterande insatser hos äldre då insatserna oftare syftar just till att fördröja försämringen 
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snarare än att uppnå en mätbar förbättring (Socialstyrelsen, 2003). I den ovan nämnd 

litteraturöversikten har man inte mätt om arbetsterapeutiska insatser bidrog till att fördröja 

försämring så att den äldre kunde behålla förmågor längre, vilket också är ett mål i 

rehabiliteringen av den äldre. Studierna tar inte heller upp vem som utfört träningen, 

arbetsterapeuten själv eller omvårdnadspersonalen efter handledning. 

Socialstyrelsen (2003) lyfter i sin rapport att det rehabiliterande arbetet ofta utförs av just 

omvårdnadspersonal. Omvårdnadspersonalen som träffar den äldre mest har störst möjlighet 

att uppmärksammar förändringar eller svårigheter för personen de vårdar (Toto, 2006). 

Arbetsterapeuterna i den här studien tog upp att de skulle vilja vara mer närvarande och 

handleda mer kring vardagsrehabilitering. Funktionsuppehållande träning som träning i 

vardagliga aktiviteter såg de som sin viktigaste arbetsuppgift. Det behövs fler studier för att 

fastställa om träning i aktivitet bidrar till att den äldre bibehåller sin aktivitetsförmåga längre.  

I arbete med olika kvalitetsregister hade arbetsterapeuten inte alltid en självklar roll. Ändå 

ligger stora delar inom kunskapsområdet. Arbetsterapeuten kan på olika sätt arbeta preventivt 

för att minska risken för fall (Lampiasi& Jacobs, 2010), förbättra måltidssituationen, sittställ-

ningen och måltidsmiljön (Bergerson & Larsson, 2006; Sidenvall, 2007) och minska risken 

för trycksår genom handleda kring en skonsam förflyttningsteknik samt motivera den äldre till 

att vara mer aktiv genom individanpassade aktiviteter (Stockholms läns landsting, 2010). Yt-

terligare forskning behövs kring hur arbetsterapeuten kan bidra kring förebyggande åtgärder 

för multisjuka äldre.  

Arbetsterapeuterna i den här studien beskrev sin egen syn på sin roll i teamet på olika sätt. 

Svaren tyder på att rollen kunde se olika ut och vara otydlig för teamet. En del beskrev sig 

som en viktig och fullvärdig medlem och hur de själva tog ansvar för att sprida sitt kunskaps-

område i teamet, medan andra beskrev sig som en konsult vars kompetens inte togs tillvara. 
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Det kan bero på att andra yrkesgrupper kan ha svårt att se värdet av rehabilitering inom äldre-

omsorgen då effekten av insatserna kan vara svåra att mäta (Socialstyrelsen, 2003).  

Arbetsterapeuten kan ha svårt att förklara och beskriva sitt kompetensområde och roll  

(Edwards & Dirette, 2010). Äldreomsorgens chefer har heller inte alltid kunskap om arbetste-

rapeutens kunskapsområde och det kan saknas en tydlighet kring ansvarsområden och gräns-

dragningar (Socialstyrelsen, 2003). Med en tydlig uppdragsbeskrivning skulle roller och 

gränsdragningar mellan yrkesgrupper kunna tydliggöras bättre, vilken kan gynna den äldre.  

De flesta arbetsterapeuterna i den här studien ansåg att teamets kunskap om arbetsterapeutens 

kompetensområde var god och att deras kompetens togs tillvara i teamet. Det fanns dock en 

skillnad kring var arbetsterapeuten i den här studien la sin mesta tid och vad de skulle vilja 

lägga mer av sin tid på. Om det finns en otydlighet kring var fokus ska ligga kan det skapa en 

konflikt mellan de egna och andras förväntningar (Edwards & Dirette, 2010). 

De flesta arbetsterapeuter i studien deltog i samverkansforum kring den äldre och beskrev på 

olika sätt hur de bidrog till en helhetsbild kring den äldres förmågor och behov. Olika faktorer 

påverkar hur teamet samverkar. Ett effektivt team har gemensamma mål kring vårdtagaren där 

kunskap och synsätt delas. Alla i teamet bidrar med sin unika kompetens för att identifiera 

problem och hitta lämpliga åtgärder (Leasure, et.al., 2013). Våra olika yrkesroller gör att vi 

kan ha olika fokus vilket kan vara ett hinder kring att hitta gemensamma mål (Dunder, 2013).  

Tydliga roller behövs kring ansvarsfördelningen mellan olika arbetsuppgifter (Kvarnström, 

2007) och genom att ett bra samarbete i det interprofessionella teamet kan vårdkvalitet på 

Säbo öka (Broorsma et al., 2011). 

Begränsningar  

Slumpmässigt urval har används för att få ett så representativt urval som möjligt (Polit & 

Beck, 2012). Även om urvalet var slumpmässigt blir svaren i en webbenkät sällan 

representativ då det är svårt att veta vilka som svarat (Polit & Beck, 2012). Dels återkom inte 
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alla tillfrågade kommuner med adresser och det går inte att utläsa i hur många kommuner 

arbetsterapeuterna svarat. Större kommuner med fler än 80.000 innevånare 

underrepresenterade i studien. I större städer är det mer vanligt att arbetsterapeuten arbetar 

enbart mot Säbo medan det i mindre kommuner är vanligare att arbetsterapeuten arbetar både 

på distrikt och Säbo. Det påverkar urvalets representativitet.  

Bortfallet i den här studien var stort, 56%. Svarsfrekvensen är dock som regel låg i 

webbenkäter, ofta under 50% (Polit & Beck, 2012). Bortfallet är svårt att analysera 

(Ejlertsson, 2014). I brevet till enhetscheferna efterfrågades mailadresser till arbetsterapeuter 

som arbetade på Säbo, men författaren vet inte om förmedlade adresser även innefattade 

arbetsterapeuter som arbetade mot andra områden inom kommunen. Det kan vara en 

förklaring till det stora bortfallet. 

Enligt Sveriges arbetsterapeuters lönestatistik 2016 arbetade ca 2500 arbetsterapeuter inom 

kommunal verksamhet (www.arbetsterapeuterna.se). Endast 93 arbetsterapeuter har deltagit i 

studien vilken är en liten andel av de arbetsterapeuter som arbetar mot Säbo i Sverige. Det 

påverkar generaliserbarheten av resultatet. 

Inget passande frågeformulär hittades utan frågeformuläret har konstruerats av författaren 

själv och frågorna har endast provats i en liten pilotstudie. Det kan påverka resultatets 

validitet eftersom frågorna inte är provade i större skala och kanske inte är rätt ställda för att 

svara mot syftet och frågeställningar. Samtidigt finns en stor samstämmighet mellan svaren 

vilket kan tyda på att frågorna kan spegla arbetsterapeutens kompetensområde och roll i 

teamet på Säbo. Trots att författaren använde kognitiv intervju och provade enkätfrågorna kan 

dessa ha uppfattas på olika sätt vilket påverkar studiens reliabilitet. På flertalet frågor var flera 

svarsalternativ möjliga men på vissa frågor efterfrågades bara ett svarsalternativ. Även på 

dessa frågor var det dock möjligt att ange flera svar vilket har skett och svarsfrekvensen 
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överstiger då 93 respondenter. De faktiska svaren har redovisats eftersom författaren inte kan 

veta vilka svar som fyllts i av misstag. 

Enkätverktyget genererade en sammanställd rapport över svaren, vilket minskade risken för 

felräkning i samband med att svaren skulle sammanställas. När bakgrundsfrågorna ställdes 

mot resultatet hittade inga större skillnader. Andra bakgrundsfrågor kunde ha gett fler 

parametrar att jämföra med. En fråga om hur stor del av tjänsten som var förlagd till Säbo 

kunde varit en tänkbar bakgrundsfråga för att jämföra data då många i de öppna frågorna 

angett att Säbo bara var en liten del av deras verksamhetsområde.  

Data från de öppna frågorna har genomgått en innehållsanalys där svaren kodats och sedan 

kategoriserats och angetts i antal svar per kategori. En risk med att behandla textsvar på detta 

sätt är att det inte går att säga hur svaren hade fördelat sig om kategorierna varit 

svarsalternativ i enkäten. Det påverkar reliabiliteten på ett negativ sätt (Ejlertsson, 2014). 

Konklusion 

Den här studien visar att arbetsterapeutens roll kring rehabiliterande och förebyggande åtgär-

der kan utvecklas och förtydligas i teamet. Trots att det finns en samstämmighet kring många 

frågor i enkäten framkommer en svarsvariation i de öppna frågorna som tyder på att det finns 

skillnader i hur arbetsterapeuten ser på sin roll, fördelar sin tid mellan olika arbetsuppgifter 

och deltar i teamet kring den äldre. Genom t.ex. fokusgruppintervjuer skulle en fördjupad för-

ståelse kring hur arbetsterapeuten ser på sitt kunskapsområde och sin roll kunna uppnås. Det 

behövs mer forskning kring effekten arbetsterapeutens olika interventioner inom Säbo för att 

säkerställa var insatserna gör mest nytta. 

Intressekonflikter 

Författaren rapporterar inga intressekonflikter. Författaren är ensam ansvarig för innehållet 

och skrivningen av artikeln. 
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Fig. 1 Urvalsprocessen och data insamling 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 1 Exempel på textanalysen 

Meningsbärande enhet kod kategori antal 

Komma med synpunkter och 

råd utifrån arbetsterapeutiskt 

perspektiv 

Arbetsterapeutsikt 

perspektiv 

Bidrar med ett arbets-

terapeutiskt perspektiv 

vid kartläggning, åt-

gärder och uppfölj-

ning 

 

Bidra med min synvinkel och 

lägger fokus på aktivitet 

Har ett aktivitetsfokus   

Går igenom bakomliggande 

orsaker och kommer med åt-

gärdsförslag 

Deltar i i processen ut-

ifrån AT-perspektiv 

  

Alla deltar utifrån sin profess-

ion 

   

Om jag blir kallad till möte är 

det så sent att jag oftast inte 

hinner delta 

 

Deltar ibland 

Deltar bara ibland el-

ler inte alls 

 

Kallas in vid behov     

I dagsläget sköts det av ssk exkluderas   

 

 

Sverige består av 290 kommuner 

indelade i 21 län 

3 kommuner i respektive län 

slumpades fram 
229 kommuner exkluderas vid 

det slumpmässiga urvalet 

61 kommuner kontaktas via e-

post 

14 kommuner återkom inte 

med mailadresser 23% 
47 kommuner återkom med 

mailadresser 77% 

Enkäten skickades till totalt 

212 e-postadresser 

93st besvarade enkäten, 44% Bortfall 119st, 56% besvarade 

inte enkäten 



 

 

 

 

 

 

Tabell 2 Demografisk data 

Bakgrundsfrågor  (N 93) 

Kön  Kvinna 88 (95%)  

 Man 5 (5%) 

   

Antal arbetade år på Säbo Färre än 3år 25 (27%) 

 3-6år 30 (32%) 

 6-10år 6 (7%) 

 Fler än 10 år 32 (34%) 

   

Boendets storlek Mindre än 30 14 (15%) 

 30-50 personer 30 (32%) 

 50-80 personer 40 (43%) 

 Fler än 80 personer 9 (10%) 

   

Boendets inriktning Somatik 77 (83%) 

Flera svarsalternativ möjliga Demens 82 (88%) 

 Äldrepsykiatri 22 (24%) 

 Korttidsvård 30 (32%) 

 Växelvård 23 (25%) 

 Annat  5 (5%) 

   

Organisationstillhörighet Anställd på boendeenheten 14 (15%) 

 Anställd i annan organisation 80 (86%) 

   

Driftsform Kommun ej upphandlat 83 (89%) 

 Upphandlad entreprenad 13 (14%) 

 Egen regi/intraprenad 4 (4%) 

 Stiftelse 0 

 Annan driftsform 0 

   

Kommunstorlek < 20 000 innevånare 27 (29%) 

 20 000-40 000 innevånare 17 (18%) 

 40 000-60 000 innevånare 14 (15%) 

 60 000-80 000 innevånare 28 (30%) 

 >80 000 innevånare 7 (7%) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tabell 3 Fördelning av tid mellan arbetsuppgifter, hur fördelas tiden mellan olika arbetsuppgifter?  

Rangordna, där 1är den arbetsuppgift där du lägger mest tid och 10 är den arbetsuppgift du lägger minst tid på. 

Rangordning av tid / 

Fråga 

1 

n(%) 

2 

n(%) 

3 

n(%) 

4 

n(%) 

5 

n(%) 

6 

n(%) 

7 

n(%) 

8 

n(%) 

9 

n(%) 

10 

n(%) 

Möten kring brukare/ 

vårdtagare 

5(5,4) 5(5,4) 13(14) 16(17,2) 15(16,1) 12(12,9) 11(11,8) 12(12,9) 3(3,2) 1(1,1) 

Kvalitetsregister 4(4,3) 5(5,4) 9(9,7) 6(6,5) 6(6,5) 8(8,9) 7(7,5) 12(12,9) 13(14) 23(24,7) 

Aktivitet/ Innehållet i 

dagen 

7(7,5) 7(7,5) 4(4,3) 10(10,8) 7(7,5) 10(10,8) 12(12,9) 16(17,2) 12(12,9) 8(8,6) 

Aktivitetsbedömning 5(5,4) 8(8,6) 5(5,4) 11(11,8) 18(19,4) 15(16,1) 14(15,1) 4(4,3) 7(7,5) 6(6,5) 

Handledning 3(3,2) 4(4,3) 19(20,9) 12(12,9) 19(20,4) 13(14) 9(9,7) 7(7,5) 4(4,3) 3(3,2) 

Andra möten 6(6,5) 4(4,3) 9(9,7) 17(18,3) 15(16,1) 15(16,1) 17(18,3) 7(7,5) 2(2,2) 1(1,1) 

Hjälpmedelsförskrivning/ 

utprovning/uppföljning 

32(34,4) 18(19,4) 7(7,5) 5(5,4) 1(1,1) 1(1,1) 3(3,2) 3(3,2) 13(14) 10(10,8) 

Dokumentation 11(11,8) 26(28) 14(15,1) 6(6,5) 2(2,2) 4(4,3) 2(2,2) 8(8,6) 8(8,6) 12(12,9) 

Egen fortbildning 7(7,5) 11(11,8) 6(6,5) 2(2,2) 5(5,4) 4(4,3) 10(10,8) 14(15,1) 24(25,8) 10(10,8) 

Annat 13(14) 5(5,4) 7(7,5) 8(8,6) 5(5,4) 11(11,8) 8(8,6) 10(10,8) 7(7,5) 19(20,4) 

Grön- flest arbetsterapeuter lägger mest tid på dessa arbetsuppgifter. 

Gul- flest arbetsterapeuter lägger minst tid på dessa arbetsuppgifter. 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 2 Arbetsterapeuten gjorde aktivitetsbedömningar inom olika områden.  

Svaren anges i procent 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3 Arbetsterapeuten hade handledning inom olika områden. Svaren anges i procent 
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Fig. 4. Yrkesgruppersom deltar i möten kring brukaren och möte kring verksamhetsfrågor.  

Svaren anges i procent. 
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Arbetsterapins grund 

Arbetsterapi handlar om samspelet mellan person, aktivitet och miljö. Centrala begrepp inom 

arbetsterapi är aktivitet, delaktighet, meningsfullhet och motivation (Law, Baum& Dunn, 

2005). 

Aktivitet innebär att utföra en handling eller en uppgift och kan innefatta allt vi företar oss i 

vår vardag. Det kan handla om att utföra sin personliga vård, sköta sitt hem, arbeta, ta del i 

samhället liksom lek och fritid (Law, Baum & Dunn, 2005). Det kan innebära fysisk an-

strängning, som att promenera eller arbeta i trädgården eller vara stillasittande som att läsa el-

ler lyssna på radio. Aktiviteten kan utföras ensam eller tillsammans med andra och vara av 

social karaktär (Ball et al., 2007). Att utföra en aktivitet kräver fysiska, kognitiva, psykiska 

och sociala förmågor (Toto,2006). 

Delaktighet innebär hur personen kan engagera sig i sin livssituation. Personen kan få stöd att 

fortsätta göra det som personen känner är av vikt. Att kunna påverka sitt liv och känna sig 

kompetent bidrar till hälsa (Dorrestein & Hocking, 2010). Delaktigheten kan öka t.ex. genom 

att förtydliga och förenkla miljön eller genom information, utbildning och träning (Painter & 

Elliot, 2009). 

Meningsfullhet innebär att det personen gör är av intresse eller har ett värde för personen och 

stämmer överens med personens egna värderingar. Vanor och roller och känslan av kompe-

tens påverkar också känslan av meningsfullhet (Eakman, 2013). 

Motivation innebär drivkraften i att göra saker och väcker ofta positiva känslor till det perso-

nen gör (Ball et al., 2007).  

Arbetsterapeuten utgår från personens upplevelse av svårigheter i aktivitetsutförande, både 

individuellt och i grupp. Fokus ligger på att förbättra aktivitetsförmågan för att individen ska 

kunna vara mer delaktighet i sin vardag och i samhället och utgår från personens egna mål 

och förutsättningar för att möjliggöra, för personen viktiga aktiviteter (Law, Baum & Dunn, 

2005). Att kunna vara aktiv i sin vardag kan främja hälsa och välbefinnande. Arbetsterapeuten 

arbetar med att främja aktivitetsförmågan genom att motivera och träna med individen, an-

passa aktivitet och miljö eller genom att kompensera för funktionsnedsättningen genom t.ex. 

utprovning av hjälpmedel (Wilcock, 2006). Personens förmåga att utföra vardagliga och me-

ningsfulla aktiviteter påverkas inte bara av funktionsförmågan utan också av personliga fak-

torer som intressen, vanor, roller och vilja. Även yttre faktorer som den fysiska och psykoso-

ciala miljön inverkan på aktiviteten, liksom personens upplevelser och motivation 

(Kielhofner, 2008).Känslan av kontroll, ett stödjande social nätverk och hur personen kan an-
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vända sina egna resurser påverkarförmågan att hantera svårigheter sk. copingförmåga (Torn-

stam, 2011) och påverkar hur aktiv personen är. 

Arbetsterapeutens kunskapsområde stäcker sig över hela livsspannet, från det lilla barnet, ge-

nom skolåldern, yrkesliv, pensionering och ålderdom och omfattar personer med medfödda 

funktionsnedsättningar, förvärvade skador, sjukdom och åldrande (Donnelly et al., 2014).  

Arbetsterapeuten tar hänsyn till personens egna resurser och förutsättningar, till fysiska och 

intellektuell och psykosocial förmåga, personens vanor, roller och intressen liksom till den fy-

siska och psykosociala miljön (Law, Baum & Dunn, 2005). 

Arbetsterapeutens kunskapsområde innefattar både förebyggande, hälsofrämjande och rehabi-

literande insatser och utgår från samspelet mellan person, aktivitet och miljö (Adam et al., 

2013). Arbetsterapeuten måste också kunna resonera kring olika problemställningar för att 

analysera problem och värdera olika lösningar. Resonerandet utgår från teoretisk kunskap och 

praktiska erfarenheter och är en viktig del i beslutsprocessen kring olika åtgärder (Carrier el 

al, 2010). 

Arbetsterapeuten behöver i sitt arbete kunna sätta sig in i och förstå patientens upplevelse av 

situationen då hen är beroende av personens förmåga och vilja att samarbeta genom hela re-

habiliteringsprocessen. Vid sjukdom, skada eller funktionsnedsättning blir personen beroende 

av andra vilket påverkar personens autonomi, självbestämmande och kontroll över situationen 

och sitt liv. Arbetsterapeuten fokuserar på personens egna resurser och försöker motivera 

denne att ta ett eget ansvar för sin hälsa och rehabilitering genom att stötta personens kogni-

tiva, fysiska och sociala förmågor i aktivitet och tillsammans med personen sätta upp mål 

(Bellner, 1999). 

 

Åldrandet 

Andelen äldre i samhället ökar och ökningen förväntas fortsätta (Socialstyrelsen, 2014). 

Åldrandet i sig medför förändringar, inte bara kroppsligt och hälsomässigt utan även psykoso-

cialt. Vanor och roller ändras vid t.ex. pensionering eller försämrad hälsa (Atwal & McIntyre, 

2013). Hur personen hanterar förändringar genom livet beror på dennes copingförmåga 

(Tornstam, 2011). Det behöver finnas en balans mellan krav och förmåga för att aktiviteten 

ska vara lagom utmanande (Wilcock, 2006). Förändringen kan hanteras på olika sätt. Perso-

nen kan sänka sina krav och acceptera förändringen eller hitta nya strategier och anpassa akti-

viteten till den nya situationen (Tornstam, 2011). Många äldre upplever ett friskt och aktivt 

åldrande långt upp i åren. De har ett rikt och socialt liv, mer tid för familjen, resor och olika 
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aktiviteter. Andra har svårare att fylla tomrummet efter ett yrkesverksamt liv vilket kan på-

verka hälsa och välmående på ett negativt sätt (Atwal & McIntyre, 2013).  

Det sociala nätverket och gemenskap förändras när hälsan sviktar hos personen själv, andra 

familjemedlemmar eller nära vänner. Med sviktande hälsa kan närmiljö bli mer otillgänglig 

och det blir svårare att delta i och utöva för personen viktiga aktiviteter. Bostaden kan bli svå-

rare att använda och hemmiljön kan utgöra hinder för att vara självständig och leva ett aktivt 

liv. Det kan leda till ensamhet, isolering eller lägre självkänsla. (Atwal&McIntyre, 2013) 

 

Arbetsterapeutens roll att stödja aktivitetsförmågan hos den äldre 

Åldrandet medför ett förändrat aktivitetsmönster som den äldre måste anpassa sig till (Johans-

son & Björklund, 2015). Även det friska åldrandet medför en försämring av aktivitetsför-

mågan. Arbetsterapeuten kan stödja den äldres aktivitetsutförande, enskilt eller i grupp vilket 

kan bidra till ökat välbefinnande och livstillfredställelse (Yamada et al,. 2010). 

Arbetsterapeuten kan ha en roll i det förebyggande hälsoarbetet. Den äldres aktivitetsförmåga 

är en viktig faktor i hur länge en person kan bo kvar hemma. Genom att erbjuda hembesök 

och anordna gruppdiskussioner kring åldrande, hälsa, hemmiljön och strategier i vardagen kan 

den äldres aktivitetsförmåga förbättras och bibehållas längre (Gustafsson et al., 2012). 

Det förebyggande arbetet är viktigt för att fördröja ohälsa och funktionsnedsättning. Genom 

information och utbildning och genom aktiviteter enskilt och i grupp kan den äldre lära sig 

strategier för en säkrare vardag, hitta hälsofrämjande aktiviteter och att träna för att öka sin 

aktivitetsförmåga (Zingmark et al, 2014). Det gör att arbetsterapeutiska interventioner kan 

vara kostnadseffektiva genom att göra den äldre mer aktiv och delaktiv i sin egen vardag och 

fördröja behovet av hjälp från samhället (Nagayama et al., 2015). 

För att lyckas med rehabilitering behöver den äldre var motiverad och känna sig delaktig. Det 

ska kännas meningsfull och leda till ökad självständighet och gemenskap i samhället (Social-

styrelsen, 2007). Arbetsterapeutiska interventioner kan till viss del minska hjälpberoendet i 

hemmet och på så sätt påverka kostnader för hemtjänstinsatser (Whitehead et al., 2015). För-

mågan att kommunicera och samarbeta är viktiga egenskaper i handledning av omvårdnads-

personalen (Pros & Kjellberg, 2008). När den äldre får hjälp att förbättra och bibehålla för-

mågor längre kan även kostanden för hemtjänst minska samt möjligöra för den äldre att känna 

sig tryggare och att kunna bo kvar hemma längre (Socialstyrelsen, 2007). Arbetsterapeuten 

kan använda olika bedömningsinstrument för att kartlägga personens styrkor och svagheter, 

aktivitetens krav samt miljöns inverkan på aktivitetsutförandet (Law, Baum & Dunn, 2005). 
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Genom att arbetsterapeuten gör aktivitetsbedömningar hos brukaren i hemmet kan gemen-

samma mål och arbetssätt formuleras och tydliggöras för att hjälpen ska anpassas på bästa sätt 

efter brukaren behov. När bedömningsinstrument som t.ex. ADL-taxonomin används kan 

kommunikationen mellan vårdpersonal underlätta och resultatet av insatserna blir mätbara 

(Socialstyrelsen, 2007). Arbetsterapeutens arbete sker ofta genom omvårdnadspersonalen som 

handleds kring att stödja den äldre gällande personlig vård, att klara hemsysslor och till viss 

del att träna den äldre i aktivitet (Proos & Kjellberg, 2008). 

Att arbeta med vardagsrehabilitering kräver kompetens hos personalen som måste känna sig 

trygg i arbetssättet. Handledning och teammöten är därför viktigt delar för att omvårdnadsper-

sonal ska kunna ha ett mer rehabiliterande förhållningssätt i sitt arbete med den äldre (Social-

styrelsen, 2007). Omvårdnadspersonalen som träffar den äldre mest har störst möjlighet att 

uppmärksammar förändringar eller svårigheter för personen de vårdar (Toto, 2006). Rehabili-

terande insatser i hemmet kan leda till att arbetsterapeutens roll i teamet förändras och skapar 

ett närmare samarbete med hemtjänstpersonalen. Det kan i sin tur leda till att förändrade be-

hov hos brukaren uppmärksammas tidigare vilket kan främja brukarens självständighet (Soci-

alstyrelsen, 2007). Omvårdnadspersonalen fokuserar på den vardagliga omvårdnaden och kan 

ge stöd och uppmuntran för den äldre att delta aktivt (Dorrestein&Hocking, 2010).Vid ett re-

habiliterande förhållningssätt/vardagsrehabilitering tas personens egna resurser tillvarata och 

det kan leda till att den äldre blir mindre hjälpberoende (Socialstyrelsen, 2007). Arbetssättet 

som förutsätter att personalen låter brukaren ta mer plats och ”få gör själv”, kan upplevas som 

tidsödande. Det tar längre tid, tid som personalen inte alltid har. Känslan hos personalen att 

inte hinna vänta kan leda till att stjälpa i stället för att hjälpa den äldre, som får mer hjälp en 

hen behöver (Socialstyrelsen, 2007). 

 

Den äldre på Säbo 

Att själv kunna välja hur och var man som äldre vill bo påverkar upplevelsen. Att av hälsoskäl 

tvingas flytta till Säbo kan påverkar den äldres upplevelse negativt. En stödjande miljö kan ge 

en positiv påverkan av flytten och skapa en hemkänsla (Walker & McNamara, 2013). Att 

flytta till Säbo påverkar hela familjen. Närheten till personal kan skapa en känsla av trygghet 

och social gemenskap. (Andersson et al, 2007). Äldrevården inom kommunal regi har som 

mål att tillgodose en basal livskvalitet. Den innebär stöd i att sköta sin personliga vård och 

sköta hemmet. Personliga önskemål som bidrar till egen livskvalitet kan inte tillgodoses i 

samma utsträckning (SBU, 2003). Säbo ska vara utformat så att personen kan utveckla sina 
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egna resurser och främja ett självständigt liv. Men vården utgår ofta från ett organisatoriskt 

perspektiv och styrs av personaltillgång och deras rutiner (Socialstyrelsen, 2011). Många ak-

tiviteter på Säbo kräver bara passivt deltagande och den äldre kan se samtalet som den viktig-

aste aktiviteten (Andersson et al, 2009). Meningsfulla aktiviteter kan bidra till ett ökat välbe-

finnande. Trots det kan vara svårt att engagera omvårdnadspersonalen till att hålla i aktivite-

ter. De kan uppleva det som svårt och att det saknas tid för detta. Den äldre med funktions-

nedsättning kan ha svårt att själv skapa innehåll i dagen. En innehållslös dag ökar risken för 

passivisering och den äldre är beroende av de aktiviteter som erbjuds på enheten. Arbetstera-

peuten kan ge handledning och vara ett stöd till personalen att hålla i meningsfulla aktiviteter 

för de äldre med syftet att skapa innehåll i dagen (Wenborn et al., 2013). 
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METODFÖRDJUPNING 

Design och metod 

Studiedesignen är en deskriptiv tvärsnittsstudie med kvantitativ ansats och kvalitativa inslag. 

Kvantitativ forskning vill förklara ett fenomen och forskaren står utanför det som ska stude-

ras. En tvärsnittsstudie innefattar en större avgränsad grupp där all data samlas in vid ett och 

samma tillfälleoch är icke experimentell, då data samlas in utan att deltagarna påverkats av en 

intervention. En tvärsnittsstudie är som regel billig att genomföra men kan inte fånga föränd-

ringar över tid då den speglar verkligheten som den ter sig vid ett visst tillfälle (Polit& Beck, 

2012). En deskriptiv ansats används för att beskriva arbetsterapeutens kunskapsområde och 

roll i teamet kring den äldre personen med hjälp av enkät.  

I kvantitativ metod samlas data in på ett systematiskt sätt och redovisas som statistik. Forska-

ren har redan i förväg valt de parametrar som ska undersökas och resultatet sorteras in under 

dessa (Polit & Beck, 2012). Genom att välja enkät som datainsamlingsmetod kan en större 

mängd data från flera personer samlas in än vid t.ex. enskilda intervjuer eller fokusgruppsin-

tervjuer.  

Enkäten har egenformulerade frågor som berör arbetsterapeutens arbetsuppgifter, fördelning 

av tid mellan arbetsuppgifter, arbetsterapeutens kunskapsområde och roll samt samverkan 

och kommunikation i teamet 

Svagheter i den kvantitativa studien kan t.ex. vara att stickprovet inte är representativt,sk.  

urvalsbias, att bortfallet är stort och svårt att analysera, att enkätfrågorna är svåra att besvara 

eller att frågor feltolkassamtatt fel kan uppstå vid databearbetningen (Polit& Beck, 2012). 

Studien har också kvalitativa inslag. Enkäten innehåller öppna frågor. Öppna frågor kan an-

vändas för att stödja ett statistiskt material och ge en djupare beskrivning av ett fenomen. 

Kvalitativa studier har som regel färre deltagare och resultatet blir därför inte lika generaliser-

bart (Ejlertsson, 2014; Polit& Beck, 2012). Den här studien uppfyller inte kriterierna för att 

vara en Mixed Method som annars är vanligt när båda kvalitativ och kvantitativ data vill an-

vändas, eftersom datainsamlingen sker bara på ett sätt och vid ett tillfälle (Cresswell & Plano 

Clark, 2011). Genom att kombinera kvantitativa och kvalitativa frågorna i enkäten kan den 

här studien få en bredd men också ett större djup en vid en ren kvantitativ studie.  

Urval 

Genom urval undersöks en liten del av en större grupp och urvalet ska spegla den större grup-

pen så väl som möjligt, urvalet ska vara representativt (Polit& Beck, 2012). Urvalsgruppen 
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var arbetsterapeuter som arbetade inom Särskilt boende(Säbo) i Sverige. Ett slumpmässigt 

klusterurval användes för att få ett representativt urval och en jämn geografisk spridning (Po-

lit& Beck, 2012). 

För att komma i kontakt med arbetsterapeuter som arbetar inom Säbo hämtades en 

förteckning över Sveriges 290 kommuner, indelade i 21 län från Statistiska Centralbyrån 

(www.scb.se).Kommunerna inom respektive län (1-39st) numrerades och 3 kommuner i varje 

län slumpades fram med hjälp av en slumpgenerator, totalt 61kommuner (Gotlands län består 

av endast en kommun). 

[http://randomnumbergenerator.intemodino.com/se/slumptalsgenerator.html.] 

Kontaktuppgifter till enhetschef på kommunernas Säbo-enheter och/eller Rehabenhet söktes 

fram på kommunernas hemsida. I 16 kommuner fanns inga enskilda adresser till enheterna 

utan endast en gemensam kommunadress. Totalt söktes 391 kontaktuppgifter fram via kom-

munernas hemsidor. 

I kommuner med fler än 20 boendeenheter gjordes ett nytt urval med hjälp av slumpgenera-

torn och övriga boendeenheter exkluderades (n13). Tre boendeenheter i en kommun exklude-

rades också vid urvalet då dessa hade deltagit i en tidigare pilotstudie. Till fyra enheter hitta-

des inga adresser alls. Totalt exkluderades 20 enheteri de slumpmässigt utvalda kommunerna. 

Ett gruppmail skickades till kontaktadressen i respektive kommun. Mailet var adresserat till 

enhetschef/verksamhetschef och innehöll ett informationsbrev(bilaga 1) om studien där denne 

ombads förmedla mailadresser till arbetsterapeuterna som arbetade mot Säbo. 

Fördelar och nackdelar med egenformulerade enkätfrågor 

I den här studien har data samlats in med hjälp av en enkät med egenformulerade frågor (bi-

laga 3). Vid enkätstudier läser och svarar respondenten självständigt på frågorna i formuläret. 

Det ställer krav på att frågorna är enkla och tydliga (Polit& Beck, 2012). Vid en enkätstudie 

är det en fördel att använda redan beprövade frågor från tidigare enkäter (Ejlertsson, 2014) 

men ingen enkät med lämpliga frågor hittades.  

Det finns flera risker med att utveckla ett eget frågeformulär då det bl.a. annat kan vara svårt 

att veta hur frågan uppfattas och om frågorna kan besvara syftet. Frågeformuläret har därför 

testats av författaren i en tidigare pilotstudie inom mastersprogrammet vid Örebro universitet. 

En pilotstudie är en småskalig studie med syfte att t.ex. prova ett instrument, i den här fallet 

enkätfrågorna, för att kunna utveckla och förbättra det (Polit& Beck, 2012). Efter utvärdering 

av pilotenkäten har några frågor ändrats och förtydligats. Den nya versionen av enkäten har 

http://www.scb.se/
http://randomnumbergenerator.intemodino.com/se/slumptalsgenerator.html
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sedan provats genom kognitiv intervju (Polit & Beck, 2012) där författaren tillsamman med 

två kollegor gått igenom frågor och fått feedback på hur kollegorna uppfattade frågorna. 

Data kan samlas in genom strukturerade frågor med färdiga svarsalternativ eller genom 

ostrukturerade frågor där respondenten själv får formulera sina svar.Strukturerade frågor är 

enkla att svara på och enkla att analysera, men det kan vara svårt att formulera bra svarsalter-

nativ som fångar frågeområdet. Öppna frågor tar längre tid att svar på och analysera men ger 

respondenten möjlighet att själv formulera sina svar (Polit& Beck, 2012). Flertalet frågor i 

den här enkäten hade fasta svarsalternativ men genom att komplettera med öppna frågor kan 

datainsamlingen ge studien ett större djup och förståelse för det fenomen som vill studeras 

(Ejlertsson, 2014; Polit& Beck, 2012). 

Med enkät kan ett större antal deltagare nås på ett relativt enkelt och billigt sätt men en web-

baserad enkät kräver tillgång till dator och kunskap att hantera denna(Ejlertsson, 2014). Det 

flesta som arbetar som arbetsterapeut inom Säbo kan antas att i yrket ha tillgång till dator och 

viss datavana vilket krävs för att kunna fylla i enkäten.  

En nackdel med enkätstudier är att bortfallet som regel är relativt stort.Det finns olika sätt att 

öka svarsfrekvensen (Ejlertsson, 2014; Polit& Beck, 2012).För att öka möjligheten till att få 

tillräckligt många enkätsvar tillfrågades ett större antal respondenter om att delta i studien och 

för att motivera till deltagande innehöll följebrevet en förklaring till hur studien kunde bidra 

till att utveckla arbetsterapeutens roll på Säbo. Även enkätens design påverkar svarsfrekven-

sen (Polit & Beck, 2012). För att göra det tydligt grupperades frågorna i frågeområden med de 

strukturerade frågorna först och den öppna frågan sist inom varje område. 

I en enkätstudie kan varje respondent svara på frågorna när det passar personen och använda 

den tid hen anser sig behöva. Alla frågor presenteras på samma sätt för alla respondenter och 

hen kan snabbt besvara alla frågor eller läsa frågorna i lugn och ro, gå tillbaka bland frågorna 

och formulera om sina svar (Ejlertsson, 2014). Respondenterna i den här studien hade totalt 

fyra veckor till förfogande för att besvara enkäten. 

Enkätstudier är inte lika kostnadskrävande som intervjustudier och vid en webbaserad enkät 

påverkas inte respondenten av någon som ställer frågorna (Polit& Beck, 2012). En nackdel 

med enkät är att respondenten inte kan be om förtydligande i frågor och svara utifrån hur hen 

tolkat frågan (Ejlertsson, 2014). Respondenterna i denna studie hade möjlighet att maila för-

fattaren för att få svar på ev. frågor kring enkäten.  

En fördel med webbaserad enkät är att data sammanställs direkt i programmet och ingen tid 

går åt till att manuellt mata in data i ett bearbetningsprogram. Det ger en säkrare hantering av 
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data och minskar risken för fel som kan uppstå i samband med inmatning av data (Polit & 

Beck, 2012). Det webbaserade enkätverktyget Survey&Report (Artologik.Survey&Report, ver. 

4.2.3.5 [programvara]. Växjö: Artologik; 2016 [citerad 13 maj 2016]. Hämtad från: 

https://sunet.artologik.net/oru/admin) användes vid framställandet av enkäten. Systemet visar 

endast svaren sammanställda och enskilda respondenters svar går inte att se. 

Vid enkätstudier blir respondenten anonym för författaren. Det gör det svårt att analysera 

bortfallet. Ett stort bortfall kan göra resultatet mindre generaliserbart då gruppen som valt att 

inte svara på enkäten kan ha helt andra erfarenheter (Ejlertsson, 2014). 

Beskrivning av enkäten 

Enkäten består av tre delar med totalt 43 frågor (Se bilaga 3). Det finns flera olika svarsska-

lor/variabler att använda vid enkätstudier. Som variabler i den här enkäten har dels nominal-

skala, där svaren delas in i grupper med t.ex. ja/nej-svar samt flersvarsalternativ med t.ex. yr-

kesgrupper och dels ordinalskala, där skalstegen t.ex. går från mycket bra till dåligt, utan att 

skalstegen har något inbördes värde (Ejlertsson, 2014; Polit & Beck,2012), använts.  

De öppna frågorna har en hög grad av standardisering men en låg grad av struktur dvs. alla 

frågor ställs lika till respondenten med det är upp till respondenten att själv tolka frågan vilket 

kan vara en svaghet i en enkätstudie (Ejlertsson, 2014). 

Enkäten har 7 bakgrundsfrågor som handlar om kön, arbetade år på Säbo, boendet storlek och 

inriktning, organisationstillhörighet, driftsform och kommunstorlek.Bakgrundsfrågorna syftar 

till att ge en bild av respondenterna som besvarat enkäten samt kan användas som gruppe-

ringsvariabler i analysen (Ejlertsson, 2014). 

Sedan följer 8 JA/Nej-frågor (nominalskala). Vid JA-svar finns totalt 15 följdfrågor varav 9 

med nominalskala och 6 öppna frågor. Frågorna handlar om ledning (Havig et al. 2013), kva-

litetsregistren; Senior Alert (www.senioralert.se), Palliativa registret (www.palliativa.se) samt 

BPSD-registret (www.bpsd.se) teamarbete (Kvarnström, 2007), och arbetsterapeutens arbets-

uppgifter (Toto, 2006; Pros & Kjellberg, 2008, Turcotte et al., 2015).  

Sista delen består av 12 frågor där fyra frågor har ordinalskala, tre frågor nominalskal sam 

fem frågor med öppna svar. Frågeområdena är samverkan och kommunikation i teamet (Belle 

Brown et al, 2009; Leasure et. al, 2013), arbetsterapeutens roll och prioriteringar (Socialsty-

relsen, 2003). Vid enkätstudier kan det vara bra med en fråga där respondenten själv får ge sin 

syn på enkätens frågeområden (Ejlertsson, 2014).Enkäten avslutas därför med en öppen fråga 

om arbete på Säbo. 

 

https://sunet.artologik.net/oru/admin
http://www.senioralert.se/
http://www.palliativa.se/
http://www.bpsd.se/
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Datainsamling 

Av 61 kontaktade kommunerna återkom 46 med kontaktuppgifter till totalt 212 arbetstera-

peut. Till dessa skickades den webbaserade enkäten via mail, tillsammans med ett följebrev 

(bilaga 2) med information om studien, motivering till syftet och om frivillighet att delta. 

Svarstiden var 14 dagar. En automatisk påminnelse gick ut till de som inte svarat inom angi-

ven tid och dessa hade ytterligare 10 dagar på sig att besvara enkäten. Att skicka ut ytterligare 

påminnelser brukare endast öka svarsfrekvensen marginellt (Ejlertsson,2014). Totalt 93 ar-

betsterapeuter besvarade enkäten.  

Dataanalys 

Enkätverktyget genererar en sammanställd rapport över inkommen data. Data redovisas i lö-

pande text samt grafiskt i form tabeller och figurer (Polit & Beck, 2012). 

Bakgrundsfrågorna redovisas i en tabell som visa hur stor del av respondenterna som angett 

respektive svar samt sammanfattat i text för att ge en bild över respondenterna. Enkätens öv-

riga frågor redovisas i löpande text under respektive frågeområde. Frågorna kring aktivitets-

bedömningsområden, handledningsområden, deltagare i möten kring brukare och verksamhet 

redovisas i stapeldiagram. 

För att få en urskiljning i hur arbetsterapeuterna fördelade tid mellan olika arbetsuppgifter rä-

knas procentsatsen fram för varje rangordningsalternativ. Frågan gällande fördelning av tid 

mellan olika arbetsuppgifter redovisas i tabell med svaren i antal och i procent.  

I frågor där svaren skiljer sig åt kommer bakgrundsfrågor användas som parametrar för att se 

om svaren fördelar sig på ett annat sätt utifrån bakgrundsfrågornas svarsalternativ. 

Genom att komplettera med öppna frågor i enkäten ges respondenterna möjlighet att själva ge 

sin bild av sin roll utifrån förutbestämda teman. Textsvaren på de öppna frågorna behandlas 

genom innehållsanalys, en metod som kan användas både vid kvantitativ och kvalitativ forsk-

ningsansats. Innehållsanalys är ett sätt att bearbeta text där texten delas upp i delar så att ord 

och fraser som har samma innebörd kan grupperas och forma i nya grupper. På så sätt skapas 

nya kategorier (Elo & Kyngäs, 2007).  

Textmassan kan sedan bearbetas på två olika sätt. Svaren på de öppna frågorna kan omvand-

las till kvantitativ data där svaren i de olika kategorierna räknas samman. Det ger en svaghet i 

resultatet då man inte vet hur många som skulle angett respektive svar om de funnits som 

fasta svarsalternativ (Ejlertsson, 2014). 

Texten på de öppna frågorna kan även bearbetas genom manifest innehållsanalys men kräver 

en tillräckligt stor textmassa Vid en innehållsanalys kan tolkningen ske på olika nivåer. Tex-
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ten gås igenom för respektive fråga för att finna likheter och skillnader i svaren. Syftet är att 

urskilja tydliga mönster och teman för att beskriva materialet utan att tolka eller värdera sva-

ren (Graneheim& Lundman, 2004). 

Svaren på de öppna frågorna redovisas under respektive frågeområde som komplement till de 

strukturerade frågorna. 

Reliabilitet och validitet 

En studies trovärdighet är beroende av dess reliabilitet och validitet. Dessa påverkas av fak-

torer som metodval, hur data samlats in, bearbetats och tolkats (Polit & Beck, 2012).Validitet 

och reliabilitet i en enkät studie påverkas främst av tre faktorer; frågornas konstruktion, urva-

let och bortfallet. Validiteten påverkas framförallt av frågornas konstruktion, om frågorna kan 

besvara syftet (Ejlertsson, 2014; Polit & Beck, 2012). Enkäten har egenformulerade frågor, 

kan frågorna i det här fallet beskriva arbetsterapeutens yrkesroll? Enkätens frågor har provats 

i en tidigare pilotstudie där 11 arbetsterapeuter besvarade enkäten och gav feedback på frå-

gornas tydlighet, innehåll och formulering. Efter utvärderingen av pilotstudien har en del av 

enkätfrågorna devis förändrats och formulerats om.  

Reliabiliteten påverkas av om frågorna uppfattas lika. Om frågorna uppfattas olika av respon-

denterna har de inte svarat på samma fråga (Polit & Beck, 2012). Den nya versionen av enkä-

ten provades genom kognitiv intervju, för att författare skulle få en uppfattning om hur frå-

gorna uppfattades, att de var så tydliga som möjligt. 

Genom att använda ett slumpmässigt urval har författaren försökt få gruppen av respondenter 

så representativ som möjligt. Men bortfallet påverkar resultatets generaliserbarhet. En svars-

frekvens på över 65% är önskvärt för att säkerställa ett resultat. Vid en enkätundersökning är 

det vanligt med ett stort bortfall och vid webbenkäter är bortfallet som regel ännu större. Det 

är därför viktigt att ta hänsyn till bortfallets storlek i analysen. De som valt att inte svara 

skulle kunna ge en annan bild än den som framkommer i resultatet (Polit & Beck, 2012). Den 

här enkäten har 43% besvarat, ett bortfall på 57% vilket är ett relativt stort. Det är svårt att 

analysera bortfallet då respondenterna är anonyma för författaren och det inte går att utläsa 

varför de inte velat delta i studien, om maliet med enkäten inte uppmärksammats och därför 

inte besvarats eller om de som tillfrågas att delta i enkäten verkligen tillhörde målgruppen för 

den här studien. Flertalet av de som öppnat enkäten har dock besvarat denna. 

Andra faktorer som påverkar en studies reliabilitet är hur data matats in och bearbetats (Polit 

& Beck, 2012). Genom att använda en webbaserad enkät som sammanställs av programmet 
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undviks felaktigt inmatade svar. Författaren har liten kunskap och erfarenhet av bearbeta att 

kvantitativa data vilken kan komma att påverkar reliabiliteten av studien.  

Kvalitativa data som de öppna frågorna genererar syftar till att komplettera kvantitativa data i 

analysen. Det är även viktigt att som författare förhålla sig objektiv till sitt material och inte 

låta egna erfarenheter och värderingar påverka hur data sammanfattas och presenteras. 

Etiska överväganden 

Varje studie måste föregås av ett etiskt resonerande. För att vara etiskt riktigt ska studien ha 

ett tydligt syfte, bidra med kunskap och var till nytta. Hänsyn måste tas till deltagarna integri-

tet och respondenterna får inte vara i beroendeställning till forskaren (Kjellström, 2012). Del-

tagarna ska få tillräcklig med information om studien, samtycka till att delta samt garanteras 

anonymitet. Med anonymitet menas att data inte går att koppla till enskilda respondenter (Po-

lit & Beck, 2012). Frågorna i enkäten är inte av känslig och personlig karaktär utan rör arbets-

terapeutens yrkesroll. Enkäten innehåller inga personuppgifter eller andra känsliga uppgifter 

och det går inte att utläsa i resultatet vilka som besvarat enkäten. Med enkäten bifogades ett 

följebrev med information om syfte, motivering till studien samt information om hur insamlat 

data skulle redovisas. Att svara på enkäten kan tolkas som att samtycka till att delta i studien 

(Polit & Beck, 2012). Enkäten skickas ut till de enskilda adresserna och deltagarna blir på så 

sätt anonyma för varandra. Genom att använda ett slumpmässigt urval kunde författaren inte 

påverka vilka enheter som tillfrågades att delta. Forskaren är också anonym för respondenter-

na.Genom att använda en webbaserad enkät förblev respondenternas svar anonyma, dvs. det 

går inte att härleda svaren till enskilda respondenter. Författaren kunde endast se om respon-

denten svarat men inte se respondenternas enskilda svar. I resultatredovisningen går det inte 

att utläsa vilka som deltagit i studien.  

Studien har inget skriftligt samtycke från verksamhetschef/enhetschef från de enheter som 

deltagit. Men alla chefer har fått skriftlig information om studien och själv förmedlat adresser 

till de tillfrågade respondenterna. 

Författaren arbetar inom Särskilt boende för äldre. Vid en kvantitativ ansats ska forskaren ha 

ett objektivt förhållningssätt till insamlade data för att undvika att påverka hur data tolkas och 

framställs. Vid databearbetning är viktigt att forskare inte låter sin egen förförståelse påverka 

hur materialet redovisas (Polit & Beck, 2012).  
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