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Sammanfattning  
 
Bakgrund: Evidensbaserad praktik (EBP) innebär att beslut som tas inom vården baseras på bästa 
tillgängliga vetenskapliga bevis. I beslutsprocessen sammanförs vetenskapliga bevis med 
professionell kompetens och erfarenhet från arbetsterapeuten samt klientens förutsättningar och 
önskemål. Syfte: Syftet med studien är att beskriva arbetsterapeuters erfarenhet av att tillämpa 
evidensbaserad praktik. Metod: Den aktuella studien har en kvalitativ metod där semistrukturerade 
intervjuer genomförs i två fokusgrupper. Sju kvinnliga arbetsterapeuter i åldrarna 26-57 år deltog i 
studien. Resultat: Arbetsterapeuterna upplever att de utför evidensbaserad praktik på sin 
arbetsplats, men utifrån resultatet framkommer också det att de inte alltid följer EBP processen i sin 
helhet. Faktorer som påverkar EBP är tidsbrist, verksamhetens möjligheter och begränsningar, stöd 
från ledningen, svårigheter att leta efter vetenskapliga artiklar från databaser samt att läsa på 
engelska. Förslag till att öka EBP är att diskutera vetenskapliga artiklar på yrkesträffar, avsätta tid för 
att söka efter evidens och att skapa sammanfattningar av artiklarna. Slutsats: Arbetsterapeuter är 
positivt inställda till EBP. Om verksamheter vill främja arbetsterapeuters möjligheter att arbeta 
evidensbaserat bör de ta hänsyn till att mer tid avsätts och resurser för kunskapsökningen blir mer 
lättillgänglig. 
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1. Inledning 
Betydelsen av ett evidensbaserat arbetssätt inom hälso-och sjukvården diskuteras dagligen bland 
arbetsterapeuter och annan sjukvårdspersonal. För att arbetsterapeuter ska kunna visa sin 
kompetens och förtydliga sin yrkesroll behöver de påvisa att interventioner som genomförs är 
effektiva, såväl i ett kliniskt som ekonomiskt perspektiv (1). Vård av god kvalitet erbjuds genom att 
föra samman bästa tillgängliga kunskap från forskningen med professionell kompetens och 
erfarenhet hos arbetsterapeuten samt patientens förutsättningar och önskemål (2). Tidigare 
forskning visar att arbetsterapeuterna är positivt inställda till evidensbasering men att det 
förekommer svårigheter i utförandet (3-7).  
  
2. Bakgrund 
2.1 Arbetsterapi 
Arbetsterapi innebär att arbetsterapeuten hjälper personer med funktionsnedsättning att hitta 
lämpliga aktiviteter som skapar meningsfullhet (8). Människan är en sociokulturell varelse som har 
behov av att utföra meningsfulla aktiviteter. Aktivitet innebär görandet bland och tillsammans med 
andra i olika sammanhang. Mänskliga aktiviteter är enligt Kielhofner aktiviteter i dagliga livet (ADL), 
lek och produktivitet. ADL inkluderar sysslor som människor utför för att ta hand om sig, exempelvis 
personlig hygien, äta och städa. Lek innebär att utföra frivilliga aktiviteter för sin egen skull. 
Produktivitet syftar till obetalda och betalda aktiviteter där människan bidrar till att erbjuda tjänster 
och produkter till andra. Fysiska och sociala förhållanden i den miljön som aktiviteten utförs kan 
både förstärka och förhindra personens förmåga att utföra aktiviteten (9). 
 
Syftet med en arbetsterapeutisk bedömning är att förstå hur olika faktorer påverkar klientens 
görande, tankesätt och känslor (10). I bedömningsprocessen ska arbetsterapeuten vara 
klientcentrerad, vilket betyder att arbetsterapeuten respekterar och tar hänsyn till klientens 
värderingar, roller, vanor, erfarenheter, utförandekapacitet samt miljön där den enskilde klienten 
befinner sig i (9). Utifrån dessa faktorer skapar arbetsterapeuten en bredare bild av bakomliggande 
orsaker som kan påverka klientens aktivitetsutförande. I samarbete med klienten avslutas 
bedömningen med planering samt genomförande av arbetsterapeutiska interventioner (10). 
 
Arbetsterapeut är idag en legitimerad yrkeskategori där kvalitet och säkerhet i utförandet följs upp 
av Inspektionen för vård och omsorg (IVO) vid behov. I sitt praktiska utförande följer 
arbetsterapeuter hälso- och sjukvårdslag, patientsäkerhetslagen och socialstyrelsens föreskrifter för 
systematiskt kvalitetsarbete. Eftersom arbetsterapeuter utför insatser inom hälso- och sjukvård har 
de en skyldighet att arbeta utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet (11).  
 
2.2 Evidensbaserad medicin (EBM) och Evidensbaserad praktik (EBP) 
Evidensbaserad medicin (EBM) infördes i början av 1990-talet inom hälso- och sjukvården som ett 
nytt tankesätt. Syftet med EBM är att vården skall byggas på den mest tillförlitliga och senaste 
vetenskapliga kunskapen. Inledningsvis omfattade EBM framförallt läkare och sjuksköterskor inom 
vården men utökades ganska snart till att inkludera andra yrkesgrupper inom vård-och omsorg (12).  
 
Utvecklingen inom hälso-och sjukvården har medfört att begreppet EBM har blivit mer omfattande 
och numera används termen evidensbaserad praktik (EBP). Evidensbaserad praktik kan beskrivas 
både som ett förhållningssätt eller en process (1). Evidensbaserat förhållningssätt betyder att 
systematiskt använda bästa tillgängliga vetenskapliga bevis vid val av insatser (2, 13). Processen 
innebär att arbeta i fem steg: 

- klinisk frågeställning för att identifiera klientens problem,  
- litteraturgenomgång för att söka efter vetenskapliga artiklar och evidens, 
- kritisk granskning av evidens och användbarhet till klienten,  
- implementering av resultat och 

http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?bet=1982:763&nid=3911
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=2010:659
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2011/2011-6-38/Sidor/default.aspx
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2011/2011-6-38/Sidor/default.aspx
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- utvärdering av resultat (1). 
I processen används vetenskapliga resultat som komplement till kunskaper om enskilda klienters 
behov och upplevelse, verksamhetens möjligheter och arbetsterapeutens kliniska erfarenheter (2). 
Alla verksamheter inom hälso-och sjukvården ska systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra 
sin kvalitet (12). 
 
2.3 Inverkan på tillämpning av EBP  
Tidigare genomförda studier visar arbetsterapeuternas positiva attityder gentemot användningen av 
evidensbaserad forskning i praktiken (3-7,14-15), men resultaten av dessa studier tyder samtidigt på 
att den positiva attityden inte har samband med ökad tillämpning av evidensbaserad forskning (3,6). 
Svårigheter som angetts i tidigare kvantitativa studier visar bland annat brist på: tid, resurser, 
relevant forskning samt bristande stöd från arbetsgivare (5). Arbetsterapeuterna menar att det är 
ansträngande att tolka statistiska analyser och översätta artiklarna till modersmål samt att koppla 
evidens till den kliniska praktiken (7). Det förekommer att vissa arbetsterapeuter upplever osäkerhet 
att genomföra EBP eftersom kunskaperna i ämnet känns otillräckliga (6). Arbetsterapeuternas 
utbildningsnivå och år av klinisk erfarenhet kan påverka användningen av EBP. Arbetsterapeuter 
med högre utbildning använder oftare ny evidensbaserad forskning i sin praktik, medan 
arbetsterapeuter med mer erfarenhet och fler yrkesverksamma år använder forskning i mindre grad 
(3-4).   
 
I en kvalitativ studie (15) förklarar arbetsterapeuterna att verksamheternas organisatoriska 
uppbyggnad orsakar förhinder i användningen av EBP, insatserna anpassas efter de organisatoriska 
möjligheter som finns på arbetsplatsen. Mer stöd och initiativtagande från verksamhetens ledning 
kan öka användningen av EBP enligt arbetsterapeuterna (15). Enligt genomförda kvantitativa studier 
är vidareutbildning inom EBP en viktig bidragande faktor till dess ökade användning (3,5-6). EBP 
skulle användas i större utsträckning om arbetsterapeuter själva bedrev forskning som beskrev deras 
praktiska utförande (5). 
 
I Sverige har det genomförts en kvalitativ studie med syfte att beskriva arbetsterapeuters erfarenhet 
av att delta i långsiktigt förbättringsarbete genom att använda arbetsterapiprocessen Occupational 
Therapy Intervention Process Model (OTIPM) (14). Vid användningen av OTIPM ökade förtroendet 
hos arbetsterapeuterna, deras arbetsuppgifter blev tydligare och en professionell gemenskap 
skapades. Studiens resultat visar att användningen av arbetsterapiprocessen i praktiken kan leda till 
hållbar och evidensbaserad arbetsterapi (14).  
 
2.4 Problemformulering 
Det diskuteras mycket om vikten av att hälso- och sjukvårdspersonalen arbetar på ett 
evidensbaserat sätt för att erbjuda bästa möjliga vård till klienten (2,13). Det tas samtidigt för givet 
att alla yrkesverksamma vet hur man gör och har möjligheter att utföra detta i sitt dagliga arbete.  
 
Tidigare studier (3-7) är framförallt kvantitativa och beskriver svårigheter vid införandet av EBP i 
arbetsterapeuternas dagliga arbete. Dessa studier visar att det kan vara svårt för arbetsterapeuter 
att tillämpa EBP och det saknas kunskap om vilka förbättringar som kan införas i olika verksamheter 
för att öka användningen. I tidigare studier förekommer några förslag som kan höja användningen av 
EBP som exempelvis vidareutbildning (3,5-6), stöd från arbetsgivaren (6,15) och användningen av 
arbetsterapiprocessen (14). Det finns inte tillräckligt med studier som förklarar hur dessa förslag till 
förbättringar ska kunna tillämpas i praktiken och hur arbetsterapeuterna själva ser på möjligheterna 
att dagligen arbeta enligt EBP. Genom att utföra kvalitativa studier som inkluderar 
arbetsterapeuternas synpunkter utifrån egna upplevelser finns möjligheten att utöka tidigare 
kunskap om användning av EBP. Kunskap från studiens resultat skulle kunna leda till ökad 
användning av EBP inom arbetsterapi och samtidigt hjälpa till att tydliggöra arbetsterapeuternas 
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yrkesroll. 
 
3. Syfte 
Syftet med studien är att beskriva arbetsterapeuters erfarenhet av att tillämpa evidensbaserad 
praktik. 
 
4. Metod 
Denna studie är utformad utifrån en kvalitativ metod som ger ett inifrånperspektiv på det ställda 
problemområdet. Detta innebär att forskningsresultatet syftar till att tolka informanternas egna 
upplevelser (16).  
 
För att kunna samla in innehållsrika data genomförs intervjuerna i fokusgrupper. Fokusgrupp innebär 
att deltagare med liknande erfarenhet tillsammans diskuterar kring ett specifikt ämne. Genom 
fokusgruppintervjuer kan det skapas ny kunskap som baseras på gruppens gemensamma 
erfarenheter och förståelser. Interaktion mellan deltagarna leder till en mångfald av idéer och 
synpunkter inom ämnet (17). Enligt Polit och Beck ska fokusgruppintervjuer utföras av två personer, 
en moderator och en observatör. Moderatorn leder intervjun med hjälp av en intervjuguide som 
innehåller frågor utifrån syftet. Observatören finns med för att notera interaktionen mellan 
deltagarna och deras kroppsspråk som kan vara betydelsefullt för helhetsintrycket i senare tolkning 
av resultatet (18). 
  
4.1 Urval 
Ett bekvämlighetsurval kombinerat med snöbollsurval användes för att på ett enkelt och effektivt 
sätt rekrytera deltagare (18). Första kontakten togs med fyra arbetsterapeuter från olika 
verksamhetsområden för att väcka intresse och få förslag till fler deltagare. Ett skriftligt 
informationsbrev med studiens syfte, resultatens användningsområde och kontaktuppgifter 
skickades via mail. Tre av dessa personer vidarebefordrade informationsbrevet med förfrågan om 
deltagande till sina kollegor och chefer, den fjärde svarade inte. Slutligen meddelade två 
arbetsterapeuter från olika verksamheter att de hade samlat ihop fokusgrupper från sin arbetsplats 
och att de var intresserade av att delta. Tillsammans bestämdes datum, tid och plats för 
genomförandet av intervjun. Sammanlagt deltog sju kvinnliga arbetsterapeuter, fem respektive två 
per grupp. Deltagarna var i åldrarna 26 - 57 år och antalet yrkesverksamma år var mellan 3 till 32.  
 
Författarna försökte hitta fler deltagare genom snöbollsurval för att få ihop en tredje fokusgrupp. 
Samtliga arbetsterapeuter som deltog i de två första intervjutillfällena skickade vidare förfrågan att 
delta i studien till kollegor, men inga fler intresseanmälningar tillkom. 
  
4.2 Datainsamling 
För att samla in data utfördes semistrukturerade intervjuer. En semistrukturerad intervju ger 
deltagarna möjlighet att uttrycka sig fritt med egna ord. För att behålla en logisk ordning i intervjun 
följdes Polit och Becks rekommendation att använda en utformad intervjuguide (se bilaga 1) (18). 
Intervjuguiden utformades av båda författarna tillsammans. Författarna skapade en detaljerad 
planering över hur intervjutillfället skulle genomföras och vilka frågor som skulle ställas till 
deltagarna.  
 
Deltagarna i respektive grupp intervjuades på deras respektive arbetsplats efter deltagarnas egna 
önskemål. Intervjuerna spelades in på två olika digitala diktafoner och pågick ungefär 50 minuter. 
Båda diktafonernas funktion testades innan intervjuerna utfördes, författarna genomförde en så 
kallad provintervju med varandra. Provintervju utfördes för att testa utrustningen och för att se om 
intervjufrågorna gav bra information som besvarar syftet. Efter provintervjun justerades frågorna för 
att deltagarna tydligare skulle förstå frågornas innebörd. Vid genomförandet av intervjuerna deltog 
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båda författarna, den ena hade huvudansvaret för intervjuerna och den andra hjälpte till med 
följdfrågor vid behov samt skötte den tekniska utrustningen.  
 
En kortfattad enkät fylldes i av deltagarna innan intervjun påbörjades. Syftet med enkäten var att 
samla in en del demografiska data för att kunna beskriva gruppen (se bilaga 2). Deltagarna 
informerades muntligt om syftet med enkäten. 
 
 4.3 Analysmetod 
Dataanalysen utfördes enligt Lundman & Graneheim (19) som beskriver att syftet med kvalitativ 
innehållsanalys är att identifiera variationer genom att hitta likheter och skillnader i texten. Den 
kvalitativa dataanalysen inleddes med att de inspelade intervjuerna först avlyssnades och sedan 
transkriberades ordagrant med inkluderande pauser och deltagarnas tonfall samt röstläge. Den 
transkriberade data lästes ett flertal gånger av båda författarna var för sig för att hitta förståelse mot 
helheten och plocka ut meningsbärande enheter som besvarade syftet. För att höja studiens 
trovärdighet diskuterade författarna tillsammans de meningsbärande enheterna för att säkerställa 
att de hade uppfattats på ett likvärdigt sätt. I nästa steg kondenserades de meningsbärande 
enheterna utan att förändra dess innehåll för att minska mängden av data. Vidare skapades koder 
som kort beskriver meningsbärande enheter (se tabell I). För att hitta likheter och skillnader mellan 
koderna diskuterade författarna dessa koder tillsammans. Slutligen sammanförde författarna koder 
med liknande innehåll till tre olika kategorier. Dessa kategorier används som rubriker för att 
presentera resultatet.  
 
Tabell I. Exempel på innehållsanalys av intervjuer 

Meningsenhet Kondensering  Kod Kategori 

...är uppdaterad på 
vad som forskas inom 
det området som vi 
arbetar inom och att 
man hänger med i 
utvecklingen och att 
det är viktigt precis 
som X sa att man inte 
bara gör lite som man 
själv vill.  

Man är uppdaterad 
inom forskning och 
hänger med i 
utvecklingen. Man gör 
inte som man vill. 

Följer forskning och 
utveckling 

Arbetsterapeuternas 
upplevelse av EBP 

 
4.4 Forskningsetiska övervägande         
Studien har följt fyra huvudkrav som utgår från vetenskapsrådets forskningsetiska principer (20). För 
att följa informationskravet skickades ett skriftligt informationsbrev till deltagarna i förväg. I brevet 
förklarades studiens syfte och deltagandets villkor. Alla deltagarna fick möjlighet att själva 
bestämma över sin medverkan. I informationsbrevet förtydligades att det var frivilligt att delta och 
att deltagarna kunde välja att avsluta när de ville. Samtliga deltagare undertecknade ett 
samtyckesformulär före intervjutillfället. Alla personuppgifter som insamlades behandlades 
konfidentiellt. Inga namn eller andra uppgifter som kunde leda till en konkret individ användes, 
istället skrevs koder i form av nummer från 1-7. Inspelad data förvarades på datorer som öppnades 
av författarna med personlig kod, inga obehöriga personer fick tillgång till informationen. 
Slutligen följdes nyttjandekravet, all insamlad information användes endast för forskningsändamålet 
och inget annat. 
 
 



 

 

 

8 
 

5. Resultat 
Resultatet av studien presenteras i tre kategorier som framkom vid innehållsanalysen. Kategorierna 
är: Arbetsterapeuternas upplevelser av EBP, Faktorer som påverkar EBP och Förslag till att öka EBP.  
 
5.1 Arbetsterapeuternas upplevelser av EBP 
Arbetsterapeuterna beskriver att de känner sig osäkra på att sätta konkreta ord på vad EBP innebär. 
Enligt deltagarna utförs EBP i verksamheten. Samtliga arbetsterapeuter förklarar att EBP följs 
eftersom att de använder arbetsterapiprocessen genom observation, bedömning, utvärdering och 
uppföljning. I val av interventioner och åtgärder utgår arbetsterapeuterna från klientens individuella 
förutsättningar och miljön där klienten befinner sig. Deltagarna beskriver även att EBP innebär att de 
följer utvecklingen inom forskningen och arbetar efter evidens och beprövade metoder som de vet 
fungerar i praktiken. Samtliga deltagarna uppger att de inte tänker på evidens dagligen men att det 
finns med i bakhuvudet.  
 

“Jag tänker att jag jobbar evidensbaserat eftersom att jag använder bedömningsinstrument” 

 
“... jag tror att vi jobbar evidensbaserat fast vi inte riktigt tänker på det, jag tror att vi har i 
bakhuvudet vad som brukar fungera och vad vi har läst och hört. Att den här metoden är den som 
man använder och så gör man det. Jag tror inte vi funderar så mycket på vad vi gör...” 

 
Deltagarnas evidensbaserade kunskap bygger på tidigare grund- och vidareutbildningar, artiklar från 
olika arbetsterapeutiska tidningar, Socialstyrelsens hemsida, Hjälpmedelscentralens nyhetsbrev. 
Specifika artiklar söks från vetenskapliga databaser vid behov. I diskussion vid ena fokusgruppen 
framkom att deltagarna även får tips och råd om olika intressanta artiklar inom arbetsterapi, nya 
metoder och hjälpmedel som finns tillgängliga från Facebookgruppen för arbetsterapeuter. 
Deltagarna påpekar att de är medvetna att det som finns på nätet inte alltid är evidensbaserat, 
därför är de källkritiska och kontrollerar att informationen kommer från pålitliga källor. Båda 
fokusgrupperna nämner även att de aktivt samarbetar med kollegor och andra yrkesgrupper inom 
vården för att ta hjälp av varandras erfarenheter och kunskaper. 
 

“... sen tror vi på varandra jättemycket och tar reda på det som finns ute på marknaden från 
kollegor…” 

 
 5.2 Faktorer som påverkar EBP  
För att nå likvärdighet i utförandet och skapa ett högre förtroende för arbetsterapeutiska insatser är 
det viktigt att arbeta på ett evidensbaserat sätt beskriver deltagarna. Enligt deltagarna förekommer 
olika hinder i vardagen som försvårar utförandet av EBP på deras arbetsplats. Hinder som tydligast 
framkom var tidsbrist. Arbetsterapeuternas schema är oftast fullbokat och därför är det svårt att 
hitta tid att söka efter vetenskapliga artiklar som kan stödja evidens, istället prioriteras att boka in 
klientmöten.   
 

“... det blir lätt bortprioriterat, man tänker efter, arbetsterapeut eller patienttid kanske går före och 
det kommer akuta saker och så …” 

 
“...men det är ju tiden som inte finns vi har så fullspäckat schema varje vecka, så att vi hinner inte....” 

 
Deltagarna nämner att det är svårt att läsa vetenskapliga artiklar på grund av att de är skrivna på 
engelska som inte används dagligen. Innehållet i artiklarna upplevs svårt att följa och tolka.  
 

“...men engelskan är ju svår, det är ju en annan typ av engelska…” 
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“... man inte använder engelska så mycket, det är ju väl de yngre kanske som är mer haja på engelska, 
vi som är lite äldre kanske glömmer bort den mera, det är inte samma engelska som när vi gick till 
skolan” 
 

 
Evidensbaserad praktik innebär att vetenskapliga resultat kompletteras med verksamhetens 
möjligheter och klientens behov. Deltagarna berättar att i vardagliga arbetet uppkommer det 
begränsningar i val av exempelvis hjälpmedel på grund av verksamhetens inriktning. En av 
fokusgrupperna är styrda av särskilda lagar och regler eftersom arbetet utförs inom en stängd 
institution, val av hjälpmedel är begränsat och arbetsterapeuterna måste ofta hitta alternativ.  
 

“...sen har vi ju den här att vi inte får ta in teknik..” 
 

Fokusgrupperna upplever att de får stöd från ledningen. Önskemål om vidareutbildningar och 
införandet av nya hjälpmedel mottas positivt men godkänns inte alltid på grund av begränsade 
ekonomiska förutsättningar inom verksamheterna.  
 

“Där är vi väl också lite händerna bakom ryggen, vi kan ju inte bestämma vad som ska köpas in, vi kan 
ju föreslå sen är ju inte vi som handlar den …” 

 
I intervjuerna framkom att några av deltagarna hade svårigheter att hitta aktuella vetenskapliga 
artiklar. I den ena fokusgruppen var några deltagare osäkra på vilka databaser som används för att 
söka artiklar och hur sökningsprocessen praktiskt går till. Deltagarna i den andra fokusgruppen var 
medvetna om vilka databaser som är tillgängliga och de hade även kunskap för att söka efter artiklar 
vid behov. En svårighet som nämns i båda grupperna var att hitta passande sökord för att få fram 
relevanta artiklar.  
 
5.3 Förslag till att öka EBP     
Under intervjuerna diskuterades olika förslag för att öka utförandet av EBP. En gemensam idé som 
framkom var att planera in och avsätta tid för att söka evidens för olika interventioner. Konkreta 
exempel var att diskutera intressanta vetenskapliga artiklar på yrkesträffar och att alla fördjupar sig 
inom ett specifikt område och delar sin kunskap med varandra under en viss tidsperiod. 
 

“Vi kanske skulle ha ett tema per år eller per halvår…” 

 
“...vi pratade just om att vi skulle ta upp det som en punkt på våran yrkesträff…” 

 
Den ena fokusgruppen som uppgav problem med att läsa artiklar på engelska föreslog att de skulle 
översättas till svenska för att underlätta läsandet. Båda fokusgrupperna kom fram till att en 
sammanfattning av artiklarnas innehåll skulle spara tid och förenkla att snabbare hitta relevanta 
artiklar. En tanke som uppkom från en deltagare var att det skulle vara positivt med ett gemensamt 
forum där dessa tolkade sammanfattningar samlades.  
 
Diskussioner kring EBP väckte nya tankar hos deltagarna och behovet av att fördjupa sina kunskaper 
samt följa utvecklingen av behandlingsmetoder, hjälpmedel och bedömningsinstrument framkom.  
 

“...det har väckt tankar hos oss tror jag, hos mig i alla fall att vi kan jobba vidare på forskning och 
evidens...“ 

 
6. Diskussion 
Syftet med studien var att beskriva arbetsterapeuters erfarenhet av att tillämpa evidensbaserad 
praktik. Resultatet visar att arbetsterapeuterna som deltog har positiva attityder till EBP men att de i 
likhet med tidigare studier (3-7) även upplever svårigheter att tillämpa EBP i sitt vardagliga arbete.  
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6.1 Resultatdiskussion 
Begreppet EBP skapade osäkerhet hos arbetsterapeuterna. Deltagarna hade svårigheter att 
formulera en konkret förklaring till begreppet men det framkom från intervjuerna att de egentligen 
vet innebörden av evidensbaserad praktik, men inte alltid utför detta i sin helhet. I arbetet med 
klienterna identifieras först problem utifrån individen, sedan planeras och genomförs interventioner 
som baseras på evidens och beprövad erfarenhet. Slutligen följs dessa interventioner upp för att 
utvärdera resultat. I arbetsterapiprocessen utgår arbetsterapeuterna från Kielhofners 
klientcentrerade arbetssätt där varje klient behandlas som en unik individ med egna personliga 
egenskaper och önskemål (9). I val av interventioner utgår arbetsterapeuterna oftast från sina 
kliniska erfarenheter som förs samman med klientens egenskaper, behov och omgivande miljö. I 
jämförelse med Taylors beskrivning av EBP (1) så lägger arbetsterapiprocessen inte så stor vikt vid 
litteraturgenomgång för att söka efter vetenskapliga artiklar och evidens som sedan kritiskt granskas 
och kopplas till klienten. Vilket skulle kunna förklara att evidensbaserad praktik inte utförs i sin 
helhet. Att EBP inte alltid följs i sin helhet kan leda till diskussioner kring hur evidensbaserat 
arbetsterapeuter egentligen arbetar idag. Författarna anser att det är viktigt att arbetsterapeuter 
visar att deras interventioner stöds av evidens för att höja yrkets status i samhället. När 
arbetsterapeut kan förklara varför valda insatser passar bra för den enskilda klienten utifrån evidens 
så blir syftet med insatsen mer tydligt för klienten. Om klienter förstår syftet med insatser får de 
större förståelse för arbetsterapeutens yrkesroll och kompetens som i sin tur kan höja 
arbetsterapeutyrkets status i samhället. 
 
I enlighet med tidigare forskning (5,15) nämns tidsbrist som en begränsning i utförandet av EBP hos 
deltagarna. Deltagarna upplever att det är för få anställda arbetsterapeuter i deras verksamhet vilket 
leder till en ökad arbetsbelastning. Enligt arbetsterapeuterna är det svårt att hitta tid i ett redan 
fullbokat schema för att söka vetenskapliga artiklar som kan stärka evidensen i deras interventioner. 
Ett förslag som kom fram i diskussionen kring ökning av EBP var att avsätta tid för att söka efter 
evidens för olika interventioner. Om avsatt tid skulle leda till en ökad användning av EBP och mer 
evidensbaserad arbetsterapi är ett intressant område som enligt författarna behöver forskas vidare 
inom.    
 
Vetenskapliga artiklar är oftast skrivna på engelska vilket gjorde att några av deltagarna upplevde att 
det är svårt att läsa dessa. I likhet med en tidigare studie (7) berättar några av deltagarna att 
vetenskapliga artiklar kan vara svåra att läsa och förstå eftersom de är skrivna på engelska. Samtidigt 
säger andra att det engelska språket inte är en begränsning för att läsa vetenskapliga artiklar. Enligt 
en av deltagarna kan skillnaden i språkförståelse bero på att yngre nyutbildade arbetsterapeuter 
troligen har mer vana att använda engelska språket dagligen. Hur mycket utförandet av EBP 
påverkas av att vetenskapliga artiklar är skrivna på engelska är svårt att dra några slutsatser av. 
Resultatet i denna studie representerar inte alla arbetsterapeuter i Sverige då det var ett lågt antal 
deltagare och skillnader i den engelska språkförståelsen kan ha varit ett slumpmässig 
sammanträffande. 
 
Det framkom vissa skillnader mellan arbetsterapeuternas kunskap om sökandet efter evidens från 
vetenskapliga artiklar. Några deltagare är osäkra på vilka databaser som används och hur sökandet 
praktiskt går till. Arbetsterapeuter som har varit verksamma inom yrket längre verkar använda 
databaser i mindre grad i jämförelse med nyutbildade. De förlitar sig på egna erfarenheter och 
metoder som de vet fungerar. En anledning till detta kan vara att nyutbildade arbetsterapeuter har 
fått mer undervisning inom EBP i sin arbetsterapeututbildning eftersom det är ett mer aktuellt ämne 
idag. Att arbetsterapeuter med mer erfarenhet och fler yrkesverksamma år använder forskning i 
mindre grad tas även upp i tidigare forskning (3-4). Sambandet mellan yrkesverksamma år och 
användandet av EBP behöver vidare forskning för att man ska kunna dra slutsatser och få fram 
bakomliggande orsaker till detta. 
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6.2 Metoddiskussion 
Syftet med studien var att beskriva arbetsterapeuters erfarenhet av att tillämpa evidensbaserad 
praktik. Författarna anser att det var en fördel att använda en kvalitativ metod för att besvara syftet. 
Enligt Dalen (21) hjälper kvalitativ forskning till att öka förståelsen av fenomen utifrån 
intervjupersonernas synpunkt. Data samlades in med hjälp av semistrukturerade intervjuer vilket har 
hjälpt författarna att få en större förståelse för deltagarnas egna upplevelser av EBP. 
Semistrukturerade intervjuer genomfördes i fokusgrupper. Fokusgruppintervju var en passande 
metod för att utföra studien eftersom gemenskapen som uppkom inom båda grupperna ledde till 
intressanta, argumenterande diskussioner som inte skulle ha kunnat uppnås i enskilda intervjuer. 
Deltagarna kunde söka hjälp och stöd hos varandra för att hitta de rätta orden för att svara på frågor 
samt ge och få uppmuntran till att våga prata. Samtidigt kan det negativa med fokusgruppintervju 
vara att närvaro av kollegor leder till att deltagarna inte känner sig bekväma att uttrycka sina 
personliga åsikter om de skiljer sig från mängden. I den större gruppen där fem arbetsterapeuter 
deltog var det några personer som pratade mer än andra, men författarna till studien såg inte detta 
som något hinder. För att ge alla en möjlighet att prata och berätta om sina åsikter ställde 
författarna direkta följdfrågor till mer tystlåtna deltagare.  
 
I kvalitativa studier kan det förekomma svårigheter att hitta rätt balans mellan närhet och distans till 
deltagarna. I denna studie kunde författarna behålla en professionell relation till deltagarna genom 
att utgå från Dalens (21) rekommendation att hålla sina egna uppfattningar och åsikter utanför. 
Deltagarna fick berätta om sina egna upplevelser utan att bli bedömda och kritiserade. En nackdel 
som författarna ser med att utföra en kvalitativ studie kan vara att studiens resultat inte går att 
generalisera på samma sätt som i kvantitativa studier. Om författarna hade valt att utföra en 
kvantitativ studie skulle antalet och variationen av deltagare varit högre och resultatet kunde då 
generaliseras till andra arbetsterapeuter (18). 
 
Urvalet av deltagarna till studien var brett: arbetsterapeuterna som deltog var från två olika 
arbetsplatser i åldrar mellan 26-57 år och antal yrkesverksamma år var mellan 3-32. Samtliga 
deltagare var kvinnor, vilket inte var ett inklusionskriterium, men blev ett naturligt urval eftersom att 
det endast fanns kvinnliga arbetsterapeuter på verksamheterna där intervjuerna utfördes. Om och 
hur resultatet skulle påverkats av manliga deltagare kan författarna inte diskutera eftersom det 
saknas stödjande data för detta i denna studie. Önskat antal deltagare till studien var initialt tio 
personer, vilket inte gick att uppnå. Sammanlagt deltog i studien sju arbetsterapeuter, fem 
respektive två per grupp. Beslutet att genomföra fokusgruppintervju med två deltagare fattades på 
grund av begränsad tid och få intresseanmälningar. Nackdelen med bara två personer i en 
fokusgrupp kan enligt författarna vara att diskussionerna inte blir lika djupa och breda kring det 
valda ämnet som vid större grupper. Författarna anser att informationsrikedomen hos data och 
senare resultatet inte påverkades av att ett önskat antal deltagare inte kunde uppnås. Utifrån de två 
genomförda fokusgruppintervjuerna samlades det in data som besvarade studiens syfte på ett 
tillfredsställande sätt enligt författarna. 
 
För att komma fram till det viktigaste och det mest centrala inom studieområdet utformades en 
intervjuguide (21). Intervjuguiden hjälpte författarna att hålla sig till ämnet och bibehålla en logisk 
struktur genom hela intervjun. Studiens deltagare fick inte veta vilka frågor som de skulle svara på i 
förväg, enbart att ämnet som studien skulle handla om var EBP. Beslutet att inte avslöja frågorna för 
deltagarna var medvetet hos författarna, för att få så ärliga svar som möjligt. Ingen av deltagarna 
skulle, på grund av prestationsångest inför kollegor och intervjuare, ha möjlighet att förbereda sina 
svar.  
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Vid genomförandet av intervjuerna deltog båda författarna, den ena hade huvudansvaret att ställa 
frågor utifrån intervjuguiden och den andra ansvarade för den tekniska utrustningen samt ställde 
följdfrågor till deltagarna. Enligt Polit och Beck (18) skall en av författarna vara moderator och den 
andra observatör vid genomförandet av fokusgruppintervju. Moderatorn ställer frågor utifrån 
intervjuguiden och observatören noterar interaktionen mellan deltagarna. Författarna valde att även 
observatören ställde frågor till deltagarna för att stödja moderatorn under intervjuerna. På grund av 
att författarna saknade tidigare erfarenheter av att genomföra fokusgruppintervjuer behövdes det 
stöd från varandra för att hålla diskussionerna inom ämnet. Observatören hjälpte moderatorn att 
styra deltagarna tillbaka till ämnet med hjälp av sina följdfrågor vid behov. Efter att författarna 
avlyssnade den första intervjun kunde de se några svagheter i sitt utförande.  Exempelvis sa båda 
författarna ganska ofta “mhmm” för att bekräfta att man aktivt lyssnande vilket är positivt men även 
kan uppfattas som störande och ledande vid samtalet. Vid andra intervjun minskades detta och 
istället bekräftades lyssnandet med nickningar och ögonkontakt. Även följdfrågorna vid den andra 
intervjun blev tydligare och mer precisa mot syftet.  
 
Kvalitativ innehållsanalys användes för att analysera data. Författarna har följt Lundman och 
Graneheims (18) beskrivning av analysprocessen. Först plockades meningsbärande enheter ut som 
sedan kondenserades för att minska mängden av data, vidare skapade författarna koder som kort 
beskrev meningsenheterna. Utifrån dessa koder utformades kategorier som fick representera 
studiens resultat. Författarna anser att detta arbetssätt förenklade innehållsanalysen genom att 
skapa struktur som kunde följas steg för steg. Texten som analyserades i denna studie var 
deltagarnas uttalande som transkriberades ordagrant från inspelningar med diktafon från de två 
olika fokusgrupptillfällena.  
 
Författarna följde Polit & Becks beskrivning om trovärdighet (18). Intervjutillfällena utfördes med 
hjälp av intervjuguiden för att säkerställa att intervjuerna genomfördes på likadant sätt, vilket höjer 
tillförlitlighet i studien. Vid transkribering hade författarna ett systematiskt arbetssätt för att 
kontrollera att allt hade skrivits ner ord per ord. Först transkriberade en av författarna den ena 
intervjun, den andra författaren lyssnade sedan på den intervjun från ljudbandet och korrigerade 
den nedskrivna texten vid behov. Den andra intervjun bearbetades på liknande sätt men då bytte 
författarna roller i utförandet. Efter transkribering letade båda författarna enskilt efter 
meningsbärande enheter som sedan tillsammans diskuterades och bekräftades så att innehållet 
uppfattades på liknande sätt. Författarna var eniga i sina tolkningar av arbetsterapeuternas 
erfarenhet, vilket kan tyda på att det finns bekräftelsebarhet och trovärdighet i studien. Författarna 
har använt citat från deltagarna för att tydligt visa att resultat som har skrivits ner bygger på vad 
deltagarna sa under intervjuerna vilket höjer trovärdighet i studien. I vilken grad studiens resultat 
kan överföras till andra grupper i olika sammanhang är svårt att säkerställa. Resultat som uppnås 
med denna kvalitativa studie visar inte att dessa deltagares upplevelser och åsikter kring EBP 
representerar alla arbetsterapeuter. Samtidigt kan man se likheter med tidigare studier och därför 
kan denna studie bidra som tankeväckare samt en anledning till att nya studier i ämnet utförs med 
större variation på olika arbetsplatser för att bekräfta överförbarhet.  
 
6.3 Slutsats 
Arbetsterapeuter är positivt inställda till EBP enligt denna studie. Om verksamheter vill främja 
arbetsterapeuters möjligheter att arbeta evidensbaserat skulle de ta hänsyn till att mer tid avsätts 
och att resurser för kunskapsökningen blir mer lättillgänglig. 
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Bilaga 1 Intervjuguide  

 

Intervjuguide 

 

 Öppning - 10-15 min 

● Introduktion: av oss som skall hålla i intervjun, syftet, sekretess, beräknad tidsåtgång 90 min  

● Frivilligt att deltaga, kan närsomhelst avsluta sitt deltagande i studien  

● Dela ut samtyckesformulär och enkäten 

● Tanken med intervjun: vi vill höra deras tankar och upplevelser, alla skall få prata, en i taget, 

öppna frågor men försöka hålla till ämnet (evidensbaserad praktik) 

● En student kommer hålla i intervjun (frågor), den andra studenten sköter 

utrustning/observerar och antecknar - för att få med icke verbala uttryck 

● Har personerna några frågor inledningsvis? 

 Samla information - ca 50-60 min 

● Ställ frågor ur intervjuguiden 

1. Kan du förklara vad EBP är?  

2. Hur ser EBP ut på er arbetsplats? (används, /används ej / på vilket sätt) 

3. Kan du/ni ge några förslag på hur förbättringar/förändringar skulle kunna se ut för att öka 

användningen av EBP? 

● Fånga upp intressanta delar genom att ställa följdfrågor  

1. Berätta gärna mer om…. 

2.  Kan du ge exempel på vad du menar med… 

3.  Det låter intressant med…..kan du berätta/utveckla dina tankar om det 

● Våga vara tyst och avvakta (personen kan behöva tänka efter) 

● Anteckna vad som observeras (mimik, kroppshållning, ögon..) 

 Avslutning - ca 15 min 

● Summera vad vi pratat om, vad intervjuaren uppfattat 

● Fråga om personerna vill tillägga något 

● Berätta om den fortsatta processen 

● Några övriga frågor? 
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Bilaga 2 Enkät  

 

 

Enkät 

 

 

Ålder: ………… 

 

Examensår arbetsterapeut: …………………. 

 

Antal yrkesverksamma år som arbetsterapeut: …………………………….. 

 

Antal yrkesverksamma år på nuvarande arbetsplats: …………………….. 

 

Utbildningar/ vidareutbildningar/ kurser etc. : ………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


