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Bakgrund: Arbetsterapeuter har en skyldighet att utvärdera, men forskning visar att det finns 

brister vid utvärdering och att klienter känner missnöje över detta. Syfte: Syftet med studien 

var att kartlägga i vilken omfattning och på vilket sätt arbetsterapeuter utvärderar 

arbetsterapeutiska åtgärder inom kommunal verksamhet. Metod: Författarna valde att göra en 

kvantitativ metod i form av en enkät. Enkäten skapades i ett webbaserat program och 

skickades ut till 99 respondenter inom sex olika kommuner i ett utvalt län, varav 58 svarade. 

Frågeformuläret innehöll övervägande fasta svarsalternativ som analyserades i SPSS. De 

öppna frågorna analyserades separat där liknande svar grupperades ihop. Resultat: Resultatet 

visade att 64 procent alltid gör utvärdering. Flertalet utvärderade via telefonsamtal och 

intervju var den vanligaste utvärderingsmetoden. Det var inte vanligt med 

bedömningsinstrument vid utvärderingen, men om det förekom så valde fler det utifrån 

tillgången på arbetsplatsen än utifrån klientens behov. Klientcentrering ansågs vara viktigt, 

men de tillfällen det inte sker berodde bland annat på klientens bristande funktionsförmåga. 

Konklusion: Studien pekar på att de kommunanställda arbetsterapeuterna i hög utsträckning 

genomför utvärdering i det aktuella länet. Det krävs forskning i fler län för att kunna göra en 

generalisering av utvärdering inom kommunal verksamhet.     
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1. INLEDNING 

Det är viktigt att som arbetsterapeut göra en utvärdering av åtgärder (Sveriges 

arbetsterapeuter [SA], 2011). Utvärdering är bra för att synliggöra resultat av en klients 

uppsatta mål. Klienten får då en kvalitetsgaranti av behandlingsåtgärderna, det vill säga att 

åtgärderna har gett effekt (LO-TCO Biståndsnämnd, 2006). Trots att detta är viktigt visar 

forskning att utvärderingar kan saknas eller vara bristfälliga samt att en variation av 

standardisering förekommer vilket klienter kan känna missnöje över (Hedberg-Kristensson, 

Dahlin Ivanoff & Iwarsson, 2006; Nygård, Kottorp & Rosenberg, 2015; Robertson & Blaga, 

2013; Stapleton & McBrearty, 2009; Wressle & Samuelsson, 2004). Det finns därför en 

nyfikenhet av att se i vilken omfattning utvärdering görs i praktiken och vi är intresserade av 

att fördjupa oss mer i ämnet. Vi har sedan tidigare lite inblick inom kommunal verksamhet 

och har därför valt att kartlägga hur utvärdering genomförs där.  

 

2. BAKGRUND 

2.1. Arbetsterapi 

Arbetsterapins huvudsakliga roll är att möjliggöra aktivitet, vilket innebär allting en människa 

gör för att sysselsätta sig själv. I det ingår produktiva aktiviteter (t.ex. sociala och ekonomiska 

sysslor), fritidsaktiviteter samt personliga aktiviteter (egenvård). Aktivitet bidrar till hälsa, ger 

livet en mening och uppfyller olika syften för människan (Townsend et al., 2002). En vanlig 

arbetsterapimodell är Model of Human Occupation (MOHO). Den redogör för att människan 

består av tre komponenter; viljekraft, vanebildning och utförandekapacitet. Dessa tillsammans 

med miljön påverkar individens aktivitetsbeteende. Komponenterna har inflytande på hur 

individen väljer, organiserar samt utför sina aktiviteter och den omgivande miljön kan vara 

både en möjliggörande och begränsande faktor för denne att vara aktiv (Kielhofner, 2012).  

 

Arbetsterapeuten har ett helhetsperspektiv på varje enskild individ och arbetar för att göra 

denne så självständig som möjligt. Detta genom att hitta olika former av åtgärder till 

personens aktivitetsbegränsningar vilket exempelvis kan vara att anpassa bostaden och prova 

ut och förskriva hjälpmedel (SA, 2016a). Åtgärderna handlar om att hjälpa personen att återfå 

eller vidmakthålla sin funktions- och/eller aktivitetsförmåga i vardagen, samt få personen att 

bli så delaktig som möjligt. Det kan också handla om att hjälpa personen att utveckla 

kompensatoriska strategier i sin unika situation. Trots begränsningar och/eller sjukdom ska 

hen kunna leva ett så aktivt liv som möjligt. Det är även av betydelse att arbetsterapeuten 

utgår från vad klienten vill och behöver kunna utföra i sin vardag och hela tiden samråda med 

klienten för att åtgärderna ska vara klientcentrerade (SA, 2016b).  

2.2. Betydelse av klientcentrering 

Klientcentrering innebär att arbetsterapeuten tar hänsyn till klientens önskemål i behandlingen 

(Kielhofner, 2012). Arbetsterapeuten kan utgå från sex stycken principer för att arbeta 

klientcentrerat. Det handlar först och främst om att ha förståelse för klientens autonomi och 

egen vilja i processen och respektera att alla individer är olika med olika bakgrunder. Sedan är 

det viktigt att arbetsterapeuten är expert på kunskapen inom yrket medan klienten är expert på 

sin upplevda situation och att de i och med det delar på ansvaret för att relationen ska bli bra. 

De ska även tillsammans diskutera klientens problem med strävan efter att gemensamt 

komma fram till en lämplig lösning som överensstämmer med vad klienten själv vill uppnå. 
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Det är arbetsterapeutens uppgift att hjälpa klienten att hitta den aktivitet som bör prioriteras 

just nu. Slutligen ska en arbetsterapeut vara tillgänglig för klienten, tänka flexibelt och kunna 

förstå problemet från klientens perspektiv (Cole & Tufano, 2008). Klientcentrering är viktigt 

inom utvärdering för att få in klientens egna perspektiv gällande om målet har uppnåtts eller 

inte (Townsend et al., 2002). Det är även av betydelse för att klienten ska vara engagerad och 

då ökar chanserna till att de avsedda målen nås (Ghysels, Vanroye, Westhovens & Spooren, 

2017). Klientcentrering är därför en viktig del att förhålla sig till i en arbetsterapiprocess 

(Stockholms läns landsting, 2018).  

2.3. Arbetsterapiprocess 

Alla yrkesprofessioner inom hälso- och sjukvården arbetar inom en vårdprocess (Argentzell & 

Leufstadius, 2010). Där görs det först en utredning där klientens problematik kartläggs samt 

vilka kunskaper man i sin profession behöver använda. Därefter sätts realistiska mål som 

arbetet ska sträva emot, sedan utformas en åtgärdsplan och åtgärder vidtas som till sist 

utvärderas. Vidare beskrivs det att om en arbetsterapeut arbetar på detta systematiska sätt 

kvalitetssäkras dennes arbete, vilket innebär att det görs processinriktat och når ett bra resultat 

för klienten (Argentzell & Leufstadius, 2010). Även paragrafer i patientsäkerhetslagen tar upp 

vikten av ett systematiskt arbetssätt: “Vårdgivarens skyldighet att bedriva ett systematiskt 

patientarbete, 1 § Vårdgivaren ska planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som 

leder till att kravet på god vård i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) respektive 

tandvårdslagen (1985:125) upprätthålls Lag (2017:62)” (Patientsäkerhetslag SFS 2010:659).  

 

Inom arbetsterapi finns ett flertal olika arbetsterapiprocesser att välja att arbeta utifrån. Dessa 

utgår från olika praxismodeller som ger praktisk vägledning i arbetet, exempelvis MOHO. 

Oavsett vilken arbetsterapiprocess arbetsterapeuten utgår ifrån så har alla ändå samma 

ändamål, vilket bland annat är att i början skapa en god relation (Argentzell & Leufstadius, 

2010). En arbetsterapiprocess behövs för att arbetet ska göras systematiskt och att alla steg 

ska inkluderas (Townsend et al., 2002). Två vanliga processer som arbetsterapeuter kan utgå 

ifrån är the Occupational Therapy Intervention Process Model (OTIPM) och the 

Occupational Performance Process Model (OPPM). Dessa två skiljer sig åt i antal steg samt 

stegens ordning genom processen.  

 

OTIPM har ett top-down perspektiv som innebär att arbetsterapeuten inleder med att skaffa en 

helhetsbild av vem klienten är, dennes behov och vilka aktiviteter som klienten vill kunna 

utföra. Vidare bedömer arbetsterapeuten kvaliteten av ett aktivitetsutförande, vad klienten 

gjorde effektivt samt ineffektivt. Utifrån detta kan arbetsterapeuten i samarbete med klienten 

skapa en åtgärdsplan. Därefter genomförs åtgärder och senare utvärderas resultatet av dessa 

om de varit effektiva eller inte. Enligt OTIPM bör arbetsterapeuten arbeta klientcentrerat för 

att identifiera klientens mål (Fisher & Nyman, 2011). OPPM är också en klientcentrerad 

process som består av färre steg. Processen börjar med att direkt utforska klientens problem, 

välja teoretiskt tillvägagångssätt och identifiera de miljöförhållanden som bidrar till 

problemen. Därefter identifieras klientens styrkor och svagheter, lämpliga mål förhandlas 

fram och planen för hur åtgärderna ska genomföras bestäms. Sedan vidtas åtgärderna som 

slutligen utvärderas (Townsend et al., 2002).  
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2.4. Utvärdering  

I OTIPM beskrivs utvärdering som ett viktigt steg för att se om klienten har uppnått 

önskvärda resultat (uppnått mål) eller åtminstone gjort framsteg mot målet/målen. För att 

kunna mäta klientens framsteg måste ett observerbart och mätbart utgångsläge ha 

dokumenterats som underlag för jämförelse vid utvärderingar. De utvärderingsmetoder som 

kan användas är enligt OTIPM att observera samma aktivitet som före åtgärderna eller också 

låta klienten självskatta eller självrapportera kring aktiviteten om denne anses kunna redogöra 

på ett adekvat sätt (Fisher & Nyman, 2011).  

 

Enligt OPPM är utvärdering avgörande för att visa professionell ansvarsskyldighet. Inom den 

beskrivs intervju och observation som utvärderingsmetoder och då vanligen ihop med 

standardiserade instrument (Townsend et al., 2002). Instrument inom utvärdering är 

betydelsefulla eftersom det är genom dem som arbetsterapeuten får fram kunskap om 

åtgärdernas effekt. Under processens gång kan klientens aktivitetsförmåga bedömas vid ett 

eller ett flertal tillfällen och ett utvärderingsinstrument används sedan för att se hur stor den 

totala förändringen är efter åtgärderna (SA, 2011). Två vanliga instrument att arbeta med är 

ADL-taxonomin (Törnquist & Sonn, 2016) och Canadian Occupational Performance Measure 

(COPM) (Law et al., 2016). Utvärdering handlar även om att utvärdera själva processen. Där 

granskas det och dokumenteras vad som har och inte har gjorts utifrån processens upplägg. 

Arbetsterapeuten och klienten granskar exempelvis hur problemen var prioriterade (Townsend 

et al., 2002). 

2.4.1. Brister vid utvärdering av arbetsterapeutiska åtgärder 

Flera studier visar att det finns brister vid utvärdering av arbetsterapeutiska åtgärder 

(Hedberg-Kristensson et al., 2006; Nygård et al., 2015; Robertson & Blaga, 2013; Stapleton 

& McBrearty, 2009; Wressle & Samuelsson, 2004). I en av dem har klienter, från tre 

landsting i Sverige, fått svara på om en utvärdering har utförts samt hur tillfredsställda de var 

med detta steg. Resultatet visade att tillfredsställelsen var låg samt att majoriteten inte hade 

fått någon utvärdering (Wressle & Samuelsson, 2004). Arbetsterapeuten har krav på sig i sitt 

yrkesutövande att utvärdera. Om det inte görs vet inte arbetsterapeuten om de insatta 

åtgärderna har varit till nytta för att förbättra klientens möjlighet till aktivitet och delaktighet 

(SA, 2016c). Hedberg-Kristensson et al. (2006) tar upp exempel när arbetsterapeuter gör 

utvärdering av förskrivna hjälpmedel via telefon. Klienterna kunde vid dessa tillfällen endast 

svara på frågor och fick varken chans att själva visa eller få praktisk instruktion av hur 

hjälpmedlet används. I vissa fall tyckte till och med klienter att de inte fått tillräckligt med 

instruktioner vid utprovningen och därmed inte haft möjlighet att kunna ställa frågor kring 

användningen. 

 

Andra studier har undersökt användningen av bedömningsinstrument i samband med 

utvärdering. I samtliga användes inte instrumenten regelbundet vilket bland annat berodde på 

tidsbrist (Nygård et al., 2015; Robertson & Blaga, 2013; Stapleton & McBrearty, 2009). En 

annan orsak som togs upp i en av studierna var kunskapsbrist om instrumentets användning 

(Stapleton & McBrearty, 2009). I studien av Nygård et al. (2015) talar också arbetsterapeuter 

om att de efter en tid inte känner behov av att utgå från ett instrument. När de väl fått rutin på 

dess struktur har de möjlighet att vara mer flexibla då de i sitt tänk nyttjar de delar de tycker 

är relevanta. Samtidigt diskuterar de om att bedömningar bör innefatta alla delar av 

instrumentet för att utvärdering ska genomföras lika för alla klienter. De tror även att klienter 

skulle kunna ta exempelvis intervjuer på större allvar om de utgick från ett standardiserat 

upplägg och svara mer säkert och ärligt (Nygård et al., 2015). Enligt Kielhofner (2012) är det 
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bra om arbetsterapeuter noggrant väljer bedömningsinstrument utifrån den information som 

de får fram om en viss klient, på så sätt blir tillämpningen klientcentrerad. 

2.5. Arbetsterapi inom kommunal verksamhet 

Sveriges kommuner ansvarar för vården av äldre och personer med fysiska och psykiska 

funktionsnedsättningar. De ger även stöd och vägledning till dem som blivit utskrivna från 

sjukhus (Kliniska Studier Sverige, 2016). Arbetsterapeuter kan inom kommunen arbeta på 

särskilda boenden, ordinärt boende (klient bor kvar i eget boende) eller en kombination av 

dessa. På de särskilda boendena handlar arbetsuppgifterna om att ge funktionshöjande 

åtgärder efter en skada och/eller sjukdom. Detta för att klienten i största mån ska återfå sin 

funktions- och aktivitetsförmåga. Andra uppgifter är att ge personal och anhöriga handledning 

angående hur de ska hjälpa klienten på bästa sätt. I ordinärt boende är de arbetsterapeutiska 

åtgärderna ofta att utreda om bostadsanpassning ska göra det tryggt och säkert för klienten. 

De ger även träning och behandling av funktion och aktivitet för att klienten ska bli så 

självständig som möjligt (Socialförvaltningen, 2013). Andra arbetsterapeutiska åtgärder kan 

vara bland annat träning av personlig vård, förskriva tekniska hjälpmedel och ge 

ortosbehandling (Ljusnarsbergs kommun, 2018).  

 

Arbetsterapeuter inom kommuner kan även arbeta med primärvårdsuppgifter. I Hälso- och 

sjukvårdslagen (SFS 2017:30) definieras primärvård som en del av öppenvården som ska 

gagna allmänhetens behov gällande rehabilitering, omvårdnad, behandling och förebyggande 

arbete som inte kräver medicinska eller tekniska resurser från sjukhus. Detta gäller oavsett 

sjukdom, ålder eller patientgrupp (Hälso- och sjukvårdslag SFS 2017:30).  

 

Sammanfattningsvis är utvärdering ett viktigt steg i arbetsterapiprocessen. Det är en 

kompetens arbetsterapeuter förutsätts behärska och är av vikt för att tillförsäkra klienten 

säkerhet och trygghet över de åtgärder som implementeras. Om detta inte görs kan 

konsekvenserna bli att arbetsterapeuten inte vet om klientens mål har uppnåtts och/eller om 

dennes vardag fungerar. Det här kan i sin tur påverka klientens välbefinnande. Trots dessa 

konsekvenser finns det tidigare forskning som visar att utvärdering kan prioriteras bort eller 

vara bristande och att klienter är besvikna över det (Hedberg-Kristensson et al., 2006; Wressle 

& Samuelsson, 2004). Dessutom finns en variation av standardisering vilket kan påverka 

förutsättningen för klienter att få jämlik vård (Nygård et al., 2015). Därför är detta viktigt att 

utforska i praktiken och arbetsterapeuter inom kommunal verksamhet anses av författarna 

vara en informationsrik källa kring utvärdering av insatta åtgärder.  

 

3. SYFTE 

Syftet med denna studie var att kartlägga i vilken omfattning och på vilket sätt 

arbetsterapeuter utvärderar arbetsterapeutiska åtgärder inom kommunal verksamhet.  

 

Frågeställningar: 

● I vilken omfattning görs utvärdering? 

● Vilka utvärderingsmetoder används vanligtvis? 

● Vilka bedömningsinstrument används? 

● I vilken omfattning anser arbetsterapeuter att utvärderingen är klientcentrerad? 

● På vilket sätt är utvärderingen klientcentrerad? 

 



 

5 

4. METOD 

4.1. Design 

Studien genomfördes med en kvantitativ metod i form av en enkät som var egendesignad av 

författarna. Enligt Eliasson (2013) är en kvantitativ metod lämplig när målet är att undersöka 

en stor grupp och materialet ska framställas med siffror. Eftersom författarna ämnade att göra 

en större kartläggning bedömdes denna design vara användbar.  

4.2. Urval  

För att studien skulle vara hanterbar inom tidsramen för uppsatsarbetet var författarna tvungna 

att göra en geografisk begränsning. Därför valdes ett mellanstort län i Sverige och ett 

inklusionskriterie för urvalsgruppen var att de skulle vara legitimerade arbetsterapeuter som 

var anställda inom kommunal verksamhet. Hela länet består av 12 kommuner och av dessa 

valdes fyra stora och två små kommuner för att komma upp i minst 60-70 arbetsterapeuter, 

vilket författarna bedömde vara tillräckligt stort antal för studien. För att få tag på 

arbetsterapeuter i respektive kommun kontaktade författarna en adjungerad klinisk adjunkt 

(AKA) samt tre medicinsk ansvarig för rehabilitering (MAR). Samtliga svarade och det hela 

resulterade i 99 aktuella respondenter från sex olika kommuner som författarna skickade ut 

enkäten till.  

4.3. Enkätens utformning 

Enkäten skapades i det webbaserade programmet Google Formulär. Själva utformningen 

gjordes med en enkel och tydlig layout vilket Ejlertsson (2014) menar är av betydelse för att 

enkäten ska kännas seriös och vara tilltalande för respondenten. Enkätformuläret 

konstruerades utifrån studiens syfte samt frågeställningar och bestod av 18 frågor. Av dessa 

var 14 flervalsfrågor och fyra helt öppna då författarna inte ville begränsa respondenternas 

svar. Trost & Hultåker (2016) påvisar att öppna frågor är bra för att få möjlighet till värdefulla 

synpunkter. I övrigt fanns inga obligatoriska (låsta) frågor utan respondenterna hade rätt att 

hoppa över frågor i formuläret. Trost & Hultåker (2016) förklarar att om en respondent känner 

sig tvingad till att besvara frågor kan det riskera att denne inte skickar in enkäten. Därmed 

ville författarna att det i största mån skulle kännas fritt och otvunget att besvara.  

 

Formulärets uppbyggnad inleddes med bakgrundsfrågor gällande kön, ålder och erfarenhet 

(fråga 1-4). Bakgrundsfrågor är något som enligt Ejlertsson (2014) finns med för att få 

information om de som svarat, däremot begränsades antalet för att de inte skulle ta för stor del 

av formuläret. Deras placering i början valdes i enlighet med Trost & Hultåker (2016) som 

anser att det kan motivera respondenten till att fortsätta med enkäten eftersom frågorna är lätta 

att besvara. Efter bakgrundsfrågorna kom frågor om ämnesområdet utvärdering (fråga 5-18). 

De första (fråga 5-6, 8-9) svarade mot frågeställning 1: ”I vilken omfattning görs 

utvärdering?”. Fråga 9 svarade även mot frågeställning 2: ”Vilka utvärderingsmetoder 

används vanligtvis?”, där också fråga 7 och 10-11 ingick. Sedan tillhörde fråga 12-14 

frågeställning 3: ”Vilka bedömningsinstrument används?”. I den fjärde frågeställningen: ”I 

vilken omfattning anser arbetsterapeuter att utvärdering är klientcentrerad?” ingick frågorna 

15 och 17-18. Fråga 17-18 svarade även mot frågeställning 5: ”På vilket sätt är utvärderingen 

klientcentrerad?” där även fråga 16 ingick. För hel enkätutformning, se bilaga 1.  
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4.4. Datainsamling  

Enligt Olsson och Sörensen (2011) bör en enkät testas för att se om den ser inbjudande ut och 

att frågorna går att förstå. Enkäten testades därför på en verksam arbetsterapeut som fick 

besvara enkäten och sedan uttala sig om utformningen. Utifrån denna feedback behövde 

frågorna inte förändras. Själva datainsamlingen gjordes under nio arbetsdagar i månadsskiftet 

oktober/november år 2018. Enkäterna skickades ut via mail, separat till varje enskild 

respondent, som enligt Trost & Hultåker (2016) är lämpligt för att mottagaren inte ska kunna 

se i mottagarfältet vilka som tillfrågats. I vardera mail fanns ett missivbrev bifogat samt en 

länk som gav tillgång till att besvara enkäten i elektronisk form. Det medföljande 

missivbrevet skulle väcka intresse om studien, vilket Trost & Hultåker (2016) menar är av 

vikt för att få respondenterna att vilja delta. En påminnelse skickades ut efter fyra arbetsdagar 

till samtliga respondenter, däremot förtydligades det att de som redan hade svarat kunde 

förbise den. Av de 99 tillfrågade svarade 58, vilket gav en svarsfrekvens på 59 % samt ett 

externt bortfall på 41 %.  

4.5. Dataanalys  

Datan behövde ej läggas in manuellt utan detta arbetsmoment förenklades då Google 

Formulär automatiskt läste in enkätsvaren i ett sammankopplat kalkylblad. Kalkylbladets 

sammanställning kunde sedan laddas ner och föras över till ett Excel-dokument. I Excel 

plockades de öppna svaren bort för att senare göra en separat analys av dem. Vidare kodades 

de fasta svaren om till siffror vilket är något som Wahlgren (2008) anser är ett bra 

tillvägagångssätt. Efter kodningen lades datan in i programmet Statistical Package for the 

Social Science (SPSS) för vidare statistiska bearbetningar. Där gjordes frekvenstabeller över 

samtliga frågesvar som i enlighet med Ejlertsson (2014) är bra för att få en överblick över 

materialet. Både antalet svar och motsvarande andel i procent kunde läsas av i tabellerna över 

respektive fråga. Medelvärden och standardavvikelse (SD) beräknades också över två frågor 

som låg på kvotnivå. Diagram över utvalda frågor skapades sedan i Word för att visuellt 

tydliggöra resultatet som ett komplement till texten. De flesta frågor hade ett internt bortfall 

på mindre än fem svar i enkäten, se bilaga 2.  

 

En deskriptiv ansats användes för de fyra öppna frågorna. Dessa analyserades var för sig 

genom att svar till vardera fråga först lästes igenom. Därefter grupperades liknande svar ihop 

och författarna räknade sedan samman svaren i grupperna för att veta hur många som svarade 

vad. Utifrån detta kunde sedan en sammanfattning skrivas ned om respektive grupp. Eliasson 

(2013) skriver att kvalitativ data kan anknytas till den kvantitativa då de tillsammans kan 

bidra till en mer fullständig bild. De öppna svaren i de fasta frågorna, där respondenter hade 

besvarat frågor under “annat”, bearbetades på samma sätt.  

4.6. Etiska överväganden 

Inget beroendeförhållande förelåg under arbetets gång. Det vill säga det fanns ingen koppling 

mellan respondenterna och författarna vilket skulle kunna ha påverkat resultatet. Insamlade 

uppgifter har endast används till studiens ändamål.  

 

I missivbrevet som medföljde i mailet, informerades respondenterna om författarnas intresse 

för studien, dess syfte samt vad materialet skulle användas till. Det var viktigt att formulera 

brevet på ett bra sätt så inte respondenterna skulle känna sig granskade vad gäller deras 

utvärderingar. Vidare garanterades konfidentialitet vilket innebär att ingen obehörig ska 

kunna ta del av materialet samt att enskilda personer inte ska kunna identifieras (Ejlertsson, 
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2014; Trost & Hultåker, 2016). Respondenterna informerades också om att det var frivilligt 

att delta och att de när som helst fick avbryta sin medverkan utan förklaring. Ett samtycke ska 

även alltid inhämtas, och att svara på en webbenkät kan likställas med ett samtycke till att 

medverka (Ejlertsson, 2014). Därför förtydligades detta i missivbrevet; genom att besvara 

enkäten visar du ditt samtycke. Avslutningsvis stod kontaktinformation till författarna och 

handledaren. Studien har således följt de fyra individskyddskraven; informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Olsson & Sörensen, 2011).  

 

5. RESULTAT 

5.1. Beskrivning av deltagare  

Av de 58 respondenterna var 52 kvinnor, fem män och en person uppgav alternativet annat. 

Flest av dem var mellan 46-55 år (35%). Ingen var över 65 år och en var mellan 18-25 år. 

Resterande deltagare låg inom de övriga åldersspannen; 26-35 år (24%), 36-45 år (21%) och 

56-65 år (19%). Antal års erfarenhet som arbetsterapeut låg på ett medelvärde av 14 år 

(SD=9) och antal år som verksam på nuvarande arbetsplats var medelvärdet 9 år (SD=8).     

5.2. Genomförande av utvärdering 

Resultatet visade att samtliga arbetsterapeuter utvärderar insatta åtgärder i hög utsträckning. 

Av respondenterna valde 64 % alltid och 36 % ofta. Ingen hade valt bland de övriga 

alternativen ibland, sällan eller aldrig.  

 

De som inte alltid gör en utvärdering (36%) har alla svarat på den öppna följdfrågan till vad 

de tror det mest beror på (fråga 6). Svaren handlade om enklare åtgärder, klienten ska själv 

återkomma och tidsbrist. Många uttryckte att det inte alltid finns behov vid enklare åtgärder 

då de direkt kan se att de fungerar, eller att det görs i samband med en hjälpmedelsutprovning 

eller insats. Angående om att klienten själv ska återkomma skrev en del respondenter att de 

kommit överens med klienten eller klienten själv sagt att denne hör av sig om det inte 

fungerar. Vidare om tidsaspekten, menade några respondenter att de behöver besöka många 

och att annat prioriteras istället för utvärdering. 

 

Drygt hälften av alla respondenter (53%) utvärderar via telefonsamtal vilket är vanligare än 

att göra det vid hembesök som drygt en fjärdedel (28%) främst gör (fråga 7). Resterande 19 

procent svarade öppet under annat, där några av dem skrev att de gör det både via telefon och 

vid hembesök. Övriga gav olika svar vilket var följande: på dagrehab, på klinik eller vid 

hembesök, via telefon och hemtjänstpersonal, på äldreboende, på klinik eller skola/förskola, 

på omvårdnadsträffar. 

 

Alla utom en (57/58) besvarade frågan “Efter hur lång tid gör du vanligtvis en första 

utvärdering av en åtgärd?”. Mer än hälften av dem (60%) gör en första utvärdering efter 0-2 

veckor och en tredjedel (33%) efter 3-4 veckor. Övriga respondenter (7 %) svarade de andra 

alternativen: efter 5-6 veckor (n=2), 7-8 veckor (n=1), mer än 8 veckor (n=1).  
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5.3. Utvärderingsmetoder som vanligtvis används 

Det framgick i resultatet att intervju är den vanligaste metoden bland respondenterna vid 

utvärdering, där 93% svarat alltid (n=32) eller ofta (n=22). Gällande observation hade 57 

besvarat och majoriteten av dem (65%) uppgav också alltid (n=8) eller ofta (n=29). 

Självskattning var den minst vanliga utvärderingsmetoden. Av de 56 som gav respons om 

självskattning använde 23% det alltid (n=5) eller ofta (n=8). För mer detaljer se figur 1.    

 

 

Figur 1. Antal deltagare som använder respektive utvärderingsmetod. 

 

 

De flesta av samtliga respondenter (43%) ringer vanligtvis klienten när de gör en intervju eller 

självskattning (fråga 10). Cirka en fjärdedel (26%) träffar klienten personligen och nästan en 

tredjedel (31%) gör en kombination av båda.  

 

Antalet svar varierade på frågan “Vad utvärderar du vanligtvis för nivå i samband med 

respektive utvärderingsmetod?”, se figur 2. Drygt hälften (51%) av respondenterna som 

svarade angående Telefonsamtal utvärderar vanligen hjälpmedel. Av de som svarade om 

Intervju använde majoriteten (65%) metoden vid utvärdering av aktivitet/delaktighet. Även 

vid Observation (52%) och Självskattning (63%) var aktivitet/delaktighet vanligast att 

utvärdera. Resultatet visade därmed att vid telefonsamtal var det vanligast att utvärdera 

hjälpmedel medan vid de tre övriga utvärderingsmetoderna utvärderas främst 

aktivitet/delaktighet. 
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Figur 2. Vilken nivå antal deltagare utvärderar vanligen i samband med 

respektive utvärderingsmetod. 

 

5.4. Val av bedömningsinstrument och hur det används 

Det var 44 % (26/58) som svarade att de sällan (n=23) eller aldrig (n=3) använder 

bedömningsinstrument vid utvärdering (fråga 12). Sedan var det 28 % som använder det 

ibland (n=16) och ytterligare 28 % som använder det alltid (n=5) eller ofta (n=11). Därmed 

visade resultatet att bedömningsinstrument används i låg utsträckning vid utvärdering, se figur 

3 nedan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

       Figur 3. Andel respondenter som använder bedömningsinstrument vid utvärdering. 
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Vid den öppna frågan om vilka bedömningsinstrument som används vanligtvis (fråga 13) var 

det 50 respondenter som hade besvarat. Där framgick det att 45 använder ADL-taxonomin 

främst, varav två använder det i en kombination av beprövad erfarenhet och en med en 

kognitiv checklista som komplement. Tio av dessa 45 använder ADL-taxonomin och minst ett 

annat instrument av följande: COPM (n=8), Visuell Analog Skala (VAS, n=1), chair stand 

test, bergs balansskala samt Timed Up and Go test (TUG, n=1). Tre respondenter använder 

respektive instrument COPM, Mini Mental State Examination (MMSE) eller VAS, och en 

svarade FSA:dis, VAS och Housing enable. Sedan var det en som skrev att hen inte använder 

något instrument utan istället utvärderar utifrån mål. Med andra ord visade resultatet att ADL-

taxonomin är det allra vanligaste instrumentet vid utvärdering och att få använder mer än ett 

instrument. 

 

Vid valet av hur de vanligtvis väljer bedömningsinstrument (fråga 14) var det ett bortfall på 

tre respondenter. Drygt en tredjedel (36%, 20/55) väljer det utifrån tillgång på arbetsplatsen. 

En ytterligare tredjedel (33%) väljer utifrån klientens behov och tolv personer (22%) utgår 

ifrån det bedömningsinstrument de känner sig mest bekväma med. Det var även en person 

(2%) som gör valet utifrån sin tidsmängd. Resterande 7 % svarade “annat”, där fyra 

respondenter svarade olika. En skrev att denne vanligen inte använder bedömningsinstrument 

medan en annan skrev att det beror på vad som ska utvärderas. Två handlade om att det efter 

remiss görs MMSE och att VAS är ett bra instrument vid smärta. 

5.5. Klientcentrerad utvärdering  

Samtliga respondenter svarade att utvärderingen oftast är klientcentrerad (fråga 15). Strax 

över hälften, 52 % (n=30) uppgav att den alltid är det och resterande 48 % (n=28) uppgav 

svarsalternativet ofta.   

 

De 28 som inte svarade alltid hade också en öppen följdfråga (fråga 17) om vad det kan bero 

på, där 25 hade besvarat. Deras svar grupperades till bristande funktionsförmåga och att 

åtgärder är till för personal/arbetsmiljö. Gällande bristande funktionsförmåga syftade de 

flesta på kommunikationssvårigheter, där klienter t.ex. har svårt att uttrycka sig och anhöriga 

får företräda dem, vilket följande citat visar; “[...] Ofta måste jag gå via någon annan pga 

svårigheter med kommunikation (språk) och då riskerar klientcentreringen att minska”. Andra 

exempel på bristande funktionsförmågor klienten kan ha var nedsatt insikt eller 

minnesproblem. Beträffande att åtgärder är till för personal/arbetsmiljö syftade 

respondenterna på att de underlättar personalens arbete med t.ex. förflyttningshjälpmedel och 

att utvärderingen då indirekt inte blir klientcentrerad, vilket ses ett exempel på nedan.    

 

Ibland är det så att klientens önskemål inte är det som är det bästa. Vi måste 

även bedöma vad som är bäst för omvårdnadspersonal, samt se till vad som 

är upphandlat gällande hjälpmedel. Viss "övertalning" kan behövas ibland, 

för att det ska bli så bra som möjligt för alla parter 

 

Utöver ovannämnda orsaker till att klientcentrering uteblir skrev en respondent att det kan 

bero på att arbetsterapeuten utgår från vad denne själv tycker och inte utifrån klientens behov 

och mål. En annan respondent tog upp om att omvårdnadspersonal eller anhöriga kan lägga 

sig i för mycket ibland i utvärderingen och att klienten då kanske inte kan tala för sig själv.   

Ett ytterligare svar var att det kan vara viktigt att peka på förbättrade förmågor hos klienten 

som hen inte nämnt som mål, men som har blivit bättre under träningen. Slutligen svarade en 

att det inte sker om det handlar om något tekniskt hjälpmedel och en annan skrev “vet ej”.  
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Vidare har 46 respondenter besvarat den öppna frågan där exempel skulle ges på vilket sätt 

utvärderingen är klientcentrerad (fråga 16). Deras svar har delats in i fyra grupper. I den första 

var det 14 respondenter vars svar handlade om att de utgår ifrån klientens behov, mål 

och/eller vilja. Nästa grupp bestod av 20 svar där respondenterna utgår ifrån klientens 

upplevelse av en insats/åtgärd. De menade att de lägger stor vikt på vad klienten tycker och 

känner vid utvärderingen, att om personen själv t.ex upplever att målet är uppnått, vilket 

följande citat visar; “Att det är patientens upplevelser och svar som är det viktiga i om målet 

är uppnått eller inte och på vilket sätt patienten tycker det fungerar”. Den tredje gruppen 

handlade om betydelse av delaktighet vilket fyra respondenter hade svarat om. Ett exempel på 

vad en respondent uttryckte gällande detta är; “En åtgärd handlar alltid om patientens 

delaktighet och välmående, vilket gör att uppföljningen alltid bygger på att patienten får ökad 

delaktighet eller en mer anpassad vardag”. I den sista gruppen skrev sex respondenter om 

effekten av en insats/åtgärd och menade då att de ser hur bra åtgärderna har fungerat för 

klienten, om t.ex dennes aktivitetsförmåga har förändrats/förbättrats.  

 

Samtliga respondenter besvarade den sista frågan om i vilken omfattning de utvärderar med 

anhöriga. Majoriteten (74%, 43/58) svarade ibland, åtta (14%) sällan och en gör det aldrig. 

Sex personer (10%) gör det vanligen, varav två alltid och fyra ofta. Således är det få 

respondenter som utvärderar i hög utsträckning med anhöriga.  

 

6. DISKUSSION 

6.1. Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att kartlägga i vilken omfattning och på vilket sätt arbetsterapeuter 

utvärderar arbetsterapeutiska åtgärder inom kommunal verksamhet. Resultatet visade att 

utvärdering görs i hög utsträckning, främst via telefonsamtal och att det är få som använder 

bedömningsinstrument, men utvärderar klientcentrerat.  

 

Gällande att utvärdering görs i hög utsträckning stämmer inte överens med tidigare forskning 

som visade att utvärdering kan saknas eller vara bristfällig (Hedberg-Kristensson, 2006; 

Wressle & Samuelsson, 2004). Författarna anser att detta är mycket positivt då utvärdering är 

viktigt. Däremot finns det en fundering om vilka som har besvarat enkäten, att de som 

möjligen vet med sig att de inte gör utvärdering har kanske valt att inte svara. En av orsakerna 

till att en utvärdering inte alltid görs var att klienten själv skulle återkomma om åtgärden inte 

fungerade bra. Det kan diskuteras om det är ett bra tillvägagångssätt att överlåta ansvaret till 

klienten. Som det tidigare nämnts i bakgrunden har en arbetsterapeut skyldighet att utvärdera 

(SA, 2016c). Författarna tycker det känns riskabelt att arbetsterapeuten förlitar sig på att 

klienten hör av sig. Detta för att klienten möjligtvis inte vill vara till besvär och således inte 

återkommer. En annan tanke är att klienten kan sakna viss insikt och kanske inte vet att det 

skulle kunna vara bättre, om inte någon utvärderar. Enligt Sveriges arbetsterapeuter (2011) är 

det viktigt att utvärdera för att se den totala förändringen efter åtgärderna. Arbetsterapeuten 

kan då se om klienten uppnått mål/på väg att nå mål (Fisher & Nyman, 2011) och se om 

dennes möjlighet till aktivitet och delaktighet har förbättrats (SA, 2016c). 

 

Vidare var det vanligast att utvärdera via telefonsamtal vid intervju och självskattning. 

Tänkbara orsaker till det kan vara att arbetsterapeuten inte hinner åka hem till klienten eller 

också passar på att utvärdera när klienten ringer och vill fråga något. Enligt studien av 

Ferreira et al. (2017) är telefonsamtal vid uppföljning ett effektivt sätt för sjuksköterskor att 
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kommunicera med patienter. Det här är något som författarna tänker även kan gälla 

arbetsterapeuter. Samtidigt kan det finnas svårigheter med att fråga klienten saker genom det 

sättet då de inte kan se varandra och därmed försvåras kommunikationen. Hilmarsson (2012) 

skriver om hur icke-verbala signaler såsom ögonkontakt, kroppsspråk och gester också är av 

vikt i ett samtal för att skapa en trygg relation och kontakt. Det kan dock spara tid för 

arbetsterapeuter att utvärdera via telefon och genom en sådan tidsbesparande metod hinner de 

med sina arbetsuppgifter och kan därmed också genomföra utvärderingar.  

 

Resultatet visade också att hjälpmedel var det som utvärderades främst via telefonsamtal. 

Enligt Vårdgivarguiden (2018) bör det kontrolleras att klienten vet hur ett hjälpmedel används 

vid utvärderingen samt om det underlättar i aktivitet och delaktighet. En reflektion kring detta 

är att det borde vara svårt att kontrollera och bedöma utan att själv se hur klienten använder 

hjälpmedlet. Detta stämmer överens med tidigare forskning som pekar på att utvärdering via 

telefon försvårar då klienten inte kan visa arbetsterapeuten hur hjälpmedlet fungerar 

(Hedberg-Kristensson et al., 2006). Det var därför förvånande för författarna att resultatet 

visade att det är fyra gånger vanligare att utvärdera hjälpmedel via telefonsamtal än vid 

observation. Forskning visar att båda utvärderingsmetoderna observation och intervju bör 

beaktas vid en utvärdering för att erhålla alla aspekter av ett aktivitetsutförande (Tomra 

Nielsen & Ejlersen Wæhrens, 2015). Författarna anser att observationer bör göras vid 

utvärdering av ett hjälpmedel då klienter annars riskerar att använda hjälpmedlet på fel sätt 

vilket i sin tur kan leda till att klienten skadar sig. Det har dock inte framgått i resultatet om 

deltagarna kombinerar olika metoder, vilket hade varit intressant att veta och bra att ta reda på 

i framtida forskning. Något som förslagsvis skulle kunna genomföras istället för telefonsamtal 

är att arbetsterapeuter utvärderar via skype (liknande KRY-appen), på så sätt sparar de tid och 

kan både föra en dialog och observera klienter vid användandet av ett hjälpmedel.   

 

Sedan visade resultatet att de flesta deltagarna gör utvärdering utan bedömningsinstrument. 

Tidigare forskning tar upp exempel där instrument inte används på grund av tidsbrist eller 

kunskapsbrist (Nygård et al., 2015; Robertson & Blaga, 2013; Stapleton & McBrearty, 2009). 

Det skulle även kunna vara potentiella orsaker i denna studien, men är svårt att veta och går 

endast att spekulera om då det inte ställdes någon fråga till respondenterna angående varför de 

inte använde bedömningsinstrument. Andra orsaker som beskrivs i forskningen är att det 

skulle kunna bero på att de inte fysiskt använder sig av instrumentet, i enlighet med Nygård et 

al. (2015) exempel där arbetsterapeuter använder endast utvalda delar och egna tolkningar av 

ett instrument när de väl lärt sig dess struktur. En annan möjlig orsak kan vara att det kan 

upplevas för formellt. Standardiserade bedömningsmetoder är enligt Socialstyrelsen (2012) 

viktigt vid utvärdering inom hälso- och sjukvården eftersom det ger ett enhetligt 

tillvägagångssätt som leder till likvärdiga bedömningar. Behandlingsresultat blir också 

synligare vilket kan bidra till att utveckla arbetet samt kontrollera att verksamhetens insatser 

är av god kvalitet. 

 

Ungefär lika många valde bedömningsinstrument utifrån vad som fanns tillgång till på 

arbetsplatsen (36%) som utifrån klientens behov (33%), vilket författarna tycker är 

anmärkningsvärt. Det var även tolv respondenter (22%) som valde utifrån vad de känner sig 

mest bekväma med, det vill säga att de utgår från sig själva i första hand. Detta stämmer inte 

överens med studien av Stapleton och McBrearty (2009) som visade att arbetsterapeuter i 

större utsträckning väljer bedömningsinstrument efter klientens behov och enbart ett fåtal 

utifrån tillgången på arbetsplatsen. Sveriges arbetsterapeuter (2008) skriver att bedömningens 

tillförlitlighet uppnås genom att välja bedömningsinstrument som är praktiskt användbara, 

valida och reliabla utifrån klientens aktivitetsförmåga. Denna källa stödjer alltså att en 

arbetsterapeut bör utgå ifrån klienten. En reflektion är att de instrument arbetsterapeuten har 

till förfogande är de instrument det går att välja mellan och som arbetsterapeuten kan lära sig 
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och således nyttja vid olika klientsituationer. Tillgången på arbetsplatsen borde därför vara en 

stor aspekt som påverkar valet av bedömningsinstrument, vilket också resultatet antyder. 

Därmed behövs ett större utbud av bedömningsinstrument på arbetsterapeuternas 

arbetsplatser, författarna tror att det i högre utsträckning skulle väljas utifrån klienten om det 

fanns fler valmöjligheter.  

 

Utvärderingarna visade sig oftast vara klientcentrerade, drygt hälften av arbetsterapeuterna 

ansåg att den alltid är det, vilket tyder på att de är angelägna om klientens perspektiv. Ett 

flertal angav att utvärderingen inte alltid är det, då det händer att en åtgärd är till för 

omvårdnadspersonal. Författarna tolkar det som att när arbetsterapeuterna, som gav det svaret, 

väl utvärderar med en klient så är den alltid klientcentrerad. Det är sedan intressant att en 

arbetsterapeut svarade att anhöriga eller omvårdnadspersonal kan lägga sig i för mycket, att 

klienten kanske inte kan tala för sig, och att utvärderingen därmed inte får någon 

klientcentrering. Socialstyrelsen (2016) skriver att anhöriga har en betydande roll inom 

sjukvården genom att de känner klienten och kan bidra med information till personal.  

Författarna håller med om det, en arbetsterapeut kan behöva fråga både anhöriga och klienten 

då de kan ha olika perspektiv och således ge en bredare bild om t.ex. hur effektiv åtgärden 

varit. Samtidigt borde en arbetsterapeut i första hand lyssna på klienten. Det innebär att vänta 

in klientens svar om det behövs, därmed låta det ta tid, och inte acceptera att dennes anhöriga 

svarar istället.  

 

Författarna tänker att arbetsterapeuter skulle kunna använda kommunikationshjälpmedel 

såsom bild- och bokstavsstöd, samtalsapparat eller talförstärkare som metod för att även 

kunna fråga klienter med kommunikationssvårigheter vid utvärdering. Enligt Centrum för 

hjälpmedel (Region Örebro län, 2018) kan klienten med bild- och bokstavsstöd använda sig 

av bilder, bokstäver eller skriven text för att kommunicera. Det kan anpassas utifrån språkliga 

förutsättningar och behov samt användas i många sammanhang. Med samtalsapparat kan 

personen uttrycka sig genom att antingen trycka på knappar med ett förinspelat budskap eller 

själv skriva in ord på tangenterna som sedan apparaten läser upp. En talförstärkare är till hjälp 

för dem som har svårt att göra sig hörda på grund av hes, viskande eller svag röst. Genom att 

då koppla en mikrofon till en högtalare så kan rösten förstärkas (Region Örebro län, 2018). 

Om arbetsterapeuter skulle ha tillgång till och använda sådana här hjälpmedel vid olika 

klientsituationer där kommunikationen svajar så skulle klientcentrering behållas. Alla 

individer har rätt till lika behandling oavsett nedsättning vilket samtliga vårdprofessioner bör 

sträva efter.    

6.2. Metoddiskussion 

Valet av kvantitativ metod var rätt utifrån syftet och frågeställningarna. Författarna skulle 

göra en kartläggning av utvärderingen av arbetsterapeutiska åtgärder och därför lämpade det 

sig bäst att göra en enkätstudie på ett större antal respondenter för att få mer data. Tanken var 

att det kunde bli ett mer generaliserbart resultat jämfört med att ha gjort t.ex. en intervjustudie 

med färre antal respondenter. En svaghet som dock fanns med insamlingsmetoden var att 

författarna inte hade möjlighet att ställa några kompletterande frågor till respondenterna.   

 

Författarna valde ett län i Sverige och de arbetade systematiskt med att hitta respondenter 

inom det valda geografiska området. Enkäten skickades till sammanlagt 99 arbetsterapeuter i 

hälften av länets kommuner och gick ut till arbetsterapeuter inom kommunal verksamhet 

inom många olika arbetsområden. Därför anser författarna att studiens resultat är 

representativt för kommunanställda arbetsterapeuter inom det valda området, men att det 

däremot inte är generaliserbart för hela landet. Olsson och Sörensen (2011) skriver att ju 

större ett urval är desto mer tillförlitligt blir resultatet. Därmed hade ett bättre 

tillvägagångssätt varit att inkludera alla kommunerna i det aktuella området då studien hade 
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blivit mer representativ. Ett annat möjligt alternativ hade varit att välja ut ett flertal län för att 

resultatet på så sätt skulle bli nationellt generaliserbart. Fast det fanns och andra sidan inte den 

tiden till att göra en så stor kartläggning på nationell nivå. 

 

Sammanlagt hade enkätformuläret 18 frågor och tog cirka fem minuter att besvara vilket ses 

som en fördel då det har kunnat minska risken för att respondenter avskräckts och således 

förebyggt bortfall. Enkäten var egendesignad och författarna tycker att de ringade in ämnet 

med sina frågor och att validiteten därmed var tillförlitlig. Något som däremot hade varit 

intressant att lyfta är frågor om varför ett bedömningsinstrument inte används eller var 

respondenterna arbetar inom kommunen. Författarna har också i efterhand tänkt att det hade 

varit bra med en fråga om respondenterna utgår från mål när de utvärderar. Detta då det 

framgick i bakgrundslitteraturen ett flertal gånger att arbetsterapeuter kan göra det. 

 

I enkäten var många frågor utformade med svarsalternativen alltid, ofta, ibland, sällan eller 

aldrig. Enligt Ejlertsson (2014) finns det en fördel med att ha ett udda antal svarsalternativ. 

Han menar att ett mittalternativ (i det här fallet ibland) ger möjlighet för respondenten att vara 

mer neutral. Detta är något som författarna tror kan ha uppskattats av respondenter som varit 

osäkra eller inte haft en klar uppfattning. Däremot skriver Ejlertsson (2014) att en nackdel 

med ett udda antal är att respondenten inte på samma sätt tvingas ta ställning i frågan och 

således inte ger ett lika tydligt resultat. Dock anser författarna att om ett jämnt antal 

svarsalternativ hade använts istället hade vissa respondenter möjligen velat placera sig 

mittemellan och känt att det fanns för lite svarsalternativ. Det hade kunnat medföra att de 

istället hade hoppat över frågan och därmed gett ett större internt bortfall. Vidare om 

utformningen fanns det en tanke med att använda samma typ av svarsalternativ ett flertal 

gånger. Detta för att inte förvirra respondenten eller att denne skulle störa sig på att det 

ändras. En ytterligare sak som det tänktes på var att ordningen av svarsalternativen inte heller 

skulle ändras för att förebygga risk för att en som inte är uppmärksam bara i farten fyller i och 

det blir fel. 

 

När författarna läste igenom svaren rörande antal år på sin nuvarande arbetsplats (fråga 4) 

blev det uppenbart att frågan inte varit tillräckligt tydlig. En del respondenter svarade om 

nuvarande arbetsplats medan andra svarade hur många år de totalt arbetat inom kommunen. 

Medelvärdet på 9 år är därför lite missvisande. Dock jämförde författarna enskilda svar med 

frågan om antal års erfarenhet som arbetsterapeut (fråga 3). Ingen hade svarat att de arbetat 

mer år inom kommunal verksamhet än de varit arbetsterapeuter. Detta tyder åtminstone på att 

det inte var någon som hade arbetat inom andra yrkesverksamheter inom de år de angav. 

 

Enkäten innehöll också några öppna kvalitativa frågor och de var betydelsefulla för ämnet då 

de i enlighet med Ejlertsson (2014) kan ge en viss tilläggsinformation. Trost & Hultåker 

(2016) menar dock att det finns en risk att personer hoppar över öppna frågor för att de är för 

tidsödande att besvara. Redan vid konstruktionen var författarna medvetna om att enkäten 

skulle skickas till respondenternas arbetsplats och därmed formulerades de öppna frågorna så 

att inga långa svar skulle behövas. Exempelvis vid fråga 16 “Ge ett exempel, på vilket sätt 

utvärderingen är klientcentrerad”, behövde respondenterna endast ge ett exempel. Tanken var 

därför att det inte skulle bli många blanka svar, vilket det heller inte blev. De svar som gavs 

var mellan ett enstaka ord upp till tre meningar och var således hanterbara. 

Enkäten testades i enlighet med Olsson och Sörensen (2011) som påpekar att en enkät bör 

granskas kritiskt. Däremot hade den personen som testade enkäten inte varit yrkesverksam 

som arbetsterapeut så länge. Det hade varit bra om fler eller en med mer erfarenhet hade 

tillfrågats så att författarna hade kunnat få mer feedback och eventuellt ändrat i formuläret. 
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Formuläret skickades ut via mail. Det var ett snabbt sätt att få ut den på, nackdelen är dock att 

svarsfrekvensen är vanligtvis lägre jämfört med postenkäter (Trost & Hultåker, 2016). Fast 

med tanke på tidsramen hade det ej varit möjligt med en postenkät, med att dels skicka ut 

enkäterna i kuvert och dels invänta svar per post. Enkäten låg ute i nio arbetsdagar och fyra av 

dessa var under höstlovsveckan vilket kan ha minskat svarsfrekvensen. Det är nämligen enligt 

Ejlertsson (2014) viktigt att utskicket inte sker vid kända aktiviteter, exempelvis skollov. En 

påminnelse skickades även ut efter fyra arbetsdagar. Med tanke på att enkäten skickades ut 

under ett höstlov och att respondenterna hade kort om tid på sig att svara, anses 

svarsfrekvensen på 59 procent vara bra.  

 

Den erhållna datan registrerades automatiskt i kalkylbladet. Författarna tycker att det var en 

fördel att få svaren sammanställda då det blev effektivt att arbeta vidare utifrån det. De anser 

att analysen inte påverkades av det eftersom de själva kodade om och läste igenom svaren. 

Trost och Hultåker (2012) påpekar att en omkodning är ett bra sätt att hantera materialet på 

eftersom de som kodar då upptäcker eventuella fel i svaren.  
 

SPSS var till en början ett effektivt och användbart tillvägagångssätt. Programmet var bra på 

så sätt att frekvenstabellerna gav en tydlig överblick över resultatet. Däremot visade 

frekvenstabellerna värden som inte var relevanta för studien, till exempel kumulativ procent, 

samt att de var på engelska. I och med att författarna hade ytterst lite erfarenhet med att arbeta 

i SPSS och göra tabeller och diagram i programmet valde de istället att göra egna i Word. 

SPSS hade varit mer användbart om exempelvis korrelation eller p-värde skulle behöva 

räknas ut för resultatet i studien, vilket inte behövdes.  

 

En tanke kring vilka som har besvarat enkäten är möjligtvis de som tyckte att det är ett 

intressant ämne och/eller som kände att frågeformuläret var kort och gick snabbt att svara på. 

Bortfall skulle möjligtvis kunna bero på tidsbrist eller att webbenkäten glömdes bort, 

alternativt att vissa var medvetna om att de vanligtvis inte gör utvärderingar och därför kände 

att de inte vill svara. Angående etiska överväganden kan det ha varit känsligt att fråga om 

utvärdering då arbetsterapeuter har skyldighet att göra det, men frågeställningar och 

formuleringar har noga tänkts igenom.  

 

6.3. Konklusion  

 
Resultatet visade att kommunanställda arbetsterapeuter i hög utsträckning genomför 

utvärdering i det aktuella länet. ADL-taxonomin är det vanligaste instrumentet som används, 

men resultatet antyder att de behöver få mer tillgång till olika bedömningsinstrument på 

arbetsplatsen. Intervju var den utvärderingsmetod som används mest frekvent, oftast via 

telefonsamtal. Det var vanligt att utvärdera speciellt hjälpmedel via telefon, vilket författarna 

tycker är anmärkningsvärt då de inte kan observera klienten. Det är däremot en 

tidsbesparande metod som kan leda till att de verkligen genomför utvärderingar. Skype skulle 

förslagsvis kunna användas för att fortfarande spara tid och för att se hur klienter använder 

hjälpmedlet. Klientcentrerad utvärdering görs oftast, men i enstaka fall skulle det möjligtvis 

behövas någon form av kommunikationshjälpmedel för att göra klienten delaktig, t.ex. 

bildstöd eller samtalsapparat. 
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Den här studien har bara kartlagt ett län. Det skulle därför vara intressant om det i framtiden 

gjordes en större kartläggning där olika län jämfördes. I en sådan jämförelse skulle även en 

fråga kunna ställas gällande var i kommunen respondenterna arbetar. På så sätt skulle likheter 

och skillnader kunna dras mellan olika arbetsområden, något som författarna i den här studien 

inte fick fram. Det vore även intressant att jämföra kommuner med landsting, för att se om de 

skiljer sig åt i utvärdering. En annan aspekt att kartlägga skulle vara att mer specifikt gå in på 

utvärdering av vissa hjälpmedel och inte enbart arbetsterapeutiska åtgärder överlag. 
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Bilaga 1 

Enkätformulär 

 

 

1. Är du man eller kvinna? 

 

ꩉ Man 

ꩉ Kvinna 

ꩉ Annat 

 

 

2. Din ålder? 

 

ꩉ 18-25 år 

ꩉ 26-35 år 

ꩉ 36-45 år 

ꩉ 46-55 år 

ꩉ 56-65 år 

ꩉ 65+ 

 

 

3. Hur många års erfarenhet har du som arbetsterapeut? 

 

Svar:……….. 

 

 

4. Antal år du arbetat på din nuvarande arbetsplats? 

 

Svar:............. 

 

 

5. I vilken omfattning gör du vanligtvis en utvärdering av insatta åtgärder?  

 

ꩉ Alltid 

ꩉ Ofta 

ꩉ Ibland 

ꩉ Sällan 

ꩉ Aldrig 

 

 

6. Om inte alltid, vad anser du att det mest beror på? 

 

Svar:............ 

 

 



7. Var gör du främst utvärderingar? 

 

ꩉ Via telefonsamtal 

ꩉ På kliniken 

ꩉ Vid hembesök 

ꩉ På klientens arbetsplats/skola 

ꩉ Annat:……….. 

 

 

8. Efter hur lång tid gör du vanligtvis en första utvärdering av en åtgärd? 

 

ꩉ 0-2 veckor 

ꩉ 3-4 veckor 

ꩉ 5-6 veckor 

ꩉ 7-8 veckor 

ꩉ Mer än 8 veckor 

 

 

9. I vilken omfattning använder du respektive utvärderingsmetod? 

  

Alltid  Ofta  Ibland  Sällan  Aldrig 

 

Intervju     ꩉ    ꩉ     ꩉ     ꩉ        ꩉ 

Observation    ꩉ    ꩉ     ꩉ     ꩉ        ꩉ 

Självskattning    ꩉ    ꩉ     ꩉ     ꩉ      ꩉ 

 

 

 

10. Vad gör du vanligtvis, ringer eller träffar klienten, när du gör en intervju/självskattning 

vid utvärdering?  

 

ꩉ Telefonsamtal 

ꩉ Träffar klienten 

ꩉ En kombination av båda 

 

 

 

11. Vad utvärderar du vanligtvis för nivå i samband med respektive utvärderingsmetod?  

 

   Funktionsförmåga    Aktivitet/delaktighet Hjälpmedel     Annan miljöanpassning 

Telefonsamtal   ꩉ  ꩉ        ꩉ   ꩉ 

Intervju    ꩉ  ꩉ        ꩉ   ꩉ 

Observation   ꩉ  ꩉ        ꩉ   ꩉ 

Självskattning   ꩉ  ꩉ        ꩉ   ꩉ 

 

 



12. I vilken omfattning använder du bedömningsinstrument vid utvärdering? 

 

ꩉ Alltid 

ꩉ Ofta 

ꩉ Ibland 

ꩉ Sällan 

ꩉ Aldrig 

 

 

13. Vilka bedömningsinstrument använder du vanligtvis vid en utvärdering? 

 

Svar:.............. 

 

 

14. Hur väljer du vanligtvis bedömningsinstrument vid en utvärdering?  

 

ꩉ Utifrån tillgång på min arbetsplats (Verksamhetens policy) 

ꩉ Utifrån klientens behov 

ꩉ Utifrån det jag känner mig mest bekväm med (vana) 

ꩉ Utifrån min tidsmängd 

ꩉ Annat:………. 

 

 

15. I vilken omfattning anser du att din utvärdering är klientcentrerad?  

 

ꩉ Alltid 

ꩉ Ofta 

ꩉ Ibland 

ꩉ Sällan 

ꩉ Aldrig 

 

 

16. Ge ett exempel, på vilket sätt utvärderingen är klientcentrerad. 

 

Svar:.............. 

 

 

17. Om den inte alltid är klientcentrerad, vad anser du att det kan bero på? 

 

Svar:.............. 

 

 

 

 

 

 



18. I vilken omfattning gör du utvärderingar med anhöriga? 

 

ꩉ Alltid 

ꩉ Ofta 

ꩉ Ibland 

ꩉ Sällan 

ꩉ Aldrig 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilaga 2 

Internt bortfall 

 

 

Fråga             Bortfall   Skulle svara 

 

1. Är du man eller kvinna?      0  58 

2. Din ålder?        0  58 

 

3. Hur många års erfarenhet har du som arbetsterapeut?  0  58 

 

4. Antal år du arbetat på nuvarande arbetsplats?   0  58 

 

5. I vilken omfattning gör du vanligtvis en utvärdering   0  58 

av insatta åtgärder? 

 

6. Om inte alltid, vad anser du att det mest beror på?   0  21 

7. Var gör du främst utvärderingar?     0  58 

 

8. Efter hur lång tid gör du vanligtvis en första utvärdering  1  58 

av en åtgärd? 

 

9. I vilken omfattning använder du respektive  Intervju  0  58 

utvärderingsmetod?    Observation 1  58 

      Självskattning 2  58 

10. Vad gör du vanligtvis, ringer eller träffar klienten, när du  0  58 

gör en intervju/självskattning vid utvärdering? 

 

 

 

 

 

 



 

1 

 

 

11. Vad utvärderar du vanligtvis för nivå i samband  

med respektive utvärderingsmetod?  Telefonsamtal 5  58 

      Intervju  6  58 

      Observation 4  58 

      Självskattning 15  58 

 

 

12. I vilken omfattning använder du bedömningsinstrument  0  58 

vid utvärdering?      

 

13. Vilka bedömningsinstrument använder du vanligtvis  8  58 

vid en utvärdering? 

 

14. Hur väljer du vanligtvis bedömningsinstrument   3  58 

vid en utvärdering?  

 

15. I vilken omfattning anser du att din utvärdering    0  58 

klientcentrerad? 

16. Ge ett exempel på, på vilket sätt utvärderingen är   10  58 

klientcentrerad. 

 

17. Om den inte alltid är klientcentrerad, vad anser du   3  28 

att det kan bero på? 

 

18. I vilken omfattning gör du utvärderingar med anhöriga?  0  58 

 

 


