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Abstrakt 
Syfte: Syftet med studien var att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av att beakta 
användandet av vardagsteknik vid intervention för klienter med förvärvad hjärnskada. 
Metod: 12 semistrukturerade intervjuer genomfördes med arbetsterapeuter och 
insamlad data analyserades med en kvalitativ innehållsanalys . 
Resultat: Vardagsteknikens inverkan på aktivitet kan många gånger innebära 
utmaningar, men oftast överväger resurserna utmaningarna. Användandet av 
vardagsteknik i aktivitet utreds genom intervju och observation, med eller utan 
bedömningsinstrument. Det stöd som arbetsterapeuter har i att beakta vardagstekniken 
i aktivitet kommer främst från hjälpmedelskonsulenter, kollegor och ledningen. 
Arbetsterapeuter önskar mer tid och resurser för att kunna arbeta med vardagsteknik i 
aktiviteter. Vardagsteknik anses tillhöra arbetsterapeuternas arbetsområde och det 
finns en tro att vardagstekniken kommer fortsätta öka och så även arbetsterapeutens 
roll inom området. 
Slutsats: Studien visar vilka erfarenheter arbetsterapeuter har av att beakta 
vardagsteknik vid intervention för klienter med förvärvad hjärnskada. Vidare visar 
studien att vardagstekniken är en del av klienternas dagliga aktiviteter idag. Studien 
visar att vardagens aktiviteter innehåller allt mer vardagsteknik och att 
arbetsterapeuters arbete med vardagsteknik kommer fortsätta att öka. Det finns behov 
av vidare forskning inom ämnet då det finns få studier som belyser vardagsteknik i 
dagsläget. 

  
Nyckelord: Vardagsteknik, förvärvad hjärnskada, arbetsterapeuter, aktiviteter, 
intervention 
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Abstract 
Aim: The aim of this study was to describe occupational therapists’ experience of 
using everyday technology in intervention for clients with acquired brain injury 
Method: 12 semistructured interviews were conducted with occupational therapists’ 
and collected data was analyzed with a qualitative content analysis.  
Result: Everyday technology can affect activity and be both challenging and a 
resource. Despite this it shows that the resources overcome the challenges. Evaluation 
of the use of everyday technology is made with interview and observation, with or 
without assessment tools. The support that occupational therapists get considering 
everyday technology in activity mainly comes from aid consultants, colleagues and the 
management. More time and resources are wanted to enable working with everyday 
technology in activities. Everyday technology is considered occupational therapists’ 
field of work, and there is a belief that everyday technology will keep increasing as 
well as occupational therapists’ role in the area. 
Conclusion: The study shows what experiences occupational therapists’ have 
considering everyday technology in interventions for clients who have suffered from 
acquired brain injury. It also shows that everyday technology is a part of the clients 
daily activities today. Occupational therapists’ work with everyday technology will 
keep increasing as it emerged from the study that daily activities contains an 
increasing amount of everyday technology. There is a need for further research since 
there are few studies that highlights this topic. 
  
Keywords: Everyday technology, acquired brain injury, occupational therapists’, 
activities, intervention 
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Inledning  
Det här examensarbete kommer att fokusera på vardagsteknik och vilken erfarenhet 

arbetsterapeuter har av att beakta vardagsteknik vid intervention för klienter med förvärvad 

hjärnskada. Vardagsteknik är teknik som redan är befintlig i många hushåll och i samhället. 

Exempelvis mobiltelefon, dator och tvättmaskin har potentialen att användas för att 

möjliggöra aktiviteter (Nygård & Starkhammar, 2007). Författarna ser att utvecklingen av 

vardagstekniken går snabbt framåt och att användandet kraftigt ökar. Under 

verksamhetsförlagda utbildningsmoment har författarna sett en ojämn fördelning mellan 

verksamheter i vilka som beaktar vardagsteknikens roll i aktivitet och hur den används i 

intervention. Inom många av de verksamheter som använder vardagsteknik är det fortfarande 

under framväxt. En tanke som då väcktes hos författarna var att den snabba utvecklingen 

öppnar ett behov av att inkludera klienters användning av vardagsteknik i utredning och 

åtgärder men också nya möjligheter för arbetsterapeuter att använda vardagstekniken för att 

möjliggöra aktivitet i arbetet med exempelvis de med förvärvad hjärnskada. Författarna ser 

därför ett behov av att lyfta fram verksamma arbetsterapeuters erfarenheter av användandet av 

vardagsteknik vid intervention för klienter med förvärvad hjärnskada.  

  

Bakgrund 

Samhällsutvecklingen och vardagsteknik 

Utvecklingen av vardagstekniken går snabbt framåt (Bühler, Engelen & Soede, 2011; Olson, 

O’Brien, Rogers & Charness, 2011). Detta innebär att hur aktiviteter utförs har förändrats och 

kommer att förändras ytterligare i framtiden (Emiliani, 2006; Nygård & Starkhammar, 2007; 

Malinowsky, Kottorp, Patomella, Rosenberg & Nygård, 2015; Olson et al., 2011). Idag talas 

det om att mänskligheten har gått från ett industrisamhälle till ett digitaliserat 

informationssamhälle. Till exempel, internetbaserade aktiviteter möjliggör interaktion med 

andra och tillgång till information från hela världen. Dessa typer av aktiviteter går, med stöd 

av vardagsteknik, dessutom att utföra på de flesta platser i samhället (Bühler et al., 2011). 

Kielhofner (2012) beskriver i arbetsterapimodellen Model of Human Occupation (MoHO) 

aktivitetsmiljöer som en sammansättning av rum, föremål, aktivitetsformer/- uppgifter och 

sociala grupper som bildar ett sammanhang och en viktig omgivande miljö. Idag är 

vardagstekniken en del av människors aktivitetsmiljö. Vardagstekniken kan innebära problem 

då den ofta är framtagen utan att ha användarnas olika förmågor i åtanke, även om tekniken 

generellt anses främja delaktighet i det dagliga livet och effektivisera vardagen (Lange & 
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Smith, 2002). Då det uppstår svårigheter med någon typ av vardagsteknik ute i samhället 

riskerar klienter att behöva klara sig själva då arbetsterapeuter ofta känner att det är ett 

område som de inte kan nå ut till för att stödja klienterna då de inte är säkra på vems 

ansvarsområde det är (Nygård & Rosenberg, 2016).  

  

Förvärvad hjärnskada och vardagsteknik                         

Förvärvad hjärnskada orsakas vanligen av stroke eller trauma (Ericson & Ericson, 2012). 

Bland klienter med förvärvad hjärnskada är minnesproblematik, uppmärksamhetsproblem och 

koncentrationssvårigheter bland de vanligaste kvarstående symptomen (Cicerone et al., 2000; 

Eriksson, Tham & Borg, 2006) vilka inverkar på allt från familjeliv och fritidsaktiviteter till 

relationer och arbetsliv (Newby, 2013).  

  

Utvecklingen av vardagstekniken och kraven för att använda den kan vara svår för personer 

med förvärvad hjärnskada att följa med i (Larsson-Lund, Lövgren-Engström & Lexell, 2012; 

Lindén, Lexell & Larsson-Lund, 2010a; Lövgren-Engström, Lexell & Larsson-Lund, 2010; 

Kassberg, Prellwitz & Larsson-Lund, 2012; Kassberg, Prellwitz, Malinowsky & Larsson-

Lund, 2015). Denna klientgrupp riskerar till följd av detta att drabbas av utanförskap och 

minskad delaktighet i aktiviteter som sker både i hemmet och ute i samhället (Eriksson, Tham 

& Borg, 2006; Lindén et al., 2010a). Enligt arbetsterapimodellen MoHO (Kielhofner, 2012) 

beskrivs begreppet delaktighet som människans engagemang i arbete, lek och övriga 

aktiviteter i livet och som en viktigt del för vår tillfredsställelse och hälsa. Delaktigheten är 

beroende av ett antal olika delar; utförandekapacitet, vanebildning, viljekraft och miljö. 

Bristande delaktighet och utanförskap påverkar i sin tur klientens upplevda 

livstillfredsställelse negativt (Johansson, Högberg & Bernspång, 2007). En förvärvad 

funktionsnedsättning kan även inverka på en klients roller. Den rollförändring som kan ske 

beskrivs i MoHO (Kielhofner, 2012), som påtalar det avstånd som kan uppkomma mellan en 

klients eller andras förväntningar på en roll jämfört med hur klienten kan leva upp till rollen 

efter den förvärvade skadan.  

  

Idag finns vardagsteknik tillgängligt för de flesta och den kan kompensera för kognitiva 

svårigheter (Bodine & Scherer, 2006). Trots att vardagstekniken ställer krav på kognition så 

uppger klienter med förvärvad hjärnskada att rätt anpassad vardagsteknik ger dem en känsla 

av kontroll i de uppgifter de utför och möjliggör ökad självständighet i vardagen (Larsson-

Lund, Lövgren-Engström & Lexell, 2011). Många gånger behöver dock användningen av 
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vardagstekniken anpassas på olika sätt för att underlätta användandet av den i aktivitet för 

klienter med förvärvad hjärnskada (Lindén, Lexell & Larsson-Lund, 2010b). Vardagstekniken 

kan sammanfattningsvis vara både underlättande och hindrande för klienter med förvärvad 

hjärnskada vid utförandet av aktiviteter i dagliga livet.  

  

Arbetsterapi och vardagsteknik  

Arbetsterapeuter har ett ansvar att vara delaktiga i utvecklingsarbete inom verksamheter och i 

forskning (SFS 1982:763). Rosenberg, Nygård & Kottorp (2009) föreslår att ett steg i 

utvecklingsarbetet av arbetsterapi är att arbetsterapeuter vid utredning, bedömning och 

åtgärder beaktar hur vardagstekniken påverkar aktiviteter i vardagen. Detta anses relevant för 

arbetsterapeuter, och som komplement till följd av samhällsutvecklingen istället för att ersätta 

de klassiska interventionerna (Nygård, Kottorp & Rosenberg, 2015). Rosenberg et al. (2009) 

beskriver att arbetsterapeuter vid utvärdering av förmågan att använda vardagsteknik kan 

använda observation och intervju, i likhet med utvärdering av andra förmågor. Instrumentet 

The Everyday Technology Use Questionnaire (ETUQ) kan användas av arbetsterapeuter för 

att genom intervju utreda vilken relevans och vilka svårigheter som en klient upplever med ett 

antal olika typer av vardagsteknik (Rosenberg et al., 2009). Ett annat instrument är 

Management of Everyday Technology Assessment (META) vilket är ett instrument som är 

utvecklat för att genom observation bedöma vilka förmågor som krävs för att klara av att 

använda vardagsteknik. Instrumentet visar på en persons resurser och svårigheter att klara av 

vardagstekniken och om personen har den utförandekapacitet som krävs liksom inflytande 

faktorer i miljön (Malinowsky, Nygård & Kottorp, 2011). 

  

Som åtgärd för att möjliggöra och underlätta aktivitet kan arbetsterapeuter bland annat stödja 

klienten i att använda olika vardagsteknik som redan finns befintlig i klientens liv, exempelvis 

att gå igenom funktionerna i klientens mobiltelefon steg för steg (Kassberg et al., 2015; 

Larsson-Lund et al., 2011). Arbetsterapeuter kan också stödja klienter med förvärvad 

hjärnskada till en så optimal miljö som möjligt och se till att vardagstekniken är användbar 

och lätt att tillgå. Utöver detta kan arbetsterapeuter introducera ny vardagsteknik för att hjälpa 

klienter med förvärvad hjärnskada att förebygga fatigue och övrig kognitiv påverkan genom 

att skapa en struktur för hur arbetsuppgifter ska fördelas upp under dagen och informera om 

vikten av att ta pauser (Kassberg et al., 2015).  
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Idag finns flera studier gjorda på vardagstekniken och dess inverkan på klienter med 

förvärvad hjärnskada (Kassberg et al., 2012; Kassberg et al., 2015; Larsson-Lund et al., 2011; 

Lindén et al., 2010a; Linden et al., 2010b; Lövgren et al., 2010; Malinowsky & Larsson-

Lund, 2014). En studie utifrån arbetsterapeuternas perspektiv på teknik och förvärvad 

hjärnskada, som handlar om vardagstekniska hjälpmedel, pekar på att arbetsterapeuter 

generellt har en låg tilltro till sin förmåga att lära klienter med förvärvad hjärnskada att 

använda vardagstekniken. Däremot hade arbetsterapeuterna överlag en hög tilltro till att 

vardagstekniken kan vara till stöd för klienter med förvärvad hjärnskada (Hart, O’Neil-Pirozzi 

& Morita, 2003). Ytterligare en studie av Nygård och Rosenberg (2016) syftar till att utforska 

arbetsterapeuters syn på vardagsteknik och vilken relevans och betydelse den har och vilken 

möjlighet det finns att applicera vardagstekniken i olika verksamheter. I studien framkom att 

arbetsterapeuterna har lagt lite vikt vid klienters användning av vardagsteknik och uppgav att 

insikten om vardagstekniken som en del av klientarbetet var begränsande. Arbetsterapeuterna 

i studien påtalade också behovet av nya instrument som täcker livets alla områden (Nygård & 

Rosenberg, 2016).  

  

Författarna till denna studie ser en kunskapslucka gällande arbetsterapeuternas erfarenheter av 

vardagstekniken vid arbetet med klienter med förvärvad hjärnskada. Kunskap om detta skulle 

kunna belysa vilka områden för förbättring som kan finnas.  

  

Problemformulering 

Den utveckling som sker inom området vardagsteknik (Bühler et al., 2011; Olson et al., 2011) 

kan på många sätt inverka på hur människor utför aktiviteter (Emiliani, 2006; Malinowsky et 

al., 2015; Nygård & Starkhammar, 2007; Olson et al., 2011). Efter att ha drabbats av en 

förvärvad hjärnskada kan det vara svårt att kunna möta de krav som användningen av 

vardagsteknik kräver och att följa med i teknikutvecklingen (Kassberg et al., 2012; Kassberg 

et al., 2015; Larsson-Lund et al., 2012; Lindén et al., 2010a; Lövgren-Engström et al., 2010). 

Dessa svårigheter ökar risken för utanförskap och minskad delaktighet i vardagens aktiviteter 

(Eriksson et al., 2006; Lindén et al., 2010a). Idag finns kunskap att tillgå för arbetsterapeuter 

gällande klienter med förvärvad hjärnskada och vardagsteknik (Kassberg et al., 2012; 

Kassberg et al., 2015; Larsson-Lund et al., 2011; Lindén et al., 2010a; Linden et al., 2010b; 

Lövgren et al., 2010; Malinowsky & Larsson-Lund, 2014). Däremot hittar författarna desto 

mindre om vilka arbetsterapeuternas erfarenheter är av att använda vardagsteknik vid arbetet 

med denna klientgrupp. Att vidare undersöka detta skulle kunna belysa vilka erfarenheter det 
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finns av vardagsteknik vid intervention i olika verksamheter och om det finns ett behov av att 

stödja arbetsterapeuter vid utformning av utredning och åtgärd av vardagsteknik i yrkesrollen. 

Utöver detta kan ett eventuellt behov av att revidera befintliga bedömningsinstrument 

synliggöras.  

  

Syfte         

Syftet med studien är att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av att beakta användandet av 

vardagsteknik vid intervention för klienter med förvärvad hjärnskada. 

  

Metod 

Design 

Då syftet var att fånga deltagarnas perspektiv valdes en kvalitativ ansats med semistrukturerad 

intervju som datainsamlingsmetod. Den kvalitativa ansatsen innebär enligt Olsson och 

Sörensen (2011) att författarna ska ha så få förutfattade uppfattningar som möjligt och en vilja 

att få en total bild av situationen utifrån deltagarnas perspektiv. 

  

Urval 

Författarna har gjort ett ändamålsenligt urval i enlighet med vad Hartman (2004) beskriver för 

att få relevant data med hänsyn till studiens syfte. För att nå urvalsgruppen har författarna 

lämnat information om studien till arbetsterapeuter och enhetschefer i Sverige. Utöver detta 

har författarna använt Facebookgrupper för arbetsterapeuter för att nå deltagare. 

Inklusionskriterierna i studien var att deltagarna skulle ha arbetat som arbetsterapeut under 

minst ett år och har mött klienter med förvärvad hjärnskada i din yrkesroll. Studien 

inkluderade 12 arbetsterapeuter som varit yrkesverksamma i minst ett år och som hade 

erfarenhet av arbete med klienter med förvärvad hjärnskada. Av de 12 var elva kvinnor och en 

man. Deltagarna var mellan 32 och 59 år (medelålder 44 år) och hade varit yrkesverksamma 

arbetsterapeuter i två till 35 år (i genomsnitt 18,6 år). Deltagarna arbetade antingen åt 

kommun eller landsting.  

  

Procedur 

Missivbrev (Bilaga 1) delades ut till arbetsterapeuter inom öppenvård, kommunala 

verksamheter, landsting, och privata verksamheter i hela Sverige. Totalt kontaktades närmare 

ett åttiotal arbetsterapeuter via personligt möte, Facebook, e-post och telefon. De 

arbetsterapeuter som matchade urvalskriterierna och var intresserade av att delta i studien 
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uppmanades att ta vidare kontakt med författarna via e-post eller telefon. Skriftligt informerat 

samtycke till att delta i studien inhämtades via e-post. Deltagarna gavs en vecka på sig att 

avgöra ifall de ville delta i studien eller inte. De deltagare som tackade ja till att medverka i en 

intervju fick själva välja tid och plats för att de skulle känna sig så trygga som möjligt vid 

intervjutillfället. Detta Trost (2010) beskriver att den som genomför en intervju i så stor 

utsträckning som möjligt ska bidra till att intervjupersonen känner sig trygg. Ett sätt att uppnå 

detta kan vara att låta den som ska bli intervjuad få välja tid och plats för intervjun. 

Författarna delgav vid intervjutillfället deltagarna samma information som finns i 

missivbrevet och på det sättet säkerställdes det informerade samtycket till att delta i studien. 

Åtta intervjuer genomfördes via telefon och fyra intervjuer genomfördes på intervjupersonens 

arbetsplats. Intervjuerna spelades in och den telefonen som användes för inspelning sattes i 

flygplansläge för att undvika störningar. Av de 12 intervjuerna genomfördes sju stycken med 

båda författarna närvarande och resterande fem med en av författarna närvarande. Detta var 

oberoende om intervjun genomfördes via telefon eller personligt möte. Huruvida författarna 

medverkade enskild eller båda vid intervjuerna styrdes av tillgänglighet. Intervjuernas längd 

var mellan 12 till 30 minuter (i genomsnitt 20 minuter).  

  

Datainsamling 

Inför de semistrukturerade intervjuerna hade författarna förberett en intervjuguide som stöd 

vid intervjun (Bilaga 2). Enligt Hartman (2004) kan den semistrukturerade intervjun ge 

intervjupersonen möjlighet att uttrycka sig fritt och den som genomför intervjun har möjlighet 

att ställa följdfrågor vid behov. Att använda sig av en intervjuguide kan säkerställa att de 

inblandade håller sig till ämnet (ibid). Alla intervjuerna spelades in.  

  

Analys av data     

Datamaterialet transkriberades efter insamlingen enligt vad Olsson och Sörensen (2011) 

beskriver om att datamaterialet ska skrivas ned ordagrant. Författarna genomförde en 

kvalitativ innehållsanalys som stöd vid analysen av de transkriberade intervjuerna i enlighet 

med Lundman och Hällgren Graneheim (2012). Inledningsvis läste författarna samtliga 

transkriberingar på varsitt håll och tog ut meningsbärande enheter. Dessa meningsbärande 

enheter utgjorde sedan grunden för resterande analys. Därefter jämförde författarna vilka 

meningsbärande enheter som tagits ut för att uppnå en enighet sinsemellan. Författarnas nästa 

steg i analysen var att gemensamt kondensera de meningsbärande enheterna för att få en mer 

lättöverskådlig text och sedan kodades texten. Efter att kodning genomförts blev nästa steg för 
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författarna att utveckla preliminära kategorier. Det gjordes genom att koder av liknande 

karaktär fördes samman. Koderna som sammanförts grupperades sedan i fyra preliminära 

kategorier. De fyra kategorierna och fyra underkategorier blev det slutliga resultatet. 

Författarna har genomfört en analys i enlighet med det Lundman och Hällgren Graneheim 

(2012) beskriver om kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats. Den kvalitativa 

innehållsanalysen innebär även att författarna kontinuerligt har gått fram och tillbaka mellan 

originaltexten och framväxande koder och kategorier. Författarna har, i likhet med det 

Lundman och Hällgren Graneheim (2012) beskriver om en induktiv ansats, strävat efter att på 

ett fördomsfritt sätt lyfta fram intervjupersonernas egna upplevelser. Under analysprocessen 

har författarna tagit stöd av handledaren för säkerställa att den går rätt till.  

  

Etiska reflektioner 

Vid en första kontakt med intervjupersonerna informerades de om studiens syfte och 

tillvägagångssätt. Detta gjordes för att intervjupersonerna skulle få kännedom om vad de hade 

möjlighet att medverka i och information om att deltagande var frivilligt. Efter detta fick 

deltagarna chans att ge skriftligt informerat samtycke till att delta i studien. Valde de att tacka 

ja informerades de att det hela tiden var frivilligt att när som helst, utan orsak, hoppa av 

studien. Deltagarna i studien garanterades konfidentialitet enligt Vetenskapsrådet (2011). 

  

Det var viktigt att ha i beräkning att ämnet som avhandlades vid intervjun kunde vara känsligt 

för dem som intervjuades. För att undvika att intervjupersonerna skulle bli obekväma i 

situationen bemötte författarna dem med respekt och ett empatiskt förhållningssätt. Genom att 

intervjupersonerna fick möjligheten att välja tid och plats för intervjun kunde det skapa en 

trygghet och en större känsla av kontroll för dem. Under metoddiskussionen har författarna 

redovisat eventuella felaktigheter under studien och vad dessa kan bero på. Genom att 

författarna noggrant har beskrivit analysen och gjort en utförlig metoddiskussion kan arbetets 

trovärdighet stärkas. Författarna har gjort överväganden över de risker som deltagandet i 

studien kan innebära i form av tidsåtgång och utlämnande av sig själv och kom fram till att 

nyttan med studien överväger riskerna då studien skulle kunna bidra till vidare forskning 

inom ett aktuellt område (Vetenskapsrådet, 2011). 
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Resultat 

Analysen av arbetsterapeuters erfarenheter av att beakta användandet av vardagsteknik vid 

intervention för klienter med förvärvad hjärnskada resulterade i fyra huvudkategorier. 

Huvudkategori ett och två resulterade inte i några underkategorier medan huvudkategori tre 

och fyra mynnade ut i två underkategorier var.     

  

Tabell 2. Kategorier som resultatet grundar sig på     
  

Huvudkategorier Underkategorier 

1. Vardagstekniken skapar ett behov av att 
utveckla den traditionella utredningen 

  

2. Vardagstekniken innebär nya möjligheter 
att hantera vardagen för klienter med 
förvärvad hjärnskada 

  
 
 

3. Arbetsterapeuter har ett behov att 
samverka med andra professioner och 
kollegor 

Arbetsterapeuter samverkar med andra 
professioner för att fylla 
kunskapsluckor 
  

Arbetsterapeuter önskar mer tid och 
resurser att arbeta med vardagsteknik 
  

  
  

4. Vardagstekniken är en stor del av 
vardagens aktiviteter 

Arbetsterapeuter har en viktig del i 
arbetet med vardagsteknik 

Arbetsterapin behöver följa med i den 
tekniska utvecklingen 
  

         
Resultatet speglar arbetsterapeuters erfarenheter av att beakta användandet av vardagsteknik 

vid intervention för klienter med förvärvad hjärnskada. De avspeglar hur arbetsterapeuterna 

utreder användandet av vardagsteknik i aktivitet, vilken inverkan vardagsteknik har på 

aktivitet och vilket stöd de får i att beakta vardagsteknik i aktivitet. Utöver detta beskriver de 

deltagande arbetsterapeuterna hur arbetsterapin ser ut idag och hur de tror den kommer se ut i 

framtiden i förhållande till vardagstekniken.  
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Vardagstekniken skapar ett behov av att utveckla den traditionella 

utredningen 

Arbetsterapeuternas erfarenheter visar att de använder sig av både intervju och observation i 

då dem utreder användandet av vardagsteknik i aktivitet. Det framkom att arbetsterapeuterna 

har en bred bild av vad vardagsteknik innefattar och nämner såväl mobiltelefon, dator och 

TV-spel som spis, vattenkokare, perkolator, eltandborste och rakapparat. För att utreda 

vardagsteknikens inverkan på aktivitet använder sig arbetsterapeuterna av intervjubaserade 

instrument, exempelvis ADL-taxonomin, men utgår också från ostrukturerade samtal och 

anamnes. Däremot är en uppfattning bland arbetsterapeuterna att dessa bedömningsinstrument 

inte specifikt går in på vardagsteknik. För att de ska bli mer fullständiga framkom det i 

resultatet att är det upp till arbetsterapeuten själv att komma in på ämnet vardagsteknik. Det 

framkom att de observationer som arbetsterapeuterna vanligen genomför är ostrukturerade 

eller så utgår dem från Assessement of Motor and Process Skills (AMPS), antingen 

instrumentet som helhet eller endast verben. Assessement of Work Performance (AWP) 

beskrivs fungera bra, men saknar en arbetsterapeutisk intervju som specifikt lyfter 

vardagstekniken. I och med att arbetsterapeuten själv kan välja att inkludera vardagsteknik 

anser flera deltagare att AMPS, Canadian Occupational Performance Measure (COPM) och 

ADL-taxonomin är tillräckliga. Detta illustrerar en deltagare med följande citat:  

  

“För oss... funkar det bra [instrumenten], men det kan säkert finnas mer vi kan nyttja och 

bättre säkert. Det finns ju alltid förbättringsområden.“ 

  

Everyday Technology Use Questionnaire (ETUQ) beskrivs som tillräcklig men för 

omfattande för att hinna utreda vardagsteknikens inverkan på aktivitet. Management of 

Everyday Technology Assessment (META) lyfts som ett bra instrument för att bedöma 

vardagsteknikens inverkan på aktivitet. Det framkom i resultatet att på en arbetsterapeuts 

arbetsplats har de själva utvecklat ett bedömningsformulär som handlar specifikt om 

vardagsteknik och som de förväntas använda vid utredning av klienter. Trots att 

arbetsterapeuterna nämner bedömningsinstrument som riktar sig specifikt mot vardagsteknik 

upplever de ändå ett behov av nya instrument och en utveckling av redan befintliga för att få 

stöd i att beakta vardagsteknikens inverkan på aktiviteter. Följande citat beskriver detta:  
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“Och det krävs ju nästan att alltså att vi hakar på utvecklingen alltså vi kan inte vara fast i 

våra gamla bedömningsinstrument till exempel, utan man måste hitta liksom sånt som belyser 

alla faktorer.”  

  

Arbetsterapeuterna använder även checklistan “Funktioner i min mobiltelefon” för att utreda 

användandet av mobiltelefonen. Arbetsterapeuterna beskriver att de i vissa situationer inte 

använder något instrument alls för att bedöma vardagsteknikens inverkan på aktivitet. Den 

vardagsteknik som utreds är oftast den som klienten redan har hemma. Det introduceras sällan 

ny teknik. Kvaliteten på interventionen höjs då vardagstekniken tas i beaktning och 

arbetsterapeuterna anser att det kan ge klienterna en bättre utgång och ökad trygghet. Att 

arbeta med vardagstekniken parallellt i anslutning till de klassiska interventioner som 

genomförs upplevs leda till en högre nivå på interventioner genom att arbetsterapeuten får en 

bredare bild av klientens aktivitetsliv. En deltagare menar dock att interventionen kan bli 

annorlunda men inte kvaliteten på den. Arbetsterapeuterna betonar att kvaliteten kan öka om 

de har den specifika klientens intressen, vanor och önskemål i åtanke, oberoende om det 

innebär att beakta vardagsteknik eller inte.  

  

Vardagstekniken innebär nya möjligheter att hantera vardagen för klienter 

med förvärvad hjärnskada 

Arbetsterapeuterna i studien beskriver att vardagstekniken medför utmaningar för klienter 

med förvärvad hjärnskada och i många fall kan den vara för avancerad. I de fall då 

exempelvis kalenderfunktionen i klientens mobiltelefon har varit för svår för denne att 

använda har arbetsterapeuterna istället fått hitta alternativa lösningar. Detta har exempelvis 

skett i form papperskalender eller whiteboardtavla. Ett annat exempel som nämns på 

alternativa lösningar är då en klient med förvärvad hjärnskada har svårt att komma ihåg 

spisplattan och inte längre kan koka vatten. Då har arbetsterapeuten försökt att hitta en annan 

lösning, så som en vattenkokare. Ytterligare en utmaning som lyftes med vardagsteknik är att 

klienterna i vissa fall besitter en ovilja att använda vardagsteknik. Kravet på att vara 

tillgänglig idag och vardagsteknikens omfattning i samhället beskrivs som en utmaning för 

klienter med förvärvad hjärnskada. Utmaningarna kan ligga i att klienten inte har ekonomin 

att köpa den teknik som krävs för att vara tillgänglig eller att klienten har en oförmåga att 

använda tekniken som möjliggör tillgängligheten. Arbetsterapeuterna nämner att en risk med 

dessa utmaningar är att klienter med förvärvad hjärnskada kan bli isolerade. Mobiltelefon, 
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dator och surfplatta lyfts som en resurs för att kunna bibehålla sociala kontakten med 

omvärlden och att arbetsterapeuter har ett ansvar att stödja klienten i att använda 

vardagsteknik. Detta illustreras av en deltagare i  följande citat: 

  

“Men sen så är det ju även våran surfplatta. Där tränar du ju allt från fingrar när du skriver 

till att hitta på internet och sociala kontakter. Det är ju många som blir väldigt ensamma och 

där kan nätet vara ett sätt att nå andra.”  

  

Trots utmaningarna anses vardagsteknik vara en stor resurs och att den många gånger 

underlättar i klientens vardag, aktivitetsliv och till att hitta ett nytt sätt att leva efter den 

förvärvade hjärnskadan. Däremot vill inte arbetsterapeuterna vanligtvis introducera ny teknik, 

utan utgår från den vardagsteknik som klienten använder sedan tidigare. Arbetsterapeuterna 

nämner att vardagstekniken verkar energibesparande på ett sätt som kan vara en resurs för 

klienten. Arbetsterapeuterna menar att det är av vikt att hitta rätt intervention för varje enskild 

klient på en lagom nivå. En annan faktor som berörs av arbetsterapeuterna är ålderns 

betydelse för användandet av vardagsteknik. Skillnaden upplevs som stor mellan yngre och 

äldre och även mellan vana och icke vana användare. Oftast upplevs de yngre klienterna ha 

lättare att påbörja eller återuppta användandet av vardagsteknik efter en förvärvad hjärnskada. 

Skillnad mellan åldersgrupper beskrivs av en deltagare i detta citat: 

  

“... majoriteten vill jag påstå är ändå äldre personer, och dom har inte alltid jättemycket 

introducerad vardagsteknik (…) i deras liv.” 

  

Arbetsterapeuter har ett behov att samverka med andra professioner och 

kollegor 

Kategorin belyser vilka professioner som deltagarna samverkar med gällande frågor om 

vardagsteknik samt vilket stöd de upplever sig från organisationen för att arbeta med 

vardagsteknik. Detta belyses i de två följande underkategorierna. 

  

Arbetsterapeuter samverkar med andra professioner för att fylla kunskapsluckor 

Arbetsterapeuterna samverkar regelbundet med hjälpmedelskonsulenter och kollegor inom 

olika verksamheter för att få stöd i frågor som gäller vardagsteknik, både i vardagen och som 
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kompensatoriskt hjälpmedel, då de själva inte alltid upplever sig ha tillräckligt med kunskap 

kring det. Följande citat från en deltagare beskriver detta: 

  

“Det finns ju hjälpmedelskonsulenter som jobbar med det [vardagsteknik] dagligen tänker 

jag och som… har en bredare kunskap där man ibland behöver kanske hänvisa till” 

  

Utöver detta lyfter arbetsterapeuterna att samverkan ofta sker med specialenhet för 

kommunikation samt logoped. Samarbetet upplevs av arbetsterapeuterna som positivt och 

viktigt. Även klienten själv beskrivs som en viktig resurs med sin egna kompetens kring den 

vardagsteknik klienten använder i sin vardag.  

  

Arbetsterapeuter önskar mer tid och resurser att arbeta med vardagsteknik 

Det beskrivs av arbetsterapeuterna som att det är svårt att hänga med i utvecklingen av 

vardagstekniken och att det hänger på varje enskild arbetsterapeut att hålla sig uppdaterad. 

Det lyfts dock att det inte är möjligt att på egen hand hålla sig uppdaterad inom 

vardagstekniken och att organisationen måste förvalta den fördjupade kunskapen då den inte 

kan ligga på alla arbetsterapeuter då det blir en för stor arbetsbelastning. Arbetsterapeuterna 

upplever att det finns kurser och utbildningar inom vardagsteknik men att verksamhetens 

ekonomi ofta styr i vilken utsträckning de kan delta och i vilken mån utbildningar inom 

vardagsteknik prioriteras. En deltagare beskriver i detta citat hur ekonomin påverkar 

möjligheten att utbilda sig: 

  

“Sen är det ju som ekonomin ser ut i våra offentliga verksamheter så är det ju naturligtvis 

begränsat i vilken eh, grad man har att vidareutbilda sig och så då...”  

  

Utbildningar inom vardagsteknik är något som arbetsterapeuterna skulle uppskatta. I resultatet 

framkom dock att en arbetsterapeut är av åsikten att vidare utbildning inte är till något stöd för 

att det blir för mycket information att ta till sig, men kan inte heller ge förslag på vad som 

skulle kunna ge stöd. Arbetsterapeuterna anser att attityden från ledningen oftast är positiv 

och att viljan finns att arbeta för att öka kunskapen om vardagsteknik, vilket illustreras i detta 

citat från en deltagare: 
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“Men vi är ju kanske ganska långt framme via vardagstekniken genom att vi faktiskt har det 

som sökord. Vi har det som fraser också i vårat journalsystem och det ska liksom finnas med. 

Och vi har en chef som är väldigt taggad på det här också som ser till att vi har teknik… så 

att vi kan använda den i arbetet med patienterna.” 

  

Det framkom från analysen att arbetsterapeuterna trots detta önskar mer tid och resurser för 

att själva utveckla sin kunskap inom området. Denna fråga är något som arbetsterapeuterna 

driver via ledningen. I dagsläget är stödet mellan arbetskamraterna en viktig del för att hålla 

sig uppdaterade. Detta sker genom att redovisa i grupp då något nytt har dykt upp och 

uppmuntra varandra att fortsätta sträva framåt. Huruvida arbetsterapeuterna har fått köpa in 

vardagstekniska prylar, exempelvis smartphones och läsplattor, till verksamheten skiljer sig 

mellan verksamheterna.  

  

Vardagstekniken är en stor del av vardagens aktiviteter 

Denna kategori beskriver vad arbetsterapeuter anser om att arbeta med vardagsteknik och hur 

de tror att arbetsterapeuter kommer att arbeta med vardagsteknik i framtiden. Detta beskrivs i 

de två följande underkategorierna. 

  

Arbetsterapeuter har en viktig del i arbetet med vardagsteknik 

Vardagsteknik anses vara arbetsterapeuters område då det handlar om aktivitet i vardagen. 

Arbetsterapeuterna beskriver att det inte går att undvika vardagstekniken då den finns överallt 

i samhället och att detta gäller arbetsterapeuter också. En deltagare beskriver vikten av att 

beakta vardagsteknik då det idag är en stor del i klienternas liv på följande sätt: 

  

“Jag tänker att det [vardagsteknik] är en sådan central del av många aktiviteter så det vore 

väl (...) Tycker det vore konstigt om det vore annars.”  

  

En arbetsterapeut anser att vardagsteknik inte nödvändigtvis är arbetsterapeuters område, utan 

att det beror på om det handlar om att möjliggöra meningsfulla aktiviteter eller inte. 

Ytterligare en deltagare menar att vardagsteknik kan vara arbetsterapeuters område om denne 

har intresse för det och får tid till att arbeta med vardagsteknik, vilket illustreras i detta citat:  
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“Jag kan tänka mig att det [vardagsteknik] absolut kan vara arbetsterapeutens område om 

arbetsterapeuten är intresserad och får tid för det. Men det kan också vara nån annans 

arbetsområde för jag tror mycket handlar om att man ska vara lite bra på det själv.” 

  

Något som belyses av arbetsterapeuterna är att de måste marknadsföra sig som kompetenta 

inom vardagsteknik för kollegor och samhället. Detta eftersom att användandet inbegriper 

aktivitet och aktivitetsutförande vilket är arbetsterapeuters område. 

  

Arbetsterapin behöver följa med i den tekniska utvecklingen 

Arbetsterapeuterna är av åsikten att vardagstekniken kommer att fortsätta öka och anser också 

att arbetsterapeuter kommer få en ännu större roll i att arbeta med det och också måste följa 

med i utvecklingen. Detta illustrerar en deltagare med följande citat:  

  

“Jag hoppas ju att det blir mer alltså att vi blir mer aktiva inom det området [vardagsteknik] 

att man är mer medveten också om hur stor inverkan det har på aktivitetsutförande och eh.. 

så att jag tror att vi kommer bli ännu mer alltså man kommer få mer kunskap inom området 

tror jag.”  

Arbetsterapeuterna lyfter att det är viktigt att de också blir ännu mer uppmärksamma på de 

svårigheter som vardagstekniken kan medföra och bli bättre på att utreda, bedöma och hitta 

bra interventioner inom vardagsteknik. Som exempel på hur arbetsterapeuter kan komma att 

arbeta i framtiden nämner arbetsterapeuterna Youtubeklipp, uppföljningar med klienter via 

Skype och möten med hemtjänstgrupper och utbildningar via Skype. Att föra in 

vardagstekniken mer i utbildningen och erbjuda kurser för de som redan är legitimerade 

arbetsterapeuter efterfrågas, och även vikten av att forska mer inom ämnet berörs. 
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Diskussion 

Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av att beakta användandet 

av vardagsteknik vid intervention för klienter med förvärvad hjärnskada. I resultatet framkom 

det att arbetsterapeuter sällan använder sig av strukturerade bedömningsinstrument för att 

bedöma vardagstekniken vid interventioner för klienter med förvärvad hjärnskada. Vidare 

visar resultatet att arbetsterapeuter upplever ett behov av att samverka med andra professioner 

då de arbetar med vardagsteknik. Arbetsterapeuterna i studien ansåg att kvaliteten på 

interventionen höjs då de beaktar vardagstekniken och att vardagstekniken kan vara både 

utmanande och en resurs. Däremot framkom det i resultatet att arbetsterapeuterna efterfrågar 

mer tid och resurser för att på bästa sätt kunna arbeta med vardagsteknik. Slutligen visar 

resultatet att arbetsterapeuterna anser att vardagsteknik är deras område och att 

vardagstekniken kommer fortsätta att öka. 

Resultatet i kategorin Vardagstekniken skapar ett behov av att utveckla den traditionella 

utredningen visar att få arbetsterapeuter använder sig av strukturerade metoder. Ansvaret 

ligger på arbetsterapeuten som själv får lyfta frågan om vardagsteknik. Vidare visar resultatet 

att egna tillägg har gjorts för att inkludera vardagstekniken. Huruvida arbetsterapeuten gör det 

varierar dock från varje enskild klient och varje enskild arbetsterapeut. Detta överensstämmer 

till viss del med Nygård och Rosenbergs (2016) studie där arbetsterapeuterna inte 

nödvändigtvis lägger fokus på den vardagsteknik som klienter använder. Här är det värt att 

diskutera om arbetsterapin i Sverige blir lika för alla som tar del av den i enlighet med vad 

Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) beskriver om en jämlik vård, då det är upp till den 

individuella arbetsterapeuten att avgöra om vardagstekniken ska beaktas eller inte. 

I andra kategorin Vardagstekniken innebär nya möjligheter att hantera vardagen för klienter 

med förvärvad hjärnskada visar resultatet på att vardagstekniken kan vara utmanande för de 

klienter som har en förvärvad hjärnskada, men att resurserna som vardagstekniken kan 

innebära i de flesta fall väger tyngre. En utmaning som nämndes var ekonomins betydelse för 

att ta del av vardagstekniken. Resultatet styrks av Kielhofner (2012) som tar upp ekonomins 

inverkan på aktivitet då den begränsar valfriheten och tillgången till resurser. Det kan därav 

finnas en risk att klienter som inte har tillräckligt med ekonomiska medel blir exkluderade 

eller inte kan delta i vissa aktiviteter på samma villkor som andra. Resultatet visar vidare på 

att arbetsterapeuterna många gånger ser ålder som en faktor och att högre ålder innebär mer 
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utmaningar och mindre intresse för vardagsteknik. Detta överensstämmer inte med det 

Kassberg, Malinowsky, Jacobsson och Larsson-Lund (2013) beskriver om att det är graden på 

den förvärvade hjärnskadan som påverkar huruvida vardagstekniken är utmanande för 

klienten, inte åldern. Vardagstekniken framställs i resultatet som en stor resurs som kan 

möjliggöra fler eller önskvärda aktiviteter. Detta överensstämmer med en studie av Larsson-

Lund, Lövgren-Engström och Lexell (2011) där det beskrivs att vardagstekniken kan leda till 

en ökad självständighet och kontroll i vardagliga uppgifter. 

  

I tredje kategorin Arbetsterapeuter har ett behov att samverka med andra professioner och 

kollegor i resultatet framkom att arbetsterapeuter regelbundet samverkar med andra 

professioner och kollegor då arbetsterapeuternas kunskap om vardagsteknik inte är tillräcklig. 

Författarna diskuterade kring hur länge den samverkan som idag sker kommer att vara 

tillräcklig för att hantera samhällsutvecklingen. I framtiden kanske arbetsterapeuter inte 

längre kan välja att överlämna ansvaret på någon från en annan profession. Detta 

överensstämmer med en studie av Nygård och Rosenberg (2016) där författarna menar att en 

förändring kan komma att ske i arbetsterapeuternas ansvarsområde och där de ifrågasätter om 

arbetsterapeuter ska fortsätta sträva emot utvecklingen eller ta tag i frågor som de inte har nog 

med kompetens för att klara av. Resultatet visar att abetsterapeuterna driver frågan med vidare 

utbildning genom att ta upp det med chefen. Trots påtryckningar om mer utbildningar så 

upplever arbetsterapeuterna inte att de har fått gehör och önskar mer tid och resurser för att 

kunna arbeta med evidens och utveckling. Detta överensstämmer med en studie av Areskoug-

Josefsson, Fristedt och Kammerlind (2016) där resultatet visar att arbetsterapeuter upplever 

sig ha för lite tid för att prioritera evidenssökning och arbeta med utveckling inom 

professionen. Bristen på gehör från ledningen kan vara svår att förstå då arbetsterapeuter har 

ett aktivitetsfokus och hur klienternas aktivitetsliv ser ut förändras genom tiden (Eklund, 

Gunnarsson & Leufstadius, 2010).  

  

Fjärde kategorin Vardagstekniken är en stor del av vardagens aktiviteter visar att 

arbetsterapeuter är av delade meningar huruvida vardagsteknik är arbetsterapeuters område 

eller inte. Detta kan återigen innebära att klienter inte erhåller en jämlik vård i enlighet med 

Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763). Resultatet beskriver att arbetsterapeuterna har en 

tro på att vardagstekniken kommer att öka. Detta styrks av Bühler et al. (2011) och Olson et 

al. (2011) som beskriver en fortsatt ökning av vardagstekniken. Slutligen visar resultatet att 

arbetsterapeuter kommer att ha en del i arbetet med vardagstekniken. Detta stämmer överens 
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med det Nygård et al. (2015) anser om att det är relevant för arbetsterapeuter att utöver de 

klassiska interventionerna även beaktar vardagstekniken.  

 

Metoddiskussion 

Författarna har genomfört en studie med kvalitativ ansats. Fördelar med den kvalitativa 

ansatsen är att författarna får en helhetsbild av det intervjupersonerna berättar och den är 

lämplig då författarna ska få förståelse för erfarenheter (Olsson och Sörensen, 2011).  

  

Information om studien lämnades via mejl, telefon samt sociala medier till arbetsterapeuter i 

hela Sverige vilket kan styrka överförbarheten i resultatet. Vid intresse delgavs deltagarna ett 

missivbrev och en svarstalong. Genom att lämna informationen via mejl eller sociala medier 

så kunde deltagarna i lugn och ro ta ställning till om de ville medverka i studien utan att ha 

någon mer personlig kontakt med författarna. En nackdel med detta tillvägagångssätt är dock 

att det för författarna blev svårt att få tag på personer som är intresserade att delta. Då det 

inledningsvis var svårt för författarna att hitta mejladresser till arbetsterapeuter så övergick 

författarna till att ringa och erbjuda ett fåtal arbetsterapeuter information om studien. För att 

motverka att arbetsterapeuterna skulle känna sig pressade att tacka ja till att delta i studien var 

författarna tydliga med att det var frivilligt att ta del av informationen och att det var fritt fram 

för deltagarna att tacka nej till den. Dessutom var författarna tydliga med att deltagarna inte 

förbundit sig till något genom att tacka ja till mer information. Författarna avgjorde därför att 

fördelarna med att eventuellt nå fler möjliga deltagare vägde tyngre då risken för att dessa 

skulle känna sig obekväma med kontakttagandet bedömdes som väldigt liten med tanke på att 

endast handlade om information. Intervjuerna gjordes via telefon eller personligt möte. Att 

deltagarna fick välja plats själva kan ha skapat en trygghet, vilket Trost (2010) beskriver som 

en viktig aspekt. Detta kan ha gjort att deltagarna blev mer samarbetsvilliga och gav mer 

generösa svar. Antalet deltagare i studien var inte så stort. Men i och med att deltagarna hade 

liknande svar på mycket så upplever författarna att fler deltagare inte hade förändrat studiens 

resultat. Författarna noterade den ojämna könsfördelningen men upplevde ändå att 

fördelningen mellan kvinnor och män speglar verkligheten. Vid sju av intervjuerna deltog 

båda författarna och vid fem av intervjuerna deltog en författare. Författarna diskuterade kring 

att de gånger båda deltagit vid intervjun så har den som lyssnat kunnat höra nyanser som 

intervjuaren missat. En risk som finns med att vara två vid intervjun är att det skulle kunna 

vara stressande för deltagaren med flera personer i rummet. Därför var det viktigt för 

författarna att försöka skapa en trygg atmosfär genom att vara tydlig med hur intervjun skulle 
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gå till, att det inte ligger någon prestige i svaren och att deltagaren inte behöver svara på 

frågor som denne inte vill. Detta strävade författarna efter även vid de intervjuer där endast en 

författare deltog.  

  

Under arbetet har författarna genomfört en kvalitativ innehållsanalys och i största möjliga 

mån arbetat nära ursprungsdata och gått fram och tillbaka mellan originaltexten och 

framväxande koder och kategorier. En av styrkorna med kvalitativ innehållsanalys är enligt 

Lundman och Hällgren Graneheim (2012) att det observerbara innehållet blir beskrivet på ett 

rättvisande sätt. En risk som kan finnas med detta tillvägagångssätt är att helheten i texten går 

förlorad då kodningen blir allt för detaljerad. Vid en kvalitativ innehållsanalys riskerar 

forskaren att låta sin förförståelse skina igenom på resultatet. Författarna till denna studie har 

genomgående reflekterat över deras egen förförståelse för att på så vis undvika att den 

påverkat studien i någon riktning. Författarna har även använt citat från deltagarna i resultatet 

för att öka giltigheten i enlighet med det Lundman och Hällgren Graneheim (2012) beskriver.  

  

Etiska överväganden gjordes genomgående under studien.. Författarna anser att metoden har 

gått till på ett etiskt försvarbart sätt då den utgår från Vetenskapsrådets (2011) 

forskningsetiska principer. Dessutom har författarna gjort en noggrann metod som förklarar 

tillvägagångssättet.  

  

Slutsats 

Arbetsterapeuterna använder sällan eller aldrig strukturerade instrument för att bedöma 

vardagsteknikens inverkan på aktivitet. Trots det så upplever arbetsterapeuterna att kvaliteten 

på interventionen höjs de gånger som de beaktar vardagstekniken i klientens liv. Något som 

lyfts av arbetsterapeuterna är att vardagstekniken både kan vara en utmaning och en resurs i 

arbetet med klienter med förvärvad hjärnskada. Arbetsterapeuterna har idag ett behov av 

samarbete med andra professioner när det kommer till vardagsteknik på grund av att 

arbetsterapeuterna själva inte upplever sig ha tillräcklig kunskap inom området. Samarbetena 

upplevs av arbetsterapeuterna som väl fungerande och positiva. Det behövs mer tid och 

resurser än vad som finns i dagsläget för att arbetsterapeuter ska kunna arbeta med 

vardagsteknik på ett adekvat sätt. Arbetsterapeuterna anser att vardagsteknik är deras område 

eftersom att det många gånger handlar om aktivitet och att det inte är möjligt att undvika 

vardagstekniken.  
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Författarna har funnit få studier som visar på arbetsterapeuters erfarenheter av att beakta 

användandet av vardagsteknik vid intervention för klienter med förvärvad hjärnskada. Därför 

anser författarna att det finns ett behov av vidare forskning inom ämnet. 

  

Tillkännagivande 

Författarna vill rikta ett stort tack till alla arbetsterapeuter som deltagit i studien och som 

gjorde den möjlig. Tack till alla enhetschefer som hjälpt oss att förmedla kontakten med 

deltagarna. Tack även till vår handledare Maria Larsson-Lund för ditt stöd under arbetet med 

examensuppsatsen.  
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Bilaga 1. 
  
Information och förfrågan om deltagande i studie- arbetsterapeuters 
erfarenheter av att beakta användandet vardagsteknik vid intervention vid 
arbetet med klienter med förvärvad hjärnskada 
  
Vardagsteknik är teknik som är vanligt förekommande i hem, på arbetsplatser och i samhället 
av idag. Det kan exempelvis vara mobiltelefon, hushållsapparater, dator och internetbank med 
mera. Användandet av den ökar och utvecklingen av vardagstekniken går snabbt. 
Vardagsteknik är en faktor som kan påverka delaktigheten i vardagens aktiviteter både 
positivt och negativt. 
  
Idag finns det lite forskning kring vilka arbetsterapeuters erfarenheter är av att beakta 
vardagsteknik vid intervention i arbetet med klienter med förvärvad hjärnskada. Därför är 
syftet med denna kvalitativa intervjustudie att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av 
vardagsteknik vid intervention för klienter med förvärvad hjärnskada. 
  
Vi vänder oss till dig som har arbetat som arbetsterapeut under minst ett år och har mött 
klienter med förvärvad hjärnskada i din yrkesroll. 
  
Intervjun kommer att ske med dig personligen eller via annat medium som du väljer 
(exempelvis telefon, Skype, Adobe Connect). Intervjun kommer att spelas in och sedan 
transkriberas. De uppgifter du delger oss kommer att behandlas konfidentiellt. Detta innebär 
att allt material avidentifieras och därmed inte kan härledas till dig som person. Allt material 
som samlas in kommer endast att användas till denna studie och bara behandlas av oss, vår 
handledare samt examinator. Efter att studien är avslutad kommer materialet att förstöras. Vi 
beräknar att tiden för intervjun kommer att vara cirka en timme. Deltagandet i studien är 
frivilligt och du kan när som helst avbryta din medverkan utan att ange något skäl.  
                 
Vi är två arbetsterapeutstudenter vid på Luleå Tekniska Universitet som genomför studien. 
Studien kommer att vara vårt examensarbete och den färdiga uppsatsen går att ta del av via 
universitetets hemsida (http://epubl.ltu.se) från och med första halvan av juli 2017. 
  
Vänligen meddela om du är intresserad av att medverka eller inte senast den fredag 24/2 via 
e- post eller telefon genom att fylla i bifogad talong. Behöver du mer information innan du 
bestämmer dig är du välkommen att kontakta oss, Frida Hallnor eller Izabell Söderlund via e- 
post eller telefon.  
  

Med vänliga hälsningar 
  
Frida Hallnor                               Izabell Söderlund                          Handledare: 
Arbetsterapeutstudent                 Arbetsterapeutstudent                   Maria Larsson-Lund 
frihal-4@student.ltu.se                izasde-4@student.ltu.se                Professor i arbetsterapi 
073-027 00 68                             073-846 90 38                               Luleå tekniska universitet 
                                                                                               maria.larsson-lund@ltu.se 
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Svarstalong för medverkande i studie: arbetsterapeuters erfarenheter av 
att beakta användandet vardagsteknik vid intervention vid arbetet med 
klienter med förvärvad hjärnskada 
  
Jag önskar medverka i studien:  
JA (  )  
NEJ (  ) 
  

Deltagares underskrift:________________________________________ 
  

Jag önskar bli kontaktad via: 
Telefonnummer: ______________________ 
  
och/eller 
  
E- post: _____________________________ 
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Bilaga 2. 
Intervjuguide 

  
Demografiska frågor: 
Hur många år har du arbetat som arbetsterapeut:  
Ålder: 
Kön:     
  

Intervjufrågor 
• Kan du beskriva hur du utreder användandet av vardagsteknik i aktivitet? 

• Använder du checklistor/instrument/övrigt material? 
  

• Vilka är dina erfarenheter av de etablerade bedömningsinstrumenten för 
arbetsterapeuter då du ska bedöma vardagsteknikens inverkan på aktivitet?  

• Är de tillräckliga? 
• Vad saknas? 

  
• Beskriv hur du arbetar med och resonerar med vardagsteknik i aktivitet?  

• Kan du ge exempel på situationer som vardagsteknik kan vara utmanande och 
hur du resonerar och löser dem? 

• Kan du ge exempel på situationer där vardagsteknik är en viktig resurs?  
  

• Upplever du någon skillnad i kvaliteten på interventionen de gånger du har beaktat 
vardagstekniken? 

• Kan du utveckla på vilket sätt? 
  

• Finns det tillfällen där du behöver ta stöd från andra professioner (ex 
hjälpmedelskonsulent/tekniker) då du arbetar med vardagsteknik? 

• Kan du beskriva vilka erfarenheter du har av ett sådant samarbete? 
  

• Beskriv vilket stöd du upplever dig få från organisationen för att arbeta med 
vardagsteknik med tanke på den snabba utvecklingen? 

• Beskriv vilket stöd du har i att upprätthålla och vidga din kompetens gällande 
vardagsteknik. 

  
• Anser du att vardagsteknik är arbetsterapeuters område? 

• Vill du utveckla? 
• Kan du beskriva hur du tror att arbetsterapeuter kommer att arbeta med 

vardagsteknik i framtiden? 
  

• Är det något övrigt som du skulle vilja tillägga innan vi avslutar intervjun? 
	


