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Sammanfattning 
Digitaliseringen i dagens samhälle är under ständig utveckling. Forskning visar på 

applikationers positiva effekter för personer med kognitiva nedsättningar genom att 

möjliggöra meningsfulla aktiviteter samt att öka självständigheten. Syftet med studien 

var att beskriva arbetsterapeutens professionella resonemang gällande 

rekommendation och användandet av appar för att möjliggöra aktivitet för personer 

med en kognitiv nedsättning. Studien antog en kvalitativ ansats för att fånga upp 

deltagarnas professionella resonemang i arbetet med appar. Ett ändamålsenligt urval 

genomfördes utifrån uppsatta kriterier. Sammanlagt deltog tio deltagare. Data 

samlades in via semistrukturerade intervjuer med öppna frågor och analyserades 

därefter med en kvalitativ innehållsanalys. Analysen resulterade i tre kategorier; 

Identifiera klientens behov och förutsättningar för att främja aktivitet, Matcha och 

individanpassa appen för ett hållbart användande och Arbetsterapeutens 

förutsättningar för att använda appar som intervention. Resultatet visar att 

arbetsterapeuten arbetar nära klienten samt dess sociala nätverk för att matcha lämplig 

app utifrån behov och förutsättningar i aktivitet. Vidare ser arbetsterapeuterna stora 

fördelar med att använda sig av appar främst för de stödjande funktionerna som kan 

öka självständigheten samt den rörelsefrihet appen kan bidra till. Problemområden 

finns dock i form av osäkerhet i uppdateringar av appar samt svårigheter att ha 

tillräcklig kunskap om de appar som finns. Slutsatsen är att arbetsterapeuterna i denna 

studie använder sig av en stor bredd i sitt professionella resonemang. Där flera 

aspekter såsom klientens behov och förutsättningar samt arbetsterapeutens egna 

förutsättningar vägs samman för att använda sig av appar som intervention. Detta 

visade på stor komplexitet då appar är ett nytt och stort område för arbetsterapeuter 

och därmed är vidare forskning inom ämnet nödvändigt för att öka kunskapen. 

Nyckelord: applikationer, arbetsterapi, kognitiv nedsättning, professionellt 

resonemang, kliniskt resonemang. 
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Abstract 

Digitalisation in today’s society is constantly evolving. Research shows the positive 

effects of apps for people with cognitive impairments by enabling meaningful 

activities as well as increasing independence. The purpose of this study was to 

describe the occupational therapist's professional reasoning regarding the 

recommendation and use of apps to enable activity for people with a cognitive 

impairment. The study adopted a qualitative approach to capture the participants' 

reasoning whilst working with apps. The selection was carried out with purposeful 

selection based on the criteria set. A total of ten participants participated. Data was 

collected via semi-structured interviews with open-ended questions and then analysed 

with a qualitative content analysis. The analysis resulted in three categories; Identify 

the client's needs and prerequisites to promote activity, Match and customize the app 

for a sustainable use and The Occupational Therapist's prerequisites for using apps 

as an intervention. The results shows that the occupational therapist works closely 

with the client and its social network to match the appropriate app based on needs and 

conditions in activity. Furthermore, the occupational therapists see great benefits of 

using apps, primarily for the supportive features that can increase independence as 

well as the freedom of movement the app can contribute to. However, problem areas 

are in the form of uncertainty in app updates and difficulties in having sufficient 

knowledge of the available apps. The conclusion is that Occupational therapists in this 

study use a wide breadth in their reasoning. Where several aspects of the client's 

needs and prerequisites as well as the occupational therapist's own prerequisites are 

weighed together to use apps as intervention. This showed great complexity, as apps 

are a new and large area for the occupational therapists and therefore further studies 

are needed for more knowledge within the subject.  
 

Key words: Applications, occupational therapy, cognitive impairments, professional 

reasoning, clinical reasoning 
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Inledning 

Digitaliseringen i vårt samhälle är under ständig utveckling. Att använda sig av 

mobiltelefoner, surfplattor och applikationer (appar) blir allt vanligare, detta gäller 

både användandet för gemene man samt att dessa rekommenderas för personer med 

kognitiva nedsättningar. Mobiltelefoner är en viktig del av att känna sig delaktig i 

dagens samhälle och något som de flesta alltid har med sig och nära till hands 

(McGurk, 2013).  

 

Författarna ser appars potential för att underlätta olika aktiviteter i det dagliga livet. 

Många i dagens samhälle använder sig dagligen av appar för att underlätta vardagen. 

Det kan handla om appar för att vakna i tid, vad du ska ha med dig under dagen och 

hur du ska komma dit du vill. Vidare har författarna under verksamhetsförlagd 

utbildning (VFU) fått en uppfattning om att användandet av appar i klientarbetet kan 

se olika ut, utifrån olika verksamheter och arbetsterapeuters arbetssätt. Enligt 

författarna har arbetsterapeuter en viktig roll i att följa samhällets utveckling som 

öppnar upp för nya alternativ, vilka kan bidra till möjliggörandet av prioriterade 

aktiviteter för klienter. Författarna ser därför ett behov av att belysa detta ämne 

genom att se till arbetsterapeuternas professionella resonemang gällande användandet 

av appar som intervention för personer med kognitiva nedsättningar.  

Bakgrund 

Kognition och aktivitet 

Kognition kan ses som ett begrepp för människans förmåga att tänka, lära sig samt 

bearbeta och förstå information för att anpassa sig till kraven miljön (Björkdahl, 

2015) för att tolka och agera med den fysiska och sociala omgivningen för utföra 

aktiviteter i det dagliga livet (Kielhofner, 2009). Vidare beskriver Kielhofner (2009) 

kognition utifrån en hög och en låg nivå. Den högre nivån där medvetenhet, 

människans förmåga att uppfatta sig själv objektivt samt de exekutiva funktionerna 

som beskrivs genom förmågan att planera, initiera och genomföra en aktivitet. De 

lägre funktionerna kan sammanfattas som förmågan att förstå och använda språk, 

bibehålla uppmärksamhet, lära och bibehålla information, problemlösning, 

igenkänning av objekt samt ens spatiala förmåga (Kielhofner, 2009). Taylor och 
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Kielhofner (2017) beskriver att kognitiva nedsättningar kan härleda från både 

förvärvade och medfödda skador i hjärnan, i vissa fall även från andra sorters skador 

som stör sinnesupplevelser i kroppen. 

 

Att leva med en kognitiv nedsättning påverkar förmågan att utföra aktiviteter i det 

dagliga livet (ADL) inom en mängd olika områden (Kielhofner, 2009; Lagerkvist & 

Lindgren, 2012). Dessa aktiviteter har identifierats genom olika studier och beskrivs 

som problem i att klara sig i samhället, personlig vård och inom hushållsarbete samt 

arbete (Lindén, Lexell & Larsson-Lund, 2011). Ytterligare aktivitetsproblem som 

framkommer är användning av transportmedel, medicinering, sköta ekonomin, 

hantera mobiltelefoner, inhandling samt tillagning av mat och samtala om senaste 

tidens händelser (Ahn et al., 2009). Detta kan yttra sig genom svårigheter att komma i 

tid, planera in och utföra aktiviteter samt att komma ihåg viktig information 

(Kielhofner, 2009; Lindén, Lexell & Larsson-Lund, 2011). En kognitiv nedsättning 

kan medföra liknande problem i aktivitet oavsett diagnos. Det är graden av de 

svårigheter som uppkommer i vardagen som varierar och är beroende av de krav som 

ställs i aktiviteten och miljön (Kielhofner, 2009).  

 

Arbetsterapi och arbetsterapeutiska interventioner 

Målet med arbetsterapi är att möjliggöra och öka självständigheten i personens 

dagliga aktiviteter (Taylor & Kielhofner, 2017). Model of Human Occupation 

(MoHO) är en arbetsterapeutisk praxismodell som belyser människans innevarande 

behov av att vara aktiv och delaktig i meningsfulla aktiviteter. Begreppet aktivitet 

beskrivs som allt en person gör och engagerar sig i och kan vidare delas in i olika 

områden såsom arbete, fritid och lek (Taylor & Kielhofner, 2017).  Personens hälsa 

och välbefinnande kan påverkas positivt av delaktighet i aktivitet och detta är ett av 

arbetsterapeutens grundantaganden (Fisher, 2009; Taylor & Kielhofner, 2017).  

 

För att en aktivitet ska vara möjlig att genomföra bör dess innehåll och krav samspela 

med personens förutsättningar samt den omgivande miljön, som kan vara både en 

resurs eller ett hinder i utförandet. Genom ett klientcentrerat arbetssätt ser 

arbetsterapeuten till klientens meningsfulla aktiviteter utifrån behov och önskemål för 

att utveckla förmågor och kompetens i utförandet. Människan ses som autonom och 



 

 3 

självbestämmande i frågor gällande sig själv (Taylor & Kielhofner, 2017), 

arbetsterapeuten bör därför ha ett gott samarbete och göra klienten delaktig i 

arbetsterapiprocessens delar, såsom vid formulering av mål samt vid val av 

intervention (Fisher, 2009).  

 

För att få struktur i det praktiska arbetet kan arbetsterapeuten utgå ifrån en 

processmodell, Occupational Therapy Intervention Process Model (OTIPM) är ett 

sådant exempel. Modellen beskriver den arbetsterapeutiska processens delar, från det 

första mötet till uppföljning och avslutad intervention. Här får arbetsterapeuten stöd i 

olika metoder för bedömning samt val av interventionsmodell (Fisher, 2009). För att 

nå̊ målet med arbetsterapi kan arbetsterapeuter medverka till att utveckla eller 

förhindra nedsatt aktivitetsförmåga samt vid behov kompensera för den (Fisher, 2009; 

Taylor & Kielhofner, 2017). Att förskriva hjälpmedel är en del av den 

kompensatoriska intervention som Fisher (2009) beskriver att en arbetsterapeut kan 

genomföra. Definitionen på ett hjälpmedel är en individuellt testad produkt som riktar 

sig till att bevara eller öka delaktighet, aktivitet samt självständighet hos en person 

genom att kompensera för en funktionsnedsättning (Socialstyrelsen, 2016). Det finns 

en stor variation av kognitiva hjälpmedel, exempelvis kalendrar, veckoscheman, 

timers samt bildstöd och dessa fungerar med visuell eller auditiv påminnelse 

(Björkdahl, 2015). Det är viktigt att en ordentlig bedömning genomförs för att 

anpassa hjälpmedlet samt för att eliminera eventuella risker vid användandet 

(Socialstyrelsen, 2017). Studier har även visat på att befintlig vardagsteknik, såsom 

mobiltelefoner kan användas som en kompenserande åtgärd. Detta genom att använda 

de funktioner som finns tillgängliga i mobiltelefonen (Larsson-Lund, Lövgren-

Engström  & Lexell, 2011; Lindén et al., 2011). 

 

Teknik i vardagen som kan vara främjande för aktivitet 

En app kan ses som vardagsteknik (Nygård & Starkhammar, 2007) eller som ett 

hjälpmedel (Socialstyrelsen, 2016). En app kan vidare beskrivas som en 

konsumentprodukt eller en medicinteknisk produkt. En medicinteknisk produkt måste 

uppfylla Läkemedelsverkets krav (LVFS 2003:11, 9§ 11§) medan en 

konsumentprodukt har lägre krav på kvalitet och säkerhet än andra hjälpmedel. Appar 

kan antingen förskrivas eller inhandlas på öppna marknaden (Socialstyrelsen, 2016). 
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Om en konsumentprodukt rekommenderas som intervention är det arbetsterapeutens 

ansvar att den är säker för klienten att använda (Björkdahl, 2015). I denna studie har 

författarna valt att använda sig av begreppen konsumentapp, för de appar som finns 

tillgängliga på öppna marknaden samt hjälpmedelsapp, då en förskrivning av appen 

sker för att klienten ska få tillgång till denna. 

 

Mobiltelefoner har en stor förmåga att stödja flera olika kognitiva funktioner i en och 

samma enhet, genom olika appar (American Occupational Therapy Association 

[AOTA], 2010; Gillespie, Best & O'Neill, 2012; Jing et al., 2016). Vilket ger personer 

en möjlighet att vara aktiva i dagens samhälle (De Joode, van Heugten, Verhey & van 

Boxtel 2010). En studie baserad på personer med kognitiva nedsättningar efter 

förvärvad hjärnskada, visar att appar redan används i stor utsträckning för att 

kompensera funktionsnedsättningar (Jing et al., 2016). Det finns evidens för att appar 

kan stödja uppmärksamhet, minne, navigation samt emotionella funktioner. Studier 

visar även att användningen av appar kan ha god effekt för att stödja de kognitiva 

funktionerna genom planering och påminnelser, alarmera, navigering samt visa eller 

spara information och kan därför ses som användbara för personer med kognitiva 

nedsättningar (De Joode et al., 2010; Gillespie et al., 2012). 

 

Arbetsterapi och appar 

Genom att använda appar som hjälpmedel kan en persons delaktighet i meningsfulla 

aktiviteter samt tillfredsställelse öka (Dicianno et al., 2015; McDonald et al., 2011). I 

McDonald et al. (2011) studie jämfördes Google kalender med en vanlig analog 

kalender, för personer med traumatisk hjärnskada. Det framkom att Google kalendern 

var effektivare, än den analoga kalendern, för att stödja minnet vilket ledde till en 

ökad självständighet och möjliggjorde genomförandet av ADL och sociala aktiviteter 

för klienten (McDonald et al., 2011). Många av de mobiltelefoner och appar som 

finns ses som svåra eller för komplicerade för personer med kognitiva nedsättningar 

att använda (Dana, Sinclair, Seabrook, McKay & Ponsford, 2017; Hart, Buchhofer & 

Vaccaro, 2004; Jing et al., 2016). Det är därför viktigt att belysa att appar som 

rekommenderas ska passa personens kognitiva nivå (De Joode et al., 2010; Erickson, 

2017; Hart et al., 2004) och att personen får stöd i valet samt träning i appen för att 

uppnå önskad effekt (Dana, et al., 2017; Jing et al., 2016).  
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Arbetsterapeuten behöver en stor kunskap gällande de appar som rekommenderas. 

Utöver att den ska passa personens kognitiva nivå är det även av vikt att ha kännedom 

om hur ofta den uppdateras, vilket syfte den är till för samt vilket operativsystem den 

är kompatibel med (Erickson, 2017). Rekommendationer från kollegor och hemsidor 

med samlad information om appar är vanliga sätt att bli varse om passande appar. 

Detta visar på att det finns en brist på tillgänglig och pålitlig evidensbaserad 

information inom ämnet (Seifert, Stotz & Metz, 2017).  

 

Arbetsterapeutens professionella resonemang 

I mötet med klienter överväger arbetsterapeuten möjliga handlingar passande för 

aktuell klient, denna process kan beskrivas som professionellt resonemang. Det är den 

kunskap och erfarenheter som arbetsterapeuten har med sig som används som stöd för 

att få förståelse, tänka igenom, planera och genomföra interventioner (Schell, 2014). 

Arbetsterapeutens uppgift är att kombinera sin kunskap och erfarenhet för att kunna 

använda detta som stöd för besluten som tas (Chapparo & Ranka, 2008).  

 

Det professionella resonemanget benämns med flera olika namn, såsom kliniskt och 

terapeutiskt resonemang. Författarna har valt att använda begreppet professionellt 

resonemang som förklaras vara bredare än det kliniska resonemanget och även 

inkluderar resonemang som sker utanför kliniska arenor (Schell, 2014). Vidare 

beskriver Schell (2014) det professionella resonemanget utifrån åtta olika aspekter. 

Då arbetsterapeuten utgår ifrån vilka funktionsnedsättningar en viss skada eller 

sjukdom kan ge samt vilka teorier och forskning som finns tillgängliga ses som det 

vetenskapliga resonemanget. Klientens aktivitetsproblem samt orsaker till detta 

resoneras kring och hör till det diagnostiska resonemanget. Vid det procedurella 

resonemanget övervägs tänkbara bedömningar och interventioner. Klientens 

livshistoria och nuvarande situation växer fram i det narrativa resonemanget för att 

hitta meningsfulla aktiviteter. Det pragmatiska resonemanget är då arbetsterapeuten 

undersöker praktiska förutsättningar som finns inom verksamheten och klientens 

aktivitetsmiljö. Arbetsterapeuten har det etiska resonemanget som stöd för att kunna 

reflektera över etiska dilemman som kan uppstå inom verksamheten och klientarbetet. 

Vidare beskrivs det interaktiva resonemanget som stöd för att skapa en relation och 

förståelse för klienten. Det sista resonemanget som beskrivs är det konditionella 
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resonemanget vilket innebär är arbetsterapeuten skapar sig en bild av hur sjukdomen 

och eventuella åtgärder påverkar klienten samt dess sociala och fysiska omgivning. 

Detta görs för att få en helhetsbild av klientens situation och för att tillgodose dennes 

behov i rehabiliteringen (Schell, 2014). Arbetsterapeutens professionella resonemang 

är en snabb och ständig process som sker kontinuerligt med klientarbetet (Schell, 

2014). Resonemanget är ett sätt att förklara samt förstå hur arbetsterapeuten tänker 

kring eventuella åtgärder (Fleming, 1991).  

 

Ur författarnas litteraturgenomgång identifierades forskning gällande upplevelser för 

klienten att använda sig av vardagsteknik, såsom mobiltelefoner (Larsson- Lund, 

Lövgren-Engström & Lexell, 2011) samt att denna teknik kan vara användbar inom 

arbetsterapi för personer med kognitiva nedsättningar (De Joode et al., 2010). En 

kvantitativ studie visar dock att arbetsterapeuter ej får tillräckligt med stöd i sitt 

resonemang vid utprovning av appar och får därmed prova sig fram (Seifert, Stotz & 

Metz, 2017). Ingen forskning har däremot identifierats som riktar sig specifikt mot 

appar och arbetsterapeuters professionella resonemang. För att kunna stärka 

arbetsterapeutens interventioner genom en god kombination av professionellt 

resonemang och praxis menar Carrier, Levasseur, Bédard och Desrosiers (2010) att 

mer forskning inom professionellt resonemang krävs. 

 

Problemformulering 

Sammanfattningsvis visar författarnas litteraturgenomgång att den digitala 

utvecklingen går framåt och mobiltelefoner samt appar används i allt större 

utsträckning inom arbetsterapi (McGurk, 2013). Litteraturgenomgången visar även att 

personer med kognitiva nedsättningar har problem inom en mängd olika 

aktivitetsområden och beroende på hur tekniken används kan den vara stödjande eller 

hindrande i aktivitet (Ahn et al., 2009; Lindén, Lexell & Larsson-Lund, 2011). Vidare 

framkom det att appar ofta används av personer med kognitiva nedsättningar och har 

en positiv inverkan på utförandet av aktivitet (Erickson, 2017). Arbetsterapeuten har 

därför en viktig roll i att vara uppdaterad i samhällets utveckling för att stödja klienten 

och möta den utveckling som sker. En legitimerad arbetsterapeut ska arbeta utifrån 

beprövad erfarenhet och vetenskap samt hålla sig uppdaterade om utvecklingen inom 

yrket (Jacobsson, 2014).  Då appar används inom arbetsterapi visar forskning att 
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arbetsterapeuten inte får tillräckligt med stöd i sitt professionella resonemang (Seifert, 

Stotz & Metz, 2017). Enligt författarnas kännedom finns inga studier som tydliggör 

arbetsterapeutens professionella resonemang i arbetet med appar. För att kunna stärka 

arbetsterapeutiska interventioner bör vidare forskning som synliggör arbetsterapeuters 

professionella resonemang genomföras (Carrier et al., 2010). Författarna vill därför 

belysa hur arbetsterapeuter resonerar i sitt arbete kring appar som kognitivt stöd för 

att tydliggöra hur dessa används inom arbetsterapi. Denna kunskap kan vara 

användbar för att stödja arbetsterapeuters resonemang samt synliggöra eventuella 

luckor där vidare forskning krävs.  

 

Syfte 

Beskriva arbetsterapeuters professionella resonemang gällande rekommendationer 

och användandet av appar för att möjliggöra aktivitet för personer med kognitiva 

nedsättningar.  

Metod 

Design 

Studien har en kvalitativ ansats baserad på semistrukturerade intervjuer med öppna 

frågor (Bilaga 2). Metoden anses lämplig då intervjuerna ger en djupare förståelse 

inom aktuellt ämne, detta utifrån de intervjuades egna resonemang och perspektiv 

(Kvale & Brinkmann, 2014).  

 

Urval 

För att hitta de aktuella deltagarna användes ett ändamålsenligt urval (Kvale & 

Brinkmann, 2014) utifrån uppsatta kriterier. Denna urvalsmetod används för att välja 

deltagare som utifrån sina erfarenheter bäst kan bidra med information som svarar 

mot studiens syfte (Kvale & Brinkmann, 2014). Författarna kontaktade potentiella 

deltagare, via mail och telefon utifrån rekommendationer. Inklusionskriterierna var att 

deltagaren var legitimerad arbetsterapeut, varit verksam i minst ett år samt 

rekommenderar och använder sig av appar som intervention för personer med 

kognitiva nedsättningar. 
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Totalt deltog 10 arbetsterapeuter i studien, författarna valde att inte intervjua fler 

personer då de ansåg att fler deltagare inte behövdes för att en mättnad i materialet 

redan uppnåtts. Författarna bedömde att majoriteten resonerade likartat på frågorna ur 

intervjuguiden. Samtliga deltagare var kvinnor och verksamma arbetsterapeuter inom 

olika verksamheter utspridda i landet. Tre av deltagarna arbetade som 

hjälpmedelskonsulenter, tre inom barn- och vuxenhabilitering, en inom 

arbetsrehabilitering, två inom psykiatrin och en vid kommunal hälsocentral. 

 

Procedur 

För att komma i kontakt med deltagare som uppfyllde kriterierna gjordes 

förfrågningar, via mail och telefon utifrån rekommendationer från studiekamrater 

samt verksamma arbetsterapeuter som sedan tidigare var kända för författarna. Totalt 

kontaktades 14 potentiella deltagare varav fyra tackade nej, redan vid första 

kontakten. Vid intresseanmälan skickades ett informationsbrev ut via mail (Bilaga 1). 

Deltagarna som godkände att medverka i studien kontaktades för inbokning för 

intervju, som sedan genomfördes via Skype eller personligt möte. Vid intervjun 

informerades deltagaren återigen om studiens syfte, information om hur intervjun 

skulle gå till, konfidentialitet samt att intervjun och deltagandet går att avbrytas när 

som helst om så önskas. Den första intervjun genomförde författarna tillsammans för 

att säkerhetsställa att intervjufrågorna gav de svar som uppnådde studiens syfte 

(Lantz, 2007). Författarna delade upp de resterande intervjuerna sinsemellan och 

genomförde dem på egen hand. 

 

Datainsamling 

För att samla in data valdes en kvalitativ intervjumetod med semistrukturerade frågor 

(Kvale & Brinkmann, 2014). En intervjuguide framarbetades av författarna utifrån 

studiens syfte och låg till grund för intervjuerna (Bilaga 2). Vid behov ställdes 

uppföljningsfrågor för att få en tydligare bild. Vid intervjuns slut tillfrågades 

deltagaren om det fanns något mer att tillägga, detta för att säkerhetsställa att allt som 

önskats säga sagts (Kvale & Brinkmann, 2014). Intervjuerna genomfördes på 

deltagarnas arbetsplats eller via Skype. Samtliga intervjuer spelades in vilket bidrog 

till att författaren kunde fokusera på intervjun istället för att föra anteckningar (Kvale 
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& Brinkmann, 2014). Intervjuerna genomfördes med varierande längd från 15-45 

minuter med en genomsnittlig tid på 28 minuter. 

 

Analys av insamlad data 

Utifrån syftet med studien valdes en kvalitativ innehållsanalys av insamlad data, i 

enlighet med Lundman och Hällgren-Graneheims (2012) beskrivning av metoden. 

Metoden valdes för att beskriva innehållet i deltagarnas subjektiva resonemang där 

skillnader och likheter i text lyfts fram (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2012). 

Intervjumaterialet delades upp mellan författarna, med fem intervjuer vardera och 

transkriberades ordagrant. Materialet lyssnades samt lästes sedan igenom ett flertal 

gånger för att få en helhetsbild och därmed minska risken för att något viktigt missats. 

Det transkriberade materialet är en nyskapelse och kan ej återge intervjun helt, då 

viktig information såsom kroppsspråk, känslor och gester ej återges i texten, vilket 

kan påverka tolkningen av materialet (Olsson & Sörensen, 2011). Efter 

transkriberingen identifierade författarna meningsbärande enheter ur intervjuerna som 

berörde studiens syfte. Dessa meningsbärande enheter kondenserades, vilket är en 

process där texten kortas ner men bibehåller det centrala innehållet. Processen 

fortskred genom att författarna tillsammans abstraherade det kondenserade materialet 

till koder som behöll det centrala i resonemanget.  Vidare jämfördes koderna för att 

hitta likheter och skillnader vilket sorterades under preliminära kategorier och 

underkategorier vilka fångade upp det väsentliga budskapet ur intervjuerna. Det är 

viktigt att kategorierna är konstruerade så att innehållet är likartat och att en kod ej 

kan passa in under flera kategorier (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2012). I tabell 

1 visas två exempel på hur innehållsanalysen genomfördes. För att höja nivån 

ytterligare genomfördes vidare analysering av de preliminära kategorierna och 

författarna identifierade slutligen tre kategorier genom att se till likheter och 

skillnader i innehållet.  
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Tabell 1. Exempel på meningsbärande enheter som kondenserats, kodats och 

kategoriserats 

Meningsenhet Kondensering Kod Underkategori Kategori 

Det viktiga är ju 

att personen tror 

på det, jag 

frågar alltid tror 

du på det här,  

Viktigt att 

personen tror 

på det, och det 

frågar jag  

Viktigt att 

klienten tror 

att det 

kommer 

fungera.  

Samarbete som 

ökar 

självständighet 

och motivation 

Identifiera 

klientens 

behov och 

förutsättning

ar för att 

främja 

aktivitet 

oftast gör jag en 

KaTid 

bedömning för 

att se.. ehm.. hur 

dom ligger eller 

liksom hur deras 

tidsuppfattning 

ser ut ungefär 

vilken nivå de 

ligger på  

Gör en KaTid 

bedömning för 

att se deras 

tidsuppfattning 

och ungefärlig 

nivå 

Kartläggning 

av klientens 

tidsuppfattnin

g och nivå 

Kartläggning av 

aktivitetsproblem 

Identifiera 

klientens 

behov och 

förutsättning

ar för att 

främja 

aktivitet 

Forskningsetiska aspekter 

Alla deltagare i studien informerades tydligt om att deltagandet var frivilligt och 

konfidentiellt samt att de hade rätt att avbryta när som helst om de valde att delta. För 

att deltagarna skulle vara väl insatta i studiens syfte och upplägg gavs vidare 

information där det framgick vad medverkan i studien innebar samt nyttan med 

studien. Informationen gavs i god tid, både skriftligt och muntligt, för att deltagarna 

skulle kunna ta ställning till deltagande. All insamlad data avidentifierades och 

behandlades konfidentiellt. De inspelade intervjuerna förvarades på ett säkert sätt och 

raderades efter avslutad studie (Olsson & Sörensen, 2011). En risk med studien är att 

intervjuerna tar upp värdefull tid från de verksamma arbetsterapeuterna som hade 

kunna lagts på klientarbetet. Däremot kan resultatet vara användbart då det 

professionella resonemanget kan användas som grund inför andra verksamma 

arbetsterapeuter när det kommer till att rekommendera appar som hjälpmedel, vilket 

är en nytta med studien. Vidare anser författarna att resultatet eventuellt kan användas 

till vidare studier då det i dagsläget finns lite forskning inom ämnet. Författarna anser 

att riskerna kan vägas upp mot syftet och vinsten av studien.  
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Resultat 

Utifrån innehållsanalysen identifierade författarna tre huvudkategorier som visar hur 

arbetsterapeuterna resonerar kring rekommendationer och användandet av appar för 

personer med kognitiva funktionsnedsättningar. En övergripande uppfattning av 

analysen är att appar inom arbetsterapi är relativt nytt och resonemanget som förs blir 

komplext. De kategorier som framkom är; Identifiera klientens behov och 

förutsättningar för att främja aktivitet, Matcha och individanpassa appen för ett 

hållbart användande och Arbetsterapeutens förutsättningar för att använda appar 

som intervention. Dessa tre kategorier presenteras först som en tabell (Tabell 2) och 

beskrivs sedan vidare var för sig. 

 

Tabell 2. Kategorier 

Kategori Identifiera klientens behov och förutsättningar för att främja aktivitet 

 Matcha och individanpassa appen för ett hållbart användande 

 Arbetsterapeutens förutsättningar för att använda appar som 

intervention 

 

Identifiera klientens behov och förutsättningar för att främja aktivitet 

Denna kategori identifierades utifrån resonemangen kring att skapa goda 

förutsättningar för att möjliggöra aktiviteter och ansågs som viktiga aspekter i arbetet 

med appar. Goda förutsättningar skapades genom att göra en grundlig utredning för 

att identifiera behov samt för att öka självständigheten i aktivitet och motivationen till 

förändring. 

 

Enligt deltagarna handlar det om att identifiera problem som uppkommer under 

aktiviteter, deras mobilvana samt vilket stöd klienterna har från sitt sociala nätverk. 

Under utredningen uppmärksammas resurser och hinder i den omgivande miljön samt 

styrkor och svagheter i den sociala miljön. Deltagarna beskrev att de kunde använda 

sig utav arbetsterapeutiska instrument såsom KaTid, Min mening samt ADL-

Taxonomin under utredningen. Detta för att få en tydlig bild av klientens 

tidsuppfattning och identifiera av klienten meningsfulla aktiviteter. Genom att utgå 
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från meningsfulla aktiviteter där klienten ville öka sin självständighet sågs som en 

motiverande faktor. Att använda sig av en app kunde förstärka motivationen 

ytterligare samt underlätta användandet om klienten hade tidigare mobilvana. Det 

resonerades att då användandet av mobiltelefoner och appar är vanligt i dagens 

samhälle, kan det därför vara lättare för klienten att ta till sig en app som ett 

hjälpmedel. Detta förtydligades med att appen inte sticker ut lika mycket som mer 

traditionella hjälpmedel. 

 

“...det följer en social norm som gör att det kanske kan bli lättare att ta till sig 

ett stöd när man är som alla andra så man har möjlighet att kunna lägga in ett 

stöd i sin vanliga telefon för att det är inget som.. det blir inget avvikande” 

 

Deltagarna uttryckte även att de klienter de möter generellt är mer vana att använda 

mobiltelefoner än förr och därav är en app som intervention ett bra alternativ som 

finns nära till hands. Det framkom dock tydligt att en app inte alltid är det bästa 

alternativet därav vikten i en grundlig kartläggning. En deltagare uttryckte: 

 

“Har man då bestämt sig för just en app som är lösning då bör man väl 

kanske veta att personen antingen har en egen telefon och har man en telefon 

så kanske man också kan hantera den hyffsat bra med det kan ju vara olika... 

man kan inte veta säkert.”  

 

Enligt deltagarna behöver denna målgrupp ofta stöd av sitt sociala nätverk. Därför var 

ett samarbete med detta viktigt, både för att samla information kring klienten samt för 

att se hur stödet från det sociala nätverket såg ut. För att stödja klienten i användandet 

av en app krävs ofta ett stort engagemang från det sociala nätverket. Att lära klientens 

sociala nätverk de funktioner i appen som användes sågs som viktigt för att så många 

som möjligt skulle ha rätt kunskap. Deltagarna ansåg det därför som nödvändigt att 

motivationsnivån var samma både hos klienten och det sociala nätverket. Ytterligare 

aspekter var att flertalet appar går att styra utifrån, här var det sociala nätverket viktigt 

för att stödja klienten i dessa funktioner för att möjliggöra användandet av appen för 

klienten. Att identifiera stödet från det sociala nätverket sågs skapa gynnsamma 

förutsättningar för ett hållbart användande av appen för klienten. En app som en 

intervention sågs som en möjlighet att öka självständighet och minska på personal- 

och närståendestöd.  
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Matcha och individanpassa appen för ett hållbart användande 

Kategorin formas utifrån resonemangen av vikten med ett klientcentrerat arbetssätt 

för att öka motivationen och hitta rätt app med rätt stödjande funktioner för klienten. 

Deltagarna resonerade att det är viktigt att klienten är delaktig i både utprovning och 

val av app då detta ytterligare stärker motivationen till ett hållbart användande. Det 

slutliga valet av app betonar deltagarna vara klientens, sökningar efter appar sker 

ibland tillsammans med klienten med utgångspunkt från vad klienten tidigare testat 

eller inte testat. För att öka motivationen och självständigheten hos klienten i aktivitet 

ansågs det viktigt att den app som ska användas var på rätt nivå för klienten. Att 

klienten har en tro om att appen är något som kan fungera och motiverad till att 

använda sig av. För att kunna matcha rätt app till klienten var utredningen viktig och 

även inom denna kategori beaktades klientens sociala nätverk. Vid val av app togs 

hänsyn till om det sociala nätverket skulle vara delaktigt eller om klienten skulle klara 

sig själv. Hade klienten inget stöd var det viktigare med en tydlig och enkel app som 

klienten behärskade självständigt. Om klienten hade stöd från sitt sociala nätverk 

bidrog det till att flera appar kunde väljas, då klienten kunde vara självständig i vissa 

moment men fick hjälp i de moment som var för svåra.  Deltagarna lyfte fram fördelar 

med att lära ut appen steg för steg med täta uppföljningar för att se vad som fungerar 

eller inte fungerar för klienten, vilket ansågs skapa goda förutsättningar för ett hållbart 

användande. 

 

Att kunna ge klienten flera alternativ öppnade upp för möjligheten att hitta en app 

som kändes lätt att hantera och att använda. För att möjliggöra meningsfulla 

aktiviteter och användandet av den valda appen framkom det som viktigt att den 

uppfyllde klientens behov eller kunde anpassas utefter dem.  

 

“...då kan man kanske gå igenom två eller tre appar så kan klienten själv välja 

vilken av de här apparna som dom tyckte va lättaste att hantera och att 

använda sig av..” 

 

Deltagarna beskriver att de ofta tar hänsyn till aspekter såsom hur klienten kan 

hantera appen och hur klienten påverkas av ljus, ljud eller andra störningsmoment 

såsom exempelvis namn på app samt reklaminslag vid valet av app. Deltagarna 

uttryckte att personer med kognitiva nedsättningar kan påverkas negativt av detta då 

det försvårar användandet av appen. Det resonerades om att se till vilka appar samt 
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funktioner i appen som klienten har behov av, såsom påminnelser, signaler, bildstöd 

eller checklistor. De flesta resonerade att alla funktioner som finns tillgängliga inte 

ska användas utan att det är viktigt att anpassa appen utifrån klienten, och att 

samarbete sker med klienten. Det poängterades att det inte finns en standard som 

fungerar för alla även om flertalet funktioner är återkommande. Har en app tidigare 

använts så utvärderas vad som fungerat och vad som inte fungerat samt vad som 

behöver ändras för att få det att fungera för klienten. 

 

“Jag brukar lägga in förslag som inte alls handlar om dig som är här, utan 

som liksom det här är ett exempel och så ser jag hur dom resonerar utifrån 

det, och då kan ju allt handla om att komplettera kalendern med checklistor 

eller kunna kvittera att man gjort en sak, att få tiden mera synlig, att få en 

bättre överblick och så vidare” 

 

Vidare resonerade deltagarna att klienter som klarar en vanlig kalenderapp ej är i 

behov av en hjälpmedelsapp.  I de fall där andra alternativ inte fungerade påbörjades 

processen att förskriva en hjälpmedelsapp. 

 

“Om dom fortfarande tycker att nej det funkar inte eller jag vet inte hur man 

använder den här appen. Så kan man sen gå vidare till... eh kanske en 

hjälpmedelsapp, som är väldigt enkel att använda.”  

 

Deltagarna poängterar fördelar med hjälpmedelsappar till skillnad från de 

konsumentappar som existerar på marknaden. Av analysen framkommer dessa 

fördelar i form av bildstöd, inbyggda checklistor, larmsignaler som även fungerar då 

mobiltelefonen inte är påslagen och lättare support, vilka ansågs kunna vara stödjande 

funktioner för klienten. Deltagarna belyste att klienter ofta informeras om att 

konsumentappar räknas som en egenvårdsprodukt för att förtydliga för klienter att det 

är skillnad i ansvar hos arbetsterapeuten gällande bland annat säkerheten kring appen. 

Då deltagarna resonerade kring uppdateringar i appar så framkom att en osäkerhet 

finns för klienten. Konsumentappar kunde uppdateras under nätterna, vilket förde 

med sig att utseendet kunde komma att ändras, vilket inte skedde lika ofta i en 

hjälpmedelsapp. Denna osäkerhet bidrog ibland till att klienten valde att inte använda 

appen eller att det försvårade användandet. Vilket i sin tur påverkade deltagarnas 

rekommendationer och val av app, som en deltagare beskrev det: 
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“...många personer som vi möter med kognitiv svikt är det här extra svårt 

för... att eh hantera förändringar eller då tänker jag att funktioner förändras 

eller att det försvinner utseendet ser annorlunda ut och det kan räcka för att 

eh ehmm … nej men att det förstör fullständigt.” 

 

Deltagarna övervägde även appars kostnad, för klienten. De hjälpmedelsappar som 

används är kostnadsfria för klienten medan flertalet av de appar som finns ute på den 

öppna marknaden måste köpas. Detta var viktigt att ha i åtanke för att ej 

rekommendera något med en kostnad för klienten innan det säkerställts att appen 

fungerar som stöd. Trots detta sågs fördelar och nyttan med konsumentappar eftersom 

de ofta erbjuder en testversion eller är gratis och kan därför lätt testas av klienten. 

Deltagarna såg även fördelar med att använda appar då det medförde rörelsefrihet för 

klienterna, detta låg även till grund vid valet att använda en app istället för hjälpmedel 

som är mindre mobila.  

 

Arbetsterapeutens förutsättningar för att använda appar som intervention 

Till skillnad från föregående kategorier som handlar mycket om klientarbetet, så berör 

denna kategori de förutsättningar arbetsterapeuten har att utgå ifrån, i arbetet med 

appar. Så som organisationen samt det egna arbetet med att hålla sig uppdaterad. 

Arbetsterapeutens nätverk fanns som resurs i sökandet samt inhämtandet av kunskap 

gällande appar och visade sig vara en viktig del.   

 

Deltagarna arbetade som nämnt inom olika verksamheter vilket innebar att de hade 

olika tillgång på förskrivningsbara appar och andra hjälpmedel. De deltagare som inte 

hade förskrivningsrätt, inom sin verksamhet, fick förhålla sig till öppna marknaden. 

Resonemanget kring att ej ha förskrivningsrätt bidrog till att de allt oftare valde 

konsumentappar som hjälpmedel, då dessa är lätta att tillgå. Processen kring att få 

andra hjälpmedel förskrivet till klienten var långsammare då deltagarna blev tvungen 

att kontakta andra aktörer. Deltagarna såg därför konsumentappar som ett bra 

alternativ och ett smidigt första steg att prova.  

 

Samtliga deltagare resonerade kring kunskaps behov av vilka appar som finns 

tillgängliga och vilket sorts operativsystem en viss app är kompatibel med vilket 

kunde försvåra arbetet. Att själv ha tillgång till de båda operativsystemen sågs som en 

stor fördel, då de lättare kunde införskaffa den kunskap som behövdes. Att inte kunna 
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förskriva en mobiltelefon till klienten sågs som en nackdel eftersom deltagarna kunde 

se vinsten i att använda sig av en app som intervention men att detta stoppades då 

klienten ej hade tillgång till en egen. Några av deltagarna resonerade dock att det 

finns speciella bidrag att söka vid behov. 

 

Gällande förskrivningsbara apparna fick deltagarna utgå från befintliga riktlinjer inom 

organisationen exempelvis att först prova konsumentappar eller analoga alternativ. 

Utifrån riktlinjerna ansågs en teknisk lösning inte alltid som det bästa alternativet utan 

en vanlig analog kalender kunde vara det som fungerade bäst. Deltagarna inom vissa 

verksamheter fick förhålla sig till de förbestämda förskrivningsbara appar som 

bestämts från organisationen ledningen. Dessa var uttagna utifrån beprövad erfarenhet 

inom verksamheten och har testats och visats fungera för många klienter, vilket sågs 

som en fördel. Att enbart förhålla sig till vad organisationen bestämt och inte kunna 

frångå sortimentet beskrevs som en nackdel. Det uttrycktes även en press från 

organisationen ledningen att undvika förskrivning av hjälpmedelsappar, på grund av 

kostnader.  

 

I arbetet med att söka fram appar rätt anpassade till klienten såg deltagarna vinsten 

med ett fungerande nätverk, för att hålla sig ajournerad. Gemensamt för deltagare 

med förskrivningsrätt var att samarbete med hjälpmedelskonsulenter ute i länet kunde 

ske, vid tillfällen då deltagarna kände osäkerhet. Vidare sågs hjälp av andra 

professioner som en fördel, då deltagarna kunde ta del av varandras professionella 

kunskap samt erfarenheter kring appar för att tillsammans implementera detta i 

vardagen hos klienten. Andra nätverk som nämndes var kollegiala nätverk och sociala 

digitala nätverk, där deltagarna fick stöd och kunde rådfråga kring val eller 

rekommendation av app som hjälpmedel. Förslag på appar kunde även inhämtas från 

olika hemsidor med samlad information gällande appar som kan fungera som 

kognitivt stöd. Deltagarna uttryckte dock en osäkerhet i hur ofta dessa uppdateras för 

att vara aktuella.  

 

“Jag brukar ofta ställa frågan till vårat nätverk har ni något förslag på en bra 

app. För det här ändamålet.” 

 

Deltagarna belyste att de avsätter mycket tid för att söka men även för att kunna lära 

sig de konsumentappar som rekommenderas. Detta uttrycktes som ett svårt och 
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ständigt pågående arbete eftersom det finns ett stort antal olika appar. Svårigheter 

finns även i att det tillkommer, försvinner eller ändras och det är då viktigt att hålla 

sig uppdaterad kring detta. Genom att själva ladda ner och testa appar får de en 

uppfattning av apparnas för- respektive nackdelar. Att ha kunskap om flera olika 

appar inom samma område sågs som en fördel för att kunna välja rätt app för klienten 

som var stödjande i aktiviteten. Deltagarna poängterade dock tidsbrister i arbetet, 

vilket ledde till en känsla av att de inte kunde inhämta den kunskap som 

behövdes.  En deltagare uttryckte sig så här: 

 

“Så det är svårare att rekommendera appar för man vet inte riktigt hur dom 

fungerar och då pratar jag om konsumentappar.” 

 

Att deltagarna ibland behöva sitta hemma och leta eller lära sig om de appar som 

används var återkommande. Att inneha god kunskap om appen ansågs även viktigt för 

att kunna demonstrera och lära klienten appen. Fanns inte tillräcklig kunskap om 

appen så framkom det att den heller inte rekommenderas. Då deltagaren kunde se den 

potentiella nyttan i att använda en viss app för klienten men att tid och kunskap ej 

räckte till kunde tips om appar ges, klienten fick då själv ladda ner och testa appen 

hemma. 

Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att beskriva arbetsterapeuters professionella resonemang 

gällande rekommendationer och användandet av appar för att möjliggöra aktivitet för 

personer med kognitiva nedsättningar. Resonemanget som fördes var komplext där 

viktiga delar såsom klientens behov och förutsättningar vägdes samman med 

befintliga organisatoriska förutsättningar. Ett nära partnerskap för att nå ett gott 

resultat sågs som essentiellt både för att öka motivationen och ett hållbart användande 

av appen för att i sin tur kunna öka klientens självständighet i aktivitet.  

 

Av resultatet framkom ett tydligt partnerskap mellan deltagarna och klienterna, för att 

tillsammans finna bästa möjliga lösning för att möjliggöra aktivitet. Ett av 

huvudfynden var att det blev ett komplext resonemang gällande arbetsterapi och appar 

då omgivande faktorer påverkar. Att appar inom arbetsterapi är relativt nytt samt den 

begränsade informationen som finns inom ämne är även aspekter som avspeglar det 
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komplexa resonemanget som arbetsterapeuten behöver föra vid klientarbetet. 

Resultatet av studien betonar vikten av att appen ska vara kompatibel med klientens 

förmågor för att upprätthålla ett hållbart lärande. Enligt Taylor och Kielhofner (2017) 

ska aktivitetens innehåll överensstämma med aktivitetens krav, samspela med 

personens förutsättningar samt den omgivande miljön för att en aktivitet ska vara 

möjlig att utföra. Detta resultat kan även kopplas med Schell (2014) professionella 

resonemang gällande det diagnostiska resonemanget där klientens aktivitetsproblem 

kartläggs samt till det narrativa resonemanget där en förståelse skapas för vem 

personen är och vilka aktiviteter som ses som meningsfulla och prioriterade. Vidare 

genom det interaktiva resonemanget gällande hur arbetsterapeuten får ett bra 

samarbetsklimat med klienten (Schell, 2014) som möjliggör arbetet med appen. Även 

Fisher (2009) beskriver vikten av att skapa en god relation mellan arbetsterapeut och 

klient då det kan förbättra resultatet av interventionen. Vidare tyder resultatet på att 

deltagarna ser det som värdefullt att ta till vara på klientens inre och yttre resurser för 

att motivera och skapa goda förutsättningar för klienten. Genom deltagarnas 

pragmatiska resonemang (Schell, 2014) ser de till klientens sociala nätverk för att se 

vilket stöd som finns för att öka självständigheten och möjliggöra ett hållbart 

användande av appen.  

 

Klientens tidigare erfarenhet av appar var utgångspunkten för valet av app. 

Tillsammans med klienten utfördes utprovning och eventuell gemensam sökning av 

appar, för att hitta rätt. Detta kan ses i enlighet med vad Seifert, Stotz och Metz 

(2017) beskriver om att arbetsterapeuten ej har tillräckligt med stöd för sitt 

professionella resonemang och därför ibland får prova sig fram. Just bristen på stöd i 

det professionella resonemanget begränsar både arbetsterapeuten och klientens 

möjligheter i val av app. Deltagarna i aktuell studie uttryckte att de ofta saknar 

tillräckligt med kunskap om tillgängliga konsumentappar. Detta påverkar möjligheten 

att matcha klienten med en app som kan vara stödjande i klientens prioriterade 

aktiviteter. Enligt deltagarna ansågs det därför lättare att rekommendera 

hjälpmedelsappar då dessa är mer beprövade. Vilket i sin tur enligt författarna 

begränsar klientens aktivitetsområden då de befintliga hjälpmedelsappar som finns till 

vår kännedom främst fokuserar på tid och planering. Detta förstärks av Gillespie et al. 

(2012) som påvisar att funktioner såsom GPS, kameror och enheter med steg för steg-

funktioner kunde vara stödjande och därmed användbart. Enligt författarna till denna 
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studie kan dessa funktioner finnas tillgängliga i en mängd olika appar på den öppna 

marknaden. 

 

Att öka klientens självständighet var återkommande, vilket deltagarna förde som 

resonemang vid val av app. Detta överensstämmer med en studie av Larsson- Lund et 

al. (2011) där vardagsteknik såsom mobiltelefoner kan leda till ökad kontroll och 

självständighet i vardagliga aktiviteter. Detta stärks ytterligare av McDonald et al. 

(2011) studie som visade på att användandet av en kalenderapp ökade 

självständigheten och var effektivare än traditionell kalender, mycket tack vare de 

påminnelser som kunde ställas in. Just de inställningar och kompenserande 

funktioner, såsom bildstöd och påminnelser som finns i appar fann deltagarna i denna 

studie som stödjande för klienten. Utifrån klientens behov och funktionsnedsättning 

var fokus att finna en funktionell app, vilket kunde vara tidskrävande. I arbetet med 

appar har arbetsterapeuter tillgång till olika arbetsterapeutiska modeller (Fisher, 2009; 

Taylor & Kielhofner, 2017) att utgå ifrån. Då det gäller att kompensera för en 

funktionsnedsättning har arbetsterapeuten stöd i de interventionsmodeller som 

beskrivs i OTIPM där just den kompensatoriska modellen beskrivs för att möjliggöra 

aktiviteter i det dagliga livet (Fisher, 2009).  I Dana et al. (2017) studie belystes 

värdet av att lära sig appen genom tydliga instruktioner men att klienten oftast har 

svårigheter i lärandet och att de inte får detta stöd i tillräckligt stor utsträckning av 

arbetsterapeuten. Deltagarna i författarnas studie uttryckte att en stegvis genomgång 

av appens funktioner var ett bra sätt att försäkra sig om att klienten fick god kunskap 

om appen samt bidrog till ett hållbart användande.  

 

Resultatet visade även att det finns både för och nackdelar med att använda sig av 

appar både sett till tillgången samt den osäkerhet som finns, främst gällande 

konsumentappar. Deltagarna använder sig av sitt pragmatiska resonemang (Schell, 

2014) med vad som finns att tillgå inom verksamheten samt vilka övriga appar finns 

tillgängliga. Resonemang gällande etiska överväganden såsom kostnad på appar samt 

dess säkerhet för klienten är ytterligare faktorer som beaktas och är avgörande i val av 

app. Detta styrks av Taylor och Kielhofner (2017) gällande den ekonomiska inverkan 

på aktivitet som kan begränsa både valfriheten och tillgången. Vilket i sin tur leder till 

att klienter inte har samma förutsättningar att använda sig av appar för att kompensera 

för en funktionsnedsättning utifrån individuella ekonomiska resurser. Några av de 
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fördelar som belystes var tillgängligheten till appar, de funktioner som finns i appen 

samt den rörelsefrihet det kan ge klienten. Gällande nackdelarna betonades 

osäkerheten i uppdatering av appar som ett av de största problemen för klienten. 

Överväganden gällande appars för och nackdelar, kan kopplas samman med flertalet 

av Schells (2014) professionella resonemang såsom det vetenskapliga, etiska, 

pragmatiska, procedurella.  

 

Det framkom även att ett mera tid krävs, för att kunna hålla sig uppdaterad på nya och 

gamla appar. Vissa deltagare tar med sig arbetet hem eftersom det inte finns 

tillräckligt med arbetstid för att hålla sig ajour. Deltagarna i studien betonar dock 

detta som en mycket viktig aspekt för att kunna utföra ett klientcentrerat arbete. Det 

krävs stor kunskap om tillgängliga konsumentappar för att kunna använda de i 

klientarbetet. Schell (2014) beskriver detta som arbetsterapeutens pragmatiska 

resonemang där de tillgångar och resurser i organisationen formar de interventioner 

som finns tillgängliga. I enlighet med vad Erickson (2017) beskriver vara av vikt är 

att arbetsterapeuten bör besitta kunskap om aktuella appar som kan fungera som 

kompensatoriska åtgärder. Att samtidigt kunna lära ut och anpassa efter grad av 

nedsättning är ytterligare viktiga aspekter att beakta. Deltagarna angav  att kunskap 

om appar inhämtades genom olika sorters stödnätverk. Detta ansågs vara ett bra sätt 

att både hålla sig uppdaterad samt kunna förstärka sitt professionella resonemang vid 

val av app. Författarna uttrycker detta var extra betydelsefullt då det är många appar 

att sätta sig in i och att tiden inte räcker till. Även detta överensstämmer med Seifert 

et al. (2017) studie där det framkom att rekommendationer av andra professioner och 

kollegor var det vanligaste sättet att skaffa sig information om nya appar.  

 

Resultatet ur denna studie belyser det komplexa professionella resonemang som 

arbetsterapeuten för vid varje enskilt klientmöte. Det höga kravet på egen inlärning 

och det stödjande nätverk som behövs för att kunna utföra ett väl klientcentrerat 

arbete visar på ett behov av vidare forskning. Detta för att kunna stödja både 

arbetsterapeuterna i de kliniska verksamheterna samt klienterna. Författarna vill 

påpeka att alla, oavsett arbetsterapeutisk verksamhetsområde, måste ta sitt ansvar och 

bidra till den fortsatta forskningen och utvecklingen gällande appar inom arbetsterapi. 

Författarna anser att utbildning och forskning ska gå hand i hand och ett 

framgångsrikt ämne kan prioritera båda delarna. 
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Metoddiskussion 

För att besvara studiens syfte gällande arbetsterapeuters professionella resonemang 

valdes en kvalitativ intervjumetod med semistrukturerade frågor för att fånga upp de 

djupare reflektionerna kring resonemanget. Resultatet kan eventuellt ha påverkats av 

att författarna till denna studie hade begränsad erfarenhet, gällande att genomföra 

semistrukturerade intervjuer, vilket eventuellt kan ha påverkat att rätt följd frågor inte 

ställts. Trots detta upplever författarna att intervjuerna blivit givande och innehållsrika 

gällande arbetsterapeuters professionella resonemang.  Författarna valde att 

genomföra den första intervjun tillsammans via Skype för att få en bild av hur 

intervjufrågorna fungerade. De resterande intervjuerna genomfördes individuellt, 

detta resulterade ändå i liknande svar och utfall vid analysen. Detta anser författarna 

ökar reliabiliteten av studien. Reliabilitet handlar enligt Kvale och Brinkmann (2014) 

om huruvida studien får samma resultat om den utförs igen av andra forskare, 

exempelvis om samma eller liknande svar ges på frågorna trots olika intervjupersoner. 

Ytterligare en aspekt som ökar reliabiliteten är att intervjuerna spelades in så att 

författarna kunde hålla fokus på deltagaren och det som framkom under intervjun 

istället för att föra anteckningar (Kvale & Brinkmann, 2014). Författarna utförde och 

analyserade sammanlagt 10 intervjuer och en uppfattning av mättnad hade uppnåtts då 

deltagarnas resonemang började vara likartat. Därför valdes att ej ta kontakt med flera 

deltagare. 

 

Att använda sig av ett ändamålsenligt urval (Kvale & Brinkmann, 2014) utifrån 

rekommendationer samt för författarna tidigare kända verksamma arbetsterapeuter 

kan ha begränsat studien till få verksamheter samt liten spridning i landet. Detta kan 

ha påverkat resultatet med att deltagarna inom samma verksamhet kan ha fört ett 

likartat professionellt resonemang då gemensamt arbetssätt och vissa erfarenheter 

format deras resonemang. Författarna anser dock att detta ej påverkat nämnvärt då 

intervjuer från deltagare inom andra verksamheter visade på liknande professionellt 

resonemang vid analysen. Genom att skicka information om deltagande i studien via 

mail, i god tid innan, kan det bidragit till en möjlighet för deltagaren att i lugn och ro 

ta ställning till att delta i studien. En nackdel med detta upplevde författarna som 

svårigheter att få tag på personer som var intresserade att delta vilket blev 

tidskrävande. Studiens resultat kan eventuellt ha påverkats av att samtliga deltagare 
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var kvinnor. Författarna kunde dock inte etablera kontakt med någon/några manliga 

deltagare under intervjuprocessen vilket gjorde att eventuella skillnader mellan 

intervjuer utförda med män respektive kvinnor ej kunde urskiljas 

 

Efter att intervjuerna genomförts var författarnas upplevelse att de arbetsterapeuter 

som arbetat en längre tid hade ett tydligare professionellt resonemang. Detta i enlighet 

med Schell (2014) då det professionella resonemanget är något som arbetsterapeuten 

stärker allt eftersom. Författarna valde dock att ej exkludera de intervjuer där 

deltagaren inte hade lika utvecklat professionellt resonemang, då de ändå bidrog med 

viktiga aspekter. Genom att inkludera hjälpmedelskonsulenter kan resultatet 

eventuellt påverkats. Detta på grund av att hjälpmedelskonsulenter inte är med i hela 

processen av att förskriva, välja appar eller intervention till klienten. Detta var ett 

aktivt val av författarna som gjordes för att få en större bredd i materialet, eftersom 

deras erfarenheter med att arbeta med appar eventuellt skiljer sig åt. Lundman och 

Hällgren-Graneheim (2012) menar att forskningsfrågan kan belysas från olika 

perspektiv då deltagarna har olika erfarenhet. En svårighet med detta ansåg författarna 

vara att dessa intervjuer ej hade samma djup gällande klienten som de deltagare som 

hade ett mer klientcentrerat arbetssätt vilket kan tänkas ha påverkat resultatet.  

 

Gällande studiens innehållsanalys hade en av författarna en viss förförståelse inom 

ämnet genom erfarenhet från tidigare VFU på en habiliteringsenhet för vuxna. 

Förutfattade meningar, teoretisk kunskap och tidigare kunskaper är sådant som kan ha 

påverkat analysen. Enligt Lundman och Hällgren-Graneheim (2012) så kan 

författarnas förförståelse ha en viss inverkan på resultatet men kan även användas för 

att skapa en djupare förståelse och kunskap inom ämnet. Författarna har varit 

medvetna om detta under analysens gång och har därför både individuellt reflekterat 

och tillsammans diskuterat samt tolkat materialet för att säkerhetsställa en likvärdig 

tolkning. Resultatet har presenterats med citat utifrån intervjuerna, vilket kan ge 

läsaren en möjlighet att själva bedöma validiteten i studien (Lundman & Hällgren-

Graneheim, 2012). 
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Slutsats 

Av resultatet framkommer det att deltagarna använder sig av hela sitt professionella 

resonemang i arbetet med appar men att detta blir komplext på grund av omgivande 

faktorer. Att arbeta klientcentrerat skapar möjlighet till hållbart användande av app 

och ökad självständighet för klienten. Det framkom att deltagarna ofta provar sig fram 

för att hitta rätt app eller inställningar i befintlig app för att möjliggöra användandet 

utifrån klientens prioriterade aktivitet samt kognitiva förmåga. Författarna inser 

vikten av att bedriva ett fortsatt arbete i utvecklingen av hjälpmedelsappar inom flera 

aktivitetsområden. Detta för att säkerhetsställa de luckor som konsumentappar kan ge 

då avsaknad av kunskap om appen eller brister i appen leder till att många appar ej 

rekommenderas till klienten. Studiens resultat visade på ett behov av ett gott 

samarbete från deltagarnas befintliga nätverk, i både sökandet och val av app på 

grund av att de själva upplever tids- och kunskapsbrist, vilket krävs inom området. 

Det framkom en önskan om att få mer stöd i detta arbete då aspekter som tidsbrist, 

mångfalden av appar samt den ständiga utvecklingen inom områden försvårar arbetet 

att hålla sig uppdaterad för att kunna erbjuda klienten det stöd som behövs. 

Författarna är eniga om att vidare arbete behövs gällande en länsövergripande 

kartläggning, som kan tydliggöra rekommendabla appar för att stödja 

arbetsterapeuters professionella resonemang i val av app. Som slutord vill författarna 

belysa att detta är ett viktigt område som behöver fortsatt forskning då samhället blir 

mer och mer digitaliserat. Inom en snar framtid har de flesta i dagens samhälle, 

oavsett ålder, en god mobilvana och kan därför tänkas ha stor nytta av appar som stöd.  
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       Bilaga 1 

Luleå tekniska universitet       

Institutionen för hälsovetenskap 

Avdelning för hälsa och rehabilitering 

Arbetsterapiprogrammet, 180 hp 

 

Förfrågan om deltagande i intervjustudie gällande appar som kognitivt stöd 

 

Att arbeta med appar i interventioner har blivit allt mer vanligt bland arbetsterapeuter. 

Studier visar på appars positiva fördelar för att stödja vissa kognitiva funktioner, 

genom bland annat påminnelser, navigation och planering. Dock framkommer inte 

arbetsterapeutens resonemang kring rekommendationer. Vår studie kommer därför 

belysa hur arbetsterapeuter väljer att/eller resonerar kring rekommendationer och 

förskrivningar av appar som hjälpmedel. Detta för att öka förståelsen samt belysa 

eventuella förbättringsområden. 

 

Vi är två arbetsterapeut studenter som går sista terminen på arbetsterapeutprogrammet 

vid Luleå tekniska universitet. Vi heter Annie Wathén, 32 år och Christoffer 

Stenmark, 30 år och har under vår Distansutbildning fått upp ögonen för digitala 

hjälpmedel och dess potential. 

 

Vi vill genom detta brev fråga om Din medverkan i vår studie. Deltagarna i vår studie 

ska vara yrkesverksamma arbetsterapeuter som arbetat med tekniska hjälpmedel 

under minst ett år. Information om studiens syfte kommer att informeras både 

muntligt och skriftligt. Deltagandet är frivilligt och kan avbrytas när som helst utan att 

behöva nämna orsak. Vid deltagande kommer ett samtyckesformulär skrivas 

under.  Studien har en kvalitativ ansats och intervjuer kommer användas som 

datainsamlingsmetod. Intervjuerna kommer att spelas in för att sedan transkriberas, 

analyseras och sammanställas i en rapport. Ljudinspelningar kommer att behandlas 

konfidentiellt samt makuleras då examensarbetet blivit godkänt och publicerat. 

Intervjun kommer att baseras på dina erfarenheter kring att jobba med appar som 

intervention och beräknas ta cirka 40-60 minuter. Det finns möjlighet att genomföra 

intervjun antingen i Norrbotten, Stockholm eller via telefon. Du förblir anonym då 

intervjuerna inte kommer att innehålla några personuppgifter och således inte kan 

härleda till någon specifik person. 

 

Vi ber även om Din hjälp för att förmedla vår förfrågan till andra arbetsterapeuter 

som kan tänkas vara aktuella för vår studie.  

 

Vid eventuella frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta någon av oss 

Med vänlig hälsning 
Annie Wathén                                                             Christoffer Stenmark 

annwat-x@student.ltu.se                                            setcih-x@student.ltu.se          
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Bilaga 2 

Intervjuguide   
 

Muntlig information som ges innan intervjun börjar 
 

 Deltagande i intervjun är frivilligt- behöver ej svara på samtliga frågor och har 

rätt att avbryta om så önskas. 

 Eventuella personuppgifter eller känslig information som framkommer 

kommer att behandlas konfidentiellt. 

 Efter samtycke kommer intervjun att spelas in. Det inspelade materialet 

kommer att förstöras efter godkänd uppsats.  

 Intervjun beräknas pågå i ca 60 min. 

 Syftet med studien. Intervjuns tillvägagångssätt. Resonera kring ett patientfall. 

 Den godkända studien och resultatet publiceras elektroniskt. 

 Några frågor innan vi börjar?  

 

Intervjufrågor 
 

Kan du beskriva ett patientfall där du använde dig av en app som intervention? 

 

Vad är det som avgör vilken app/intervention du väljer för en viss person?  

 

Kan du ge något exempel på etiska dilemman som du har stött på arbetet och hur 

resonerar du kring det? 

 

Hur går uppföljningen till? 

 

Anser du att det finns brister, okunskap inom detta område som vi arbetsterapeuter 

behöver utveckla?  

 

Hur håller du dig uppdaterad gällande appar som kan vara av intresse? 

 

Finns det något som du vill tillägga?  

 


