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       Sammanfattning 

Syfte: Syftet med studien var att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av 
digitaliseringens betydelse för professionen med möjligheter och utmaningar inom 
olika verksamhetsområden. Metod: 9 semistrukturerade intervjuer genomfördes 
med arbetsterapeuter och insamlad data analyserades med en kvalitativ 
innehållsanalys. Resultat: Digitaliseringens inverkan på arbetsterapeuters dagliga 
arbete innebär många möjligheter men också utmaningar. Vardagsteknik påverkar 
och förändrar det administrativa arbetet, mötet med klienterna och det 
organisatoriska arbetet. En konsekvens är en påverkad arbetsmiljö. Ibland ses 
också risker med digitaliseringen. Förutsättningarna för att använda sig av 
vardagsteknik i professionen varierar hos arbetsterapeuterna. Det handlar om 
tillgång till eller brist på resurser i form av utrustning, tid och kompetens. Oftast 
finns tillgång till tekniskt stöd men arbetsterapeuterna ser ett behov av 
kompetensutveckling, också för att kunna vara uppdaterade i klientrelationen.  
Slutsats: Studien visar arbetsterapeuters erfarenheter av digitaliseringens 
betydelse för professionen med möjligheter och utmaningar inom olika 
verksamhetsområden. Studien visar att digital kompetens är och kommer att vara 
en förutsättning för arbetsterapeutens dagliga arbete. Vidare visar studien att en 
fungerande digitalisering ställer krav på resurser och också ett kritiskt 
förhållningssätt. Behov finns av ytterligare forskning inom ämnet då det i 
dagsläget finns få studier som åskådliggör digitaliseringens betydelse för 
arbetsterapeuter.  
 
Nyckelord: Occupational therapy, digitalization, everyday technology, digital 
competence	
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Abstract 
Aim: The aim of this study was to describe occupational therapists' experiences of 
the importance of digitalization for the profession with its opportunities and 
challenges in different areas of activity. Method: 9 semistructured interviews 
were conducted with occupational therapists and collected data were analyzed 
with a qualitative content analysis. 
Results: The impact of digitalization on occupational therapists’ day-to-day work 
presents many opportunities but also challenges. Everyday technology influences 
and changes the administrative work, client meetings and also the organizational 
work. A consequence is also an affected work environment. Sometimes risks are 
also seen in relation to digitalization. The conditions for using everyday 
technology in the profession vary among the occupational therapists. It comes to 
access to or lack of resources such as equipment, time and skills. There is usually 
access to technical support but the occupational therapists see an upcoming need 
for competence development, also in order to be updated along with the client. 
Conclusion: The study shows occupational therapists' experiences of the 
importance of digitalization for the profession with its opportunities and 
challenges in different areas of activity. The study shows that digital competence 
is and will be a prerequisite for the day-to-day work of the occupational therapist. 
Furthermore, the study shows that a good working digitalization requires 
resources and also critical thinking. There is a need for further research in the field 
as there are currently few studies that illustrate the importance of digitalization for 
occupational therapists. 
 
Keywords: Occupational therapy, digitalization, everyday technology, digital 
competence	
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Inledning 
 
Författaren har under utbildningen sett hur digitaliseringen på olika sätt påverkar både 

arbetsterapeuternas dagliga arbete och hur klienterna upplever vardagsteknik och digitala 

interventioner. Författaren har intresse för och en varierad erfarenhet av digital teknik såväl 

yrkesmässigt som privat. Detta sammantaget, med en ännu begränsad forskning och 

kunskaper i området, väckte intresset för att undersöka hur digitaliseringen påverkar 

arbetsterapeuten i professionen. 

Begrepp 
 
I studien avses en digitalisering på samhällsnivå som innebär att människor och 

organisationer kan och förutsätts kommunicera på helt nya sätt (Digitaliseringskommissionen, 

2016), ofta via persondatorer eller smarttelefoner. Den nya tekniken, digital teknik, innebär 

digitala tjänster och digitala verktyg (Digitaliseringsrådet, u.å), som internetbaserade 

banktjänster och surfplattor. Den digitala vardagstekniken, i studien omnämnd enbart 

vardagsteknik, är en del av dessa tjänster och verktyg. 

Bakgrund  

Samhällsutveckling, digitalisering och vardagsteknik  
Samhället omvandlas och förändras ständigt. Tekniska framsteg har utvecklat en 

telekommunikativ infrastruktur såsom internet och mobiltelefoni (Giddens & Sutton, 2014). I 

likhet med industrialiseringen är digitaliseringen ett nytt paradigm. Utvecklingen i Sverige är 

hög i jämförelse med omvärlden och den tekniska förändringen revolutionerar fundamentala 

strukturer som exempelvis vård och omsorg (Arbetsmiljöverket, 2015; Levi, 2018). Enligt 

Levi (2018) ökar behovet av digital teknik inom vård och omsorg, både personal och 

vårdtagare inom vård och omsorg förväntas inneha den kunskap och de tekniska resurser som 

krävs.  

 

Den nya tekniken skapar möjligheter, ökade förutsättningar, risker och fallgropar eftersom 

användarna är olika med olika förutsättningar. När vård och omsorg fortsätter att digitaliseras 

krävs stora investeringar vilket medför ett ansvar att möta förväntningarna (Levi, 2018). Ett 

av målen med den ökade digitaliseringen är ändamålsenliga verksamhetsstöd liksom digitala 
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hjälpmedel och lösningar för en hälso- och sjukvård av god kvalitet (Regeringen & Sveriges 

Kommuner och Landsting, 2016; Sveriges Arbetsterapeuter & Kairos Future, 2018). Ett annat 

mål är att främja allmänhetens möjlighet till att ta del av offentlig information samt bevaka 

sin egen hälsa och utöva en större kontroll av den egna vården. Därmed ges en mindre 

belastning på sjukvården. Förknippat med detta finns dock risker för den personliga 

integriteten, risker som vi ännu inte helt känner till (Ledendal, Larsson, & Wernberg, 2018; 

Blix & Levay, 2018).  

 

År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans 
möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och 
välfärd samt utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet 
i samhällslivet. (Regeringen & Sveriges Kommuner och Landsting, 2016, s. 9)  
 
 

För- och nackdelar med digitaliseringen är en ständigt pågående diskussion. Blix och Levay 

(2018) ger i sin översikt exempel på att en digital hälso- och sjukvård möjliggör en större 

tillgänglighet till vård och också ett förbättrat och säkrare omhändertagande i och med större 

nätverk mellan olika vårdgivare. Nätverk som delar och analyserar stora mängder data, vad 

som brukar benämnas big data, och som också är en möjlighet för den medicinska 

forskningen. Andra vinster ses i kostnadsbesparingar och en ökad effektivitet. Fördelarna med 

digitalisering kan vara betydande för individers hälsotillstånd och livskvalitet och också för 

samhället. Riskerna kan dock också vara avsevärda om det inte fungerar som det var tänkt, 

exempelvis gällande integritet och kvalitet (Blix & Levay, 2018). Människan driver 

digitaliseringen som påverkar och förändrar samhället på olika nivåer och ger nya 

möjligheter. Parallellt finns också utmaningar och risker och i dem en del som kan vara svåra 

att överblicka.  

 

Vardagsteknik är en del av digitaliseringen som förändrar samhället på flera sätt och har 

utvecklats i hög takt sedan 90-talet, det som förut var experiment är numera digitala produkter 

i var mans hand (Bühler, Engelen, & Soede, 2011). Digitaliseringen av tjänster och 

samhällsservice har blivit en självklar del av vardagen i fråga om exempelvis banktjänster, 

myndighetskontakter och sjukvårdsinformation med mål att förenkla det dagliga livet. I den 

sociala miljön har också den tekniska utvecklingen förändrat tillvaron, kontakter sker digitalt, 

liksom många vardagssituationer som inköp på mataffären med hjälp av självscanning, 

biljettköp med hjälp av smarttelefon och betalning med appar i telefonen (Myndigheten för 

delaktighet [MFD], 2019). Dock medför inte digitaliseringen och vardagsteknik enbart 
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fördelar, den kan även innebära att det skapas klyftor för dem som av olika skäl inte deltar i 

utvecklingen och därmed leda till ett digitalt utanförskap (Levi, 2018; MFD, 2019).  

 

Digitaliseringen och vardagsteknik förändrar också hur vi lever och arbetar  (Sveriges 

Riksdag, 2017; Larsson-Lund & Nyman, 2019). Den ställer ökade och nya krav och förändrar 

aktiviteter i hemmet, i skolan och på arbetet (Larsson-Lund & Nyman, 2019). Krav på digital 

kompetens för ett deltagande i olika livsområden blir allt högre (Larsson-Lund & Nyman, 

2019). Och det betyder inte enbart att ha kunskap om hur vi använder tekniken men också 

kunskap, förståelse och attityder som relaterar till digitalisering (Larsson-Lund, 2018). 

Europakommissionen identifierar följande nyckelkomponenter för digital kompetens 

(Vuorikari, Punie, Carretero Gomez, & Van den Brande, 2016): Informations- och 

datakompetens, kommunikation och samarbete genom digital teknik, kunskap om att skapa 

innehåll med digital teknik samt kunskap om säkerhet och problemlösning. Komponenter som 

i allra högsta grad berör arbetsterapeutiska kärnvärden: aktivitet, deltagande, välbefinnande 

och hälsa (Taylor, 2017). Arbetsterapeut som profession är ett yrke som berörs av 

digitaliseringens effekter. Digitaliseringen kommer att förändra krav på såväl arbetssätt som 

egen yrkeskompetens.  

Arbetsterapeuten och digitalisering  
Digitalisering och vardagsteknik har historiskt inte haft någon framträdande del i 

arbetsterapeutens dagliga arbete. Tidigare studier visar att det funnits motstånd (English, 

1975), brist på kompetens och på riktlinjer för hur tekniken tillämpas i interventioner och 

evidens för effekterna av detta (Spicer & McMillan, 1987). Vidare ses en brist på tillgång till 

digitala resurser (Ackerman, Bednarczyk, Roncolato, Schiavone, Witko, & Cipriani,  2001) 

samt också nya frågeställningar kring teknik i relation till etik och säkerhet (Malinowsky, 

Rosenberg, & Nygård, 2014; Verdonck & Maye, 2016; Larsson-Lund & Nyman, 2019). 

 

“It is not easy to feat for clinicians to stay up to date, but advocacy on behalf of the client and 

a willingness to remain flexible as adaptions arise appear to be crucial for the outcomes of 

the client” (Wagenfeld, 2019, s. 2).  

 

Enligt Wagenfeld (2019) framgår hur likartade tankegångar hos arbetsterapeutstudenter i 

USA och arbetsterapeuter på Nordirland gällande den tekniska utvecklingen inom arbetsterapi 

kan yttra sig trots geografiskt avstånd och professionell erfarenhet. Den snabba utvecklingen 
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kan försvåra arbetsterapeutens möjligheter att uppdatera sig på området, dock framgick behov 

av enkla tekniska lösningar. Andra hinder visade sig vara klientens rädsla för digitala 

interventioner, likaså arbetsterapeutens rädsla att lära ut användandet av digitala lösningar 

(Wagenfeld, 2019). Chedid, Dew och Veitch (2013) visar att barriärer för användandet av 

digital teknik i interventioner relaterar till såväl klientens egen vilja som till arbetsterapeutens 

individuella kunskap. Wagenfelds studie (2019) lyfter också fram att digital teknik som 

stödjer möjligheter till kontakt med närstående, exempelvis Skype och sociala medier, har 

visat sig vara betydelsefullt. Samtal med arbetsterapeut via Skype efterfrågas av klienter i 

olika åldrar, långa avstånd för att komma till arbetsterapeuten skapar ett spontant behov. 

Deltagarna var samstämmiga angående arbetsterapeuters ansvar att delta i utvecklingen av 

produkter som stödjer klienters utförande (Wagenfeld, 2019). Wallcook och Morris (2017) 

beskriver i sin studie att arbetsterapeuters användning av vardagsteknik kan vara ett led i att 

överbrygga ojämlikheter i hälsa mellan stad och landsbygd. 

 

En annan effekt av digitaliseringen är på det dagliga arbetet, den påverkar och ställer krav på 

såväl förändrade arbetssätt och egen kompetens som arbetsvillkor och arbetsmiljö (Sveriges 

Riksdag, 2017; Larsson-Lund, 2018; Larsson-Lund & Nyman, 2019). Arbetsterapin är ett av 

områdena som i grunden kommer att beröras då professionen arbetar för främjande av 

klienters självskattade behov av aktivitet och delaktighet i vardagen (Larsson-Lund, 2018; 

Nygård & Rosenberg, 2016; Sveriges Arbetsterapeuter, 2018). Nygård och Rosenbergs 

(2016) studie med 42 arbetsterapeuter visar att arbetsterapeuten med vardagsteknik i 

klientrelationen kan ges en ny expertroll och också möjliggöra ett större helhetsperspektiv 

kring klienten. En annan studie beskriver hur klientcentrerade sociala internetbaserade 

interventioner riktade mot äldre kan berika äldres sociala aktiviteter och sociala kontakter 

såväl på som utanför internet (Larsson, Larsson-Lund, & Nilsson, 2017). De nya digitala 

tjänsterna och produkterna påverkar arbetsterapeutens arbetsmiljö, arbetssätt och 

kompetensutveckling. Vården kommer också i större omfattning att ske i klientens hemmiljö 

vilket ställer krav på nya lösningar. Digitala resurser är en del av dem. Smarttelefoner, 

surfplattor och datorer som kommunicerar med varandra och som används i det dagliga 

arbetet är utrustning som kräver nätkapacitet, lättillgänglighet och användarvänlighet 

(Sveriges Arbetsterapeuter & Kairos Future, 2018). 

 

Sveriges Arbetsterapeuter och Kairos Future (2018) framhåller att kommunikationen mellan 

olika vårdnivåer förutsätter att arbetsterapeuten förhåller sig till lagar och förordningar om 
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säkerhet och sekretess. Kommunikationen är inte alltid tydlig och den kan också vara 

tidskrävande. Nya lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 

(2017:612) har inneburit en förändring av hur samverkan och kommunikation tidigare 

fungerade. Troligen kommer den digitala utvecklingen att effektivisera den processen 

ytterligare. Videomöten och utveckling av de nationella kunskapsstyrningssystemen är 

exempel på detta (Sveriges Arbetsterapeuter & Kairos Future, 2018). En annan förändring 

med den ökade digitaliseringen är att de multiprofessionella teamen kan vid behov utökas 

med andra kompetenser och professioner (Sveriges Arbetsterapeuter & Kairos Future, 2018). 

Sveriges arbetsterapeuter och Kairos Future (2018) menar också att utbildning och 

handledning i användandet av digitala tjänster är en förutsättning för arbetsutförandet och 

också för ett ständigt lärande och utveckling i sina kunskaper. Digital kompetens utgör en del 

av arbetsterapeutens kompetensbeskrivning (Sveriges Arbetsterapeuter, 2018). 

 

Klinisk verksamhet, forskning och utbildning behöver förhålla sig till utvecklingen och 

proaktivt agera för att kunna möta det växande behovet av digital kompetens och samtidigt 

bevaka rätten till aktivitet för alla (Larsson-Lund, 2018; Larsson-Lund & Nyman, 2019). 

Aktiviteter och aktivitetsmönster kommer att förändras (Larsson-Lund, 2018; Larsson-Lund 

& Nyman, 2019) liksom också arbetsterapeutiska bedömningsinstrument, nya instrument som 

på olika sätt identifierar färdigheter och brister i kunskaper att använda vardagsteknik är 

ETUQ (Everyday Technology Use Questionnaire) och META (Managing Everyday 

Technology Assessment), (Karolinska Institutet, 2019). Digitaliseringen har nu kommit till ett 

skede där samhällsutvecklingen ger nya lösningar men också ställer krav som påverkar 

arbetsterapeutens dagliga arbete med en förändrad arbetsmiljö, nya arbetssätt och 

kompetensutveckling. 

Problemformulering 
Utifrån ovanstående resonemang kan digitaliseringen anses påverka medborgarnas vardag och 

liv på olika sätt, såväl privat som professionellt (Sveriges Riksdag, 2017; Larsson-Lund, 

2018; Ledendal, Larsson, & Wernberg, 2018; Blix & Levay, 2018; Larsson-Lund & Nyman, 

2019; MFD, 2019). Den digitala utvecklingen har också förändrat arbetsterapeutens 

kompetensbeskrivning. I Kompetensbeskrivningar för arbetsterapeuter ingår sedan 2018 

digital kompetens vilket innebär att i relation till professionsutövningen söka information, 

kommunicera och interagera digitalt, använda digitala system, verktyg och tjänster, anpassa 

verksamheten till den omvandling som digitaliseringen innebär i samhället, synliggöra 
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möjligheter och risker som digitaliseringen innebär för personers aktivitet och delaktighet på 

individ,- grupp- och samhällsnivå samt delta i utvecklingen av digitala system, verktyg och 

tjänster (Sveriges Arbetsterapeuter, 2018) vilka alla ställer nya krav på yrket. Det finns 

mycket att finna om digitalisering i samtid och framtid, om vad utvecklingen innebär och kan 

innebära och vilka krav den ställer på medborgarna (Sveriges Riksdag, 2017; Larsson-Lund, 

2018; Ledendal, Larsson, & Wernberg, 2018; Blix & Levay, 2018; Larsson-Lund & Nyman, 

2019; MFD, 2019). Däremot anser författaren att det ännu inte finns tillräckligt vetenskapligt 

underlag för att kunna analysera arbetsterapeuters erfarenheter av digitalisering i det dagliga 

arbetet. Att undersöka detta kan bidra med kunskap om vilka förändringar professionen redan 

möter och står inför samt konsekvenser i form av möjligheter och utmaningar i mötet med 

klienten, administrativt och i interprofessionellt samarbete. 

Syfte 
Syftet med studien är att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av digitaliseringens betydelse 

för professionen med möjligheter och utmaningar inom olika verksamhetsområden. 

Forskningsetiska aspekter 
Inledningsvis kontaktades informanterna för presentation av studiens syfte och 

tillvägagångssätt. För att skydda informanternas integritet kontaktades de skriftligt. De 

informanter som valde att delta undertecknade ett informerat samtycke som kommit 

författaren tillhanda inför intervjun (Olsson & Sörensen, 2011; Kvale & Brinkmann, 2014). 

Det insamlade materialet (inspelning av intervjuer och intervjuutskrifter) sparades till dess att 

uppsatsen var examinerad och godkänd. För att anonymisera informanterna beskrivs enbart 

övergripande verksamhetsområde och inte geografisk tillhörighet. Med hänsyn till 

informanternas arbetssituation angavs i informationen uppskattad tid för intervjun. Tid i 

anspråk för intervjutillfället beräknades till totalt 45-60 minuter. Informanterna kunde när som 

helst avbryta studien utan att ange skäl i enlighet med autonomiprincipen (Olsson & Sörensen 

2011; Kvale & Brinkmann, 2014). 

 

Författaren hade en neutral roll under studiens process och transkriberade intervjuerna 

ordagrant. Vidare bemöttes informanterna respektfullt och stor hänsyn togs till att skapa en 

bekväm situation med ett empatiskt bemötande. Med hänsyn till risken att ämnet som 

diskuterades kunde skapa obehag samt vara känsligt fick informanterna välja tid och plats för 

intervjun. Detta för att i möjligaste mån undvika snedvridna resultat. Potentiella risker med 
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studien kunde vara att den tydliggör skillnader i kompetens bland arbetsterapeuter, vilket 

möjligen kan bidra till en förhöjd stressnivå. Nytta med studien kan vara att den belyser en 

tydlig bild av arbetsterapeuters arbetsförhållanden och vilka behov som finns i fråga om 

arbetstid och kompetensutveckling. Det är också tänkbart att arbetsgivaren ser nyttan med 

kompetensutveckling av ekonomiska skäl. Riskerna som fanns att ta hänsyn till ansågs dock 

vägas upp mot behovet av forskning på området (Olsson & Sörensen, 2011). 

Metod  

Design 
Då studiens syfte är att beskriva yrkesverksamma arbetsterapeuters erfarenheter och 

upplevelser valdes en induktiv kvalitativ design med semistrukturerade intervjuer som 

datainsamlingsmetod och en kvalitativ innehållsanalys (Lundman & Hällgren Graneheim, 

2017).  

Urval 
Studien inkluderade 9 yrkesverksamma arbetsterapeuter från offentlig hälso- och sjukvård i      

olika delar av Sverige enligt ett explorativt subjektivt urval (Denscombe, 2018). Ett subjektivt 

urval innebär att informanterna utifrån deras kunskap och erfarenhet om ämnet bidrar med 

relevant information i relation till studiens syfte (Denscombe, 2018). Ingen hänsyn togs till 

ytterligare inklusionskriterier som ålder, kön eller hur länge informanterna hade arbetat inom 

professionen. I samband med intervjun och som en del av resultatet ställdes frågor om ålder, 

verksamhetsområde, geografiskt område och antal yrkesverksamma år. För att anonymisera 

informanterna redovisas i resultatet endast ålder, övergripande verksamhetsområde, offentlig 

verksamhet, och antal yrkesverksamma år. 

Procedur  
Ett informationsbrev (bilaga 1) med informerat samtycke som bilaga (bilaga 2) skickades ut 

via mejl till 251 potentiella informanter inom olika verksamheter i offentlig hälso- och 

sjukvård, kommuner och regioner och i olika delar av Sverige. Information om aktuella 

mejladresser erhölls genom kontakt med olika kommuner och regioner. Mottagare av brevet 

inom professionen ombads vid intresse att kontakta författaren via mejl eller telefon inom sju 

dagar från mejlutskickets datum. Av samtliga mottagare anmälde 10 potentiella informanter 

sitt intresse och alla var kvalificerade för ett deltagande i studien. De var samtliga 

yrkesverksamma arbetsterapeuter som var inklusionskriteriet för studien. Efter ett bortfall av 
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en potentiell informant före studiens inledning återstod 9 potentiella informanter som samtliga 

fullföljde sitt deltagande. Författaren erbjöd intervjudeltagande via videomöte, telefonkontakt 

eller om möjligt ett personligt möte. Informanterna fick välja tid och plats för intervjun som 

förväntades äga rum inom angiven tidsperiod. Vidare informerades om att förväntad tid för 

intervjutillfället beräknas till totalt ca 45-60 minuter och att intervjuerna spelas in och 

transkriberas för analys. Slutligen informerades om att mottagare av informationsbrevet som 

valde att delta i studien kom att kontaktas av författaren för ytterligare information, informerat 

samtycke samt en sammanfattning av innehållet i intervjuguiden (bilaga 3), (Olsson & 

Sörensen, 2011). Inför intervjun inhämtades det undertecknade informerade samtycket. Det 

informerade samtycket innebär att informanten fått muntlig och skriftlig information om 

studiens innehåll och har haft möjlighet att ställa frågor samt att deltagande i studien var 

frivilligt och att det när som helst går att avbryta deltagande utan att ange orsak (Olsson & 

Sörensen 2011; Kvale & Brinkmann, 2014). Informationsbrevet beskrev vidare att alla 

uppgifter behandlas enbart av författaren samt handledare och att insamlat material hanteras 

konfidentiellt, avidentifieras samt förstörs efter avslutad studie.  

Datainsamling  
Datainsamlingen genomfördes med en induktiv kvalitativ ansats med semistrukturerade  

intervjufrågor (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017).  Metoden ger informanterna 

möjlighet att uttrycka sig personligt och intervjuaren att ställa relevanta följdfrågor (Lundman 

& Hällgren Graneheim, 2017; Kvale & Brinkmann, 2014). En intervjuguide användes som 

stöd. Intervjufrågorna utformades utifrån studiens syfte, att undersöka informanternas 

upplevelser och erfarenheter av digitalisering i det dagliga arbetet, hur den påverkar och 

förändrar och vilka möjligheter och utmaningar det innebär. 9 intervjuer genomfördes via 

telefon respektive via dator utan kamera. Intervjuerna pågick mellan 15-40 minuter (i 

genomsnitt 25 minuter). Samtliga intervjuer spelades in i sin helhet och i anslutning till 

intervjun transkriberades intervjuerna ordagrant.  

Analys av data  
Fördelen med innehållsanalys är att den genom graden av tolkning resulterar i en ökad 

förståelse för informanternas upplevelser (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). För att 

författarens egen förförståelse inte skulle påverka resultatet gjordes egna reflektioner och 

anteckningar över insamlat material parallellt med arbetsprocessen (Olsson & Sörensen, 

2011). Detta för att inte påverka studiens resultat. Analysen inleddes med transkribering av 

materialet ordagrant för att därefter ta ut meningsbärande enheter från det transkriberade 
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materialet och sedan sammanställa och bearbeta dem. Ord, meningar eller ett stycke är en 

meningsbärande enhet som innehållsmässigt hör ihop och ger ett sammanhang (Lundman & 

Hällgren Graneheim, 2017). Meningsbärande enheter som var relevanta för syftet 

inkluderades. Av meningsenheterna skapades kondenserade meningsenheter, en 

sammanfattning av textinformationen i de meningsbärande enheterna. Koder bildades, en kort 

beskrivning av innehållet och liknande koder sammanställdes i subkategorier. Subkategorier 

med gemensamma budskap resulterade i kategorier som placerades under en passande domän 

(Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). Utvalda domäner “möjligheter” respektive 

“utmaningar” eller ”möjligheter/utmaningar” motsvarade övergripande frågeområden i 

intervjuguiden (tabell 1).  

 

Tabell 1. Exempel på hur texten kondenserats, kodats och kategoriserats 
Meningsbärande 
enhet 

Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Subkategori Kategori Domän 

..en pappersjournal 
kunde helt plötsligt 
vara borta..så då 
måste man vänta att 
skriva sin 
anteckning..om en 
patient hade legat 
inne flera gånger då 
var man tvungen att 
leta reda på en 
pappersbunt nere i 
ett arkiv så det var 
ganska 
tidskrävande så på 
så sätt sparar man 
ju tid 

tidskrävande att 
skriva sin 
anteckning när 
pappersjournalen 
var borta, på så 
sätt sparar man 
ju tid (med 
datajournal) 
 

tidsåtgång 
journaler 

journal administration möjligheter/utmaningar 

..det är ju liksom 
en  
fantastisk 
utveckling 
sen jag började  
jobba jag skulle ju  
inte vilja vara utan 
våra digitala, våran 
digitala hjälp i  
vården...Sen kan 
jag tycka 
att det är en väldig  
sårbarhet också att 
man  
kanske har för stor 
tilltro  
...till det här för 
skulle  
det släckas ner…. 
 

en fantastisk 
utveckling, jag 
skulle inte vilja 
vara utan digital 
hjälp i vården 
men en väldig 
sårbarhet ifall det 
skulle släckas 
ner 
 

digital hjälp 
kontra 
sårbarhet vid 
nedsläckning 

digitalisering förändringar möjligheter/utmaningar 
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Etiska reflektioner 
Författaren har gentemot berörda personer tagit hänsyn till de fyra grundläggande etiska 

principerna (Olsson & Sörensen, 2011). Godhetsprincipen respekterades genom att tillämpa 

beprövade forskningsprinciper jämte strävan att bidra med forskning som leder till ökad 

kunskap gällande arbetsterapeuters upplevelser inom professionen. Genom att  presentera 

studiens syfte och inbjuda till frivilligt deltagande i studien, samt informera om möjligheten 

att när som helst utan att ange orsak lämna studien tillämpades autonomiprincipen. Då 

författaren avidentifierade informanterna, behandlade alla uppgifter konfidentiellt samt 

klargjorde rättigheten att vid behov stryka viss information visades respekt för deras integritet 

enligt principen att inte skada. Även rättviseprincipen följdes då urvalet gjordes i enlighet 

med vetenskapliga metoder (Olsson & Sörensen, 2011). 

Benämning informant har i följande delar Resultat och Diskussion ersatts med arbetsterapeut. 

Resultat  

Resultatet återspeglar arbetsterapeuters erfarenheter av digitaliseringens betydelse för 

professionen med möjligheter och utmaningar inom olika verksamhetsområden. Det visar att 

den pågående digitaliseringen ger arbetsterapeuten möjligheter och utmaningar, att den 

förändrar och påverkar och också kan ge risker i det dagliga arbetet med administration, 

klientsammanhang och organisatoriskt. Ett behov finns av att få men också av att kunna ge 

stöd och utbildning. Datajournalen är ett återkommande ämne som upplevs ha en central 

påverkan på det dagliga arbetet (Illustration 1). 
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Illustration 1. Arbetsterapeuterna upplever att digitaliseringen ger möjligheter, utmaningar och risker, den 

förändrar och påverkar det administrativa arbetet, i klientsammanhang och organisatoriskt. Datajournalen är 

central liksom stöd och utbildning.  

Analysen av arbetsterapeuters erfarenheter av digitaliseringens betydelse för professionen 

med möjligheter och utmaningar inom olika verksamhetsområden resulterade i fyra kategorier 

(Tabell 2). Kategori 1 beskriver hur digitaliseringen och vardagsteknik påverkar och förändrar 

det dagliga administrativa arbetet och också arbetet med en datoriserad journal. Den andra 

kategorin visar arbetsterapeuternas erfarenheter av digitalisering i mötet med klienten. Vidare 

i den tredje kategorin speglas arbetsterapeuternas erfarenheter av hur digitaliseringen påverkar 

arbetsmiljö och organisation. I kategori 4 ges en bild av hur arbetsterapeuter upplever det 

tekniska stödet och ser på kompetensutveckling. 

Informanternas ålder var mellan 25-60 med en medelålder på 41 och antalet yrkesverksamma 

år var mellan 1,5-30 med en medellängd på 14. Samtliga informanter var kvinnor och hade 

sin yrkestillhörighet i offentlig verksamhet.  

  

Arbetsterapeuten 
och digitalisering 

Möjligheter 
Utmaningar 
Förändrar 
Påverkar 
Risker 

Administration 
Klientsammanhang 

Organisation 
 

Stöd/utbildning 

Datajournalen 
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Tabell 2. 

Kategorier 

Digitalisering och vardagsteknik påverkar och förändrar det administrativa arbetet i 

arbetsterapeuters vardag 
Vardagsteknik i mötet med klienten 

Digitaliseringens olika ansikten påverkar arbetsterapeuternas arbetsmiljö 

Det digitala stödet fungerar men arbetsterapeuter ser ett behov av kompetensutveckling 

Digitalisering och vardagsteknik påverkar och förändrar det administrativa arbetet i 
arbetsterapeuters vardag 
Den digitala vardagstekniken påverkar arbetsterapeuternas dagliga arbete genom att 

underlätta och spara tid men betyder också mer arbete när nya saker införs. 

Arbetsterapeuterna ser möjligheter i det dagliga administrativa arbetet med datajournalen, 

webbtidböcker och bärbara datorer. Patientsäkert, tidsbesparande och miljövänligt utan 

papper. Webbtidböcker där klienterna själva kan boka och omboka besök ger färre 

telefonsamtal och mindre arbete liksom de bärbara datorerna som snabbar på processen vid 

klientbesöket då det går att skriva direkt i journalen. Även självbetjäningsautomat tas upp som 

en underlättande möjlighet och också tillgången till läkardiktat.  

 

Datajournalen är för arbetsterapeuterna ett återkommande ämne som upplevs påverka och 

förändra det dagliga arbetet. Nyttan med datoriserad journal anses vara stor, den skapar 

tillgänglighet och underlättar administrationen. Men de av arbetsterapeuterna som upplevt 

pappersjournalen kan i jämförelse med datajournalen också se utmaningar. I pappersjournalen 

antecknades inte mer än nödvändigt medan det i datajournalen ofta skrivs för mycket så det är 

svårt att säga om det alltid är tidsbesparande. En mer tillgänglig journal ger snabb information 

men ökar också tiden för administration och samtidigt ställer det krav på hur man skriver. En  

utmaning kan vara i att undvika missuppfattningar i journalanteckningen. Det betonas att 

tydlighet är viktigt med anledning av att många läser journalen och det ställer högre krav. 

Fackspråk kan leda till missförstånd när klienterna läser sina journalanteckningar och inte kan 

tillgodogöra sig informationen. Arbetsterapeuternas erfarenheter är tudelade till den 

datoriserade journalen: 

 

"...ja det blir mycket nackdelar känner jag men ändå är känslan i slutändan att det är 
bra med en datoriserad journal, vi har väldigt stor nytta av den på olika sätt." 
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Patientsäkerheten uppges vara högre med datajournal i jämförelse med pappersjournal och att 

inloggningar i en datajournal syns. Dock kan e-tjänstekortet bli till en risk, det gäller att 

komma ihåg att ta ut kortet ur datorn så att ingen annan kommer över det och läser journaler, 

information som då loggas på kortet. Arbetsterapeuterna ser också en risk med att flera 

vårdaktörer har tillgång till journalen, klienterna lämnar samtycke men kanske känner inte 

alla till exakt vad det står om dem i journalen. Arbetsterapeuterna tycker att datajournalen har 

blivit mer användarvänlig nu jämfört med tidigare. En nackdel är dock att inaktuell 

information följer med i journalen vilket kan komplicera en första bedömning av klienten. 

Vardagsteknik i mötet med klienten 
I klientsammanhang använder de flesta av arbetsterapeuterna sig av vardagsteknik. 

Tillgänglighet via mejl upplevs skapa både möjligheter och utmaningar för personal 

och föräldrar. 1177 utgör en bra möjlighet för föräldrar och ger för arbetsterapeuterna en 

enklare kontakt med klienten. Smarttelefon med exempelvis sms-påminnelser, appar och 

sociala nätverk, webbtidböcker som effektiviserar och körsimulator ger möjligheter i 

interventioner och som träning samt att utreda och stödja klienternas dagliga liv. Bärbara 

datorer används för att exempelvis visa röntgenbilder eller upprätta rehabiliteringsplan under 

klientmötet. Nytt är en digital artrosskola som erbjuds klienter som har svårt med tiderna eller 

liknande. Videomöte erbjuds också som alternativ till telefonuppföljning. Lämpliga klienter 

väljs ut och informeras om möjligheten men uppfattningen är att hittills har det inte varit 

något större intresse.  

 

Det finns också utmaningar i att tillsammans med klienter använda sig av tekniken, om ljudet 

är dåligt eller batteriet tar slut när telefontolk anlitas och mötet får avslutas utan tolk, då känns 

det inte särskilt professionellt och kan också utgöra en risk i sammanhanget. Det framkommer 

att en önskan finns om bättre teknik, bättre ljudkvalitet, utrustning och en lättare tillgång till 

tekniken som när proceduren för att ha Skypemöten tar mer än den ger. Att utreda kognitiv 

förmåga på nätet finns viss skepsis till. Fördelar kan vara att det underlättar dokumentation 

och också är ett stöd vid forskning men samtidigt blir det inte klientcentrerat. Kvalitativa 

aspekter kan försvinna. Och det upplevs som tråkigt att inte vara aktiv själv när klienten fyller 

i formuläret på nätet. Det är roligare att själv ställa frågorna till klienten än att bara sitta och 

titta bredvid. Att just utföra olika test på datorn kan utgöra en risk när det kommer till 

klientcentrering. Det uttrycks som att där måste man verkligen tänka till vad man sparar eller 
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vinner på det. Arbetsterapeuterna upplever också diskrepanser med digitaliseringens inverkan 

på det dagliga arbetet. En arbetsterapeut illustrerar detta med följande citat: 

 

”…i det stora hela vi är lite långsamma tror jag i vården.” 

 

Gemensamma erfarenheter om långsamhet i vården är att det händer mycket med appar som 

hjälpmedel, minnespåminnelser och larm men de finns inte som standardhjälpmedel. Det 

uttrycks som att ”vården är inte med i matchen” då det inte är upphandlat och kanske förstår 

man inte behovet riktigt än. Det kommer fler och fler appar som folk får kännedom om och 

yngre personer som har önskemål men de finns inte att få. Arbetsterapeuterna upplever att 

yngre klienter är ofta digitalt vana så det är viktigt att hänga med för en god terapeutisk 

relation med klienten. Äldre klienter kan ha det svårare med vardagsteknik men flera 

använder dock redan dator och är motiverade. Ibland blir erfarenheterna om de digitala 

verktygen i mötet med klienten tudelade: En hälsorisk är barns stillasittande med 

mobiltelefonen men samtidigt så finns det möjligheter med telefonen, exempelvis att kunna 

ha ett socialt nätverk som annars kanske inte är möjligt. 

Digitaliseringens olika ansikten påverkar arbetsterapeuternas arbetsmiljö 
Arbetsterapeuternas upplevelser gällande vardagsteknikens möjligheter och att den skapar 

möjligheter i arbetet kring klienterna är många. Vardagstekniken kan i arbetsmiljön både 

möjliggöra och utmana genom att vara effektiv, praktisk och visuell men samtidigt sårbar 

och begränsande. Följande citat illustrerar en arbetsterapeuts tankar om digitaliseringens intåg 

i det dagliga arbetet: 

 

"...jag tror inte man stannar till och tänker till alla gånger när är det bra med teknik 
och digitalisering och när det bara att det ska va liksom, nu ska vi införa det här för det 
verkar så bra.” 
 

Det uttrycks att teknik och digitalisering har en ganska hög status och ska säljas in överallt, så 

också när det gäller bedömningar av klienter. En arbetsterapeut menar att det skulle bli 

fruktansvärt monotont med datortest av klienter och tror inte hon skulle vilja jobba med det. 

Detta är en arbetsmiljöfråga menar hon. En utmaning som också påverkar arbetsmiljön 

uppges vara utrustningen. Den kräver instruktioner och produktkännedom för att ge en känsla 

av trygghet och tillgång till tid för att få det. Även stress som uppstår när datasystemet inte 

fungerar är något som påverkar det dagliga arbetet. Om nätet ligger nere är det en utmaning 
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då tillgången till data och Skype inte fungerar. Uppgraderingar och förändringar kan också 

bromsa åtkomst i datorn och skapa stress för att det ligger utanför egen påverkan. En 

uppfattning om hur vardagsteknik utmanar i förändring uttrycks med att digitaliseringen kan 

bli till en sårbarhet om den släcks ned. Det är sårbart att vara beroende av teknik när 

någonting händer på samhällsnivå. Utan ström går det inte att träffa klienter och ingen 

åtkomst till journaler. Risker finns också med att klienter drabbas vid systemfel.  

 

Arbetsterapeuterna kan se att tekniken underanvänds men menar också att förändringar kan 

vara obehagliga. Det kan vara en utmaning att tillvarata den digitala miljön, att exempelvis 

använda webbtidböcker istället för papperskalendrar. Den digitala miljön öppnar upp för nya 

tankesätt samtidigt som man kanske väljer det man är tryggast med om man föredrar det. 

Digitaliseringen kan också göra att det är lätt att missa saker i den stora mängden av 

information. Det stora informationsflödet utmanar. Andra utmaningar för arbetsmiljön är att 

inte hänga med i utvecklingen då klienten kan ha större digitala kunskaper än arbetsterapeuten 

och att den digitala utvecklingen kräver mer av människor och tar pengar från övrig sjukvård. 

Att olika vårdgivare använder olika system har fördelar och nackdelar men kan 

försvåra informationsutbyte. Utmaningar som anges är att motivera klienter att välja återbesök 

via Skype, en annan att äldre använder digitala tjänster i mindre utsträckning. Erfarenheter är 

dock att de flesta äldre är med på banan i digitaliseringen. 

 

I arbetsmiljön upplevs det också vara en risk för en ojämlik vård då alla klienter inte 

har digitala möjligheter. Det lyfts fram att det finns en risk att vården blir ojämlik för 

klienterna utan smarttelefon, de kan missa delar av sin vård eller viktiga tider. Det gäller 

också digitala svårigheter för personer med kognitiv svikt. Arbetsterapeuterna framhåller att 

det gäller att anpassa digitaliseringen till klienten då möjligheterna är många. Något som 

upplevs påverka arbetsmiljön är att med digitaliseringen finns risker med att det mänskliga 

mötet förloras, både till klienter, kollegor, vårdgrannar och anhöriga. Det betonas att vi är 

människor och vi behöver mänsklig kontakt. Att inte träffas fysiskt kan göra att många 

nyanser i ett samtal förloras. En arbetsterapeut menar också att ett personligt möte ger 

utrymme för fler frågor än ett mejl. Digitalisering ska inte eftersträvas i behandlingsarbetet 

såvida klienten inte har behov av det erfar en arbetsterapeut. Vårdkontakten sker mellan två 

personer och den ska värnas om. Men å andra sidan ska vi inte vara rädda för att använda 

teknik när det finns behov. Det framkommer dock att det krävs försiktighet, att det är en fara 
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att ha en stor tilltro till att lösa saker via digitala system. Men med en högre kunskapsgrad kan 

riskerna minimeras. 

 

Organisatoriskt ses möjligheter med Skype, telefonmöten, som gör att fler kan delta samt att 

det sparar tid och resurser och är miljöbesparande. Dock uppges det vara en utmaning att 

användandet av Skype verkligen blir av. Det finns en insikt i hur bra det vore att kunna ta del 

av konferenser och föreläsningar på distans via Skypemöten, också mellan olika länsdelar. 

Men bra utrustning är en förutsättning för en god arbetsmiljö. En utmaning är också att det 

kan vara brist på tillgång till digitala verktyg och att man då får använda den privata 

mobiltelefonen. Den används både i möten och för att visa klienten alternativ på hjälpmedel. 

Det digitala stödet fungerar men arbetsterapeuter ser ett behov av kompetensutveckling 
Flera av arbetsterapeuterna upplever det dagliga tekniska stödet som bra, det finns alltid 

någon att vända sig till och snabb tillgång till IT-support, vaktmästare eller kollegor. Enkla 

videofilmer och skrifter ger också stöd. Ibland är utmaningen att man får lära sig själv vilket 

kan vara en tidskrävande procedur, ett exempel är Skypemöten, först leta upp ett rum där det 

går att skajpa och sedan ta reda på hur man bokar det, sedan gå dit och testa utrustningen, det 

tar man sig inte tid till i det dagliga. Stöd kan också saknas i användning av appar, 

arbetsterapeuterna får på egen hand testa gratisappar innan de väljer en förskrivningsbar app. 

En utmaning är när klienterna vet mer pga att egen utbildning för arbetsterapeuterna saknas: 

 
"…idag är det ganska vanligt att många yngre klienter är vana att använda digitala… 
föremål så det är ju viktigt att man också hänger med." 

 

Det förekommer relativt ofta att klienterna hört talas om saker som arbetsterapeuterna själva 

inte känner till på grund av brist på kompetens. Det talas om att använda mer teknik men det 

krävs då utbildning för att vara med i det aktuella, i förändringen. Arbetsterapeuterna menar 

att mycket handlar också om vilka kunskaper man har med sig sedan tidigare och hur bekväm 

man känner sig med digitala hjälpmedel eller datorer. Att digitaliseringen är en stor apparat 

och att allt inte var sämre förr är några av arbetsterapeuternas åsikter, ibland är penna och 

papper bra.  

 

Det varierar mellan arbetsterapeuternas upplevelser av digitalisering, från de som är mycket 

påverkade av den till dem med insikter om hur lite teknik som används i det dagliga arbetet 
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men tycker att det vore spännande med nya erfarenheter vilket säkert också skulle minska 

motståndet. En arbetsterapeut uttrycker detta med följande citat: 

 

"...vi hjälper varandra att våga tänka nytt och våga prova." 
 

Diskussion  

Resultatdiskussion  
Syftet med studien var att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av digitaliseringens 

betydelse för professionen med möjligheter och utmaningar inom olika verksamhetsområden. 

I resultatet framkom att digitaliseringen påverkar och förändrar arbetsterapeuternas dagliga 

arbete på olika sätt och i praktiskt taget alla aktiviteter, i det administrativa arbetet, i 

journalföring och i mötet med klienten. Vidare visar resultatet vilka konsekvenser 

digitaliseringen medför för arbetsmiljön och att förutsättningarna att använda sig av 

vardagsteknik kan vara olika. Slutligen visar resultatet hur arbetsterapeuterna i studien ser på 

vikten av stöd och kompetensutveckling för att också vara uppdaterad i klientsammanhang. 

De beskrivna utmaningarna överensstämmer med English (1975), Spicer och McMillans 

(1987), Ackerman, Bednarczyk, Roncolato, Schiavone, Witko och Ciprianis (2001), 

Verdonck och Mayes (1987), Malinowsky, Rosenberg, och Nygårds (2014) samt Larsson-

Lund och Nymans (2019) studier om arbetsterapi och digitalisering: motstånd, brist på 

kompetens, brist på riktlinjer och på resurser samt frågeställningar kring teknik i relation till 

etik och säkerhet. Sammantaget visar resultatet att digitalisering i det dagliga arbetet är både 

en utmaning och en möjlighet men trenden genom resultatet visar att digitalisering, mer än en 

utmaning, är en positiv resurs. Intresset för digitalisering och vardagsteknik ökar och är större 

än motståndet.  

 

Resultatet i den första kategorin Digitalisering och vardagsteknik påverkar och förändrar det 

administrativa arbetet i arbetsterapeuters vardag visar att samtliga arbetsterapeuter använder 

sig av vardagsteknik i det dagliga arbetet. Positiva aspekter som patientsäkerhet, effektivitet 

och tillgänglighet lyfts fram. Resultatet visar också att en datajournal ställer andra krav än 

pappersjournalen. Arbetsterapeuterna understryker tydligheten i språket vilket stämmer 

överens med kapitel 3 paragraf 13 i Patientdatalagen (PdL, 2008:355). Att flera vårdaktörer 

har tillgång till datajournalen medför en större patientsäkerhet men kan också vara en risk 

menar arbetsterapeuterna. Denna ambivalens är något som diskuteras av Josefsson (2018), i 
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och med att klienten inte alltid har rätten att spärra journaluppgifter finns risker kopplade till 

klientens personliga integritet. Patientsäkerheten diskuteras vidare av Sharp, Klinga, Hansson 

och Andreen Sachs (2014) som i sin studie ser att inaktuell information i datajournalen kan 

leda till felbedömning och felbehandling, något som överensstämmer med arbetsterapeuternas 

erfarenheter. 

 

I den andra kategorin Vardagsteknik i mötet med klienten beskrivs hur digitala artrosskolor 

erbjuds som intervention och också videomöten som alternativ till telefonuppföljning. Ny 

forskning (Hung KN & Fong, 2019) visar att digital rehabilitering som arbetsterapeutisk 

intervention kan ha positiva effekter, fler studier är dock nödvändiga för att fastslå att det 

långsiktigt är mer effektivt än det mänskliga mötet. Vidare belyser kategorin hur 

datorbaserade intervjuer och test påverkar klientcentreringen, vikten av att anpassa 

möjligheterna till klienten. Detta kan innebära ett etiskt dilemma att klienter inte erhåller en 

jämlik vård enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 2017:30). I Wagenfelds (2019) 

studie var videomöten med arbetsterapeut efterfrågat. Arbetsterapeuterna i den här studien har 

dock ännu inte fått något större gensvar på att träffa klienterna i videomöten. Vidare visar 

resultatet att mycket vilar på den enskilda arbetsterapeuten att kunna erbjuda klienterna en 

jämlik vård då det kommer till digitalisering och användning av vardagsteknik i mötet med 

klienten. MFD (2019) illustrerar olika slags digitala utanförskap som aktivt måste förebyggas, 

också för att följa Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 2017:30) och dess beskrivning av en 

jämlik vård. Aktivitetsrättvisa bör också diskuteras i den jämlika vården. Larsson-Lund och 

Nyman (2019) ser att digitalisering ger arbetsterapeuter möjligheter att motverka 

aktivitetsorättvisa vilket också ingår som en del av arbetsterapeuternas digitala kompetens i 

kompetensbeskrivningen (Sveriges Arbetsterapeuter, 2018). Med ett proaktivt 

förhållningssätt, förutom digital kompetens, kan arbetsterapeuten sträva mot meningsfulla 

aktiviteter för alla medborgare (Larsson-Lund & Nyman, 2019). Kategorin beskriver också 

utmaningar i tillgång till utrustning av god kvalitet. Sveriges Arbetsterapeuter & Kairos 

Future (2018) lyfter fram att vårdpersonal måste ha tillgång till utrustning som smarttelefoner, 

surfplattor och datorer och också i den miljö där arbetet utförs.  

 

I tredje kategorin Digitaliseringens olika ansikten påverkar arbetsterapeuternas arbetsmiljö 

framkommer uppfattningar om hur vardagsteknik både möjliggör och utmanar. Datorbaserade 

intervjuer och test påverkar inte enbart klientcentrering utan också arbetsterapeuternas 

arbetsmiljö med en påverkad trivsel och en stress av att inte kunna ge klienterna en vård på 
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lika villkor enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 2017:30) . Vidare visar resultatet att 

en stress infinner sig när tekniken inte fungerar som det var tänkt. Arbetsmiljöverkets rapport  

Digital arbetsmiljö (2015) bekräftar att digitaliseringen möjliggör i vårdens verksamheter men 

att det också finns brister som skapar stress. Det kan handla om brister i datorstöd, 

information, kommunikation inom och mellan vårdnivåer vilket ger merarbete och 

patientsäkerhetsrisker. IT-systemens användbarhet är inte tillfredsställande och hårdvarans 

prestanda ofta långsam. Detta och en bristande kunskap leder till stress. Måhända kan 

arbetsterapeuternas tankar om att ersätta det mänskliga mötet också leda till stress. Resultatet 

visar att det mänskliga mötet är av betydelse och ska värnas om. En jämlik vård ska kunna 

erbjuda ett mänskligt möte. Men digitaliseringens effekter kan också betyda att det blir mer 

tid över till mänskliga möten när det behövs enligt Blix och Levay (2018). Chedid, Dew och 

Veitch (2013) visar i sin studie att brist på tillgång till digitala verktyg på arbetsplatsen kan 

utgöra hinder för att använda sig av vardagsteknik. Vilket stämmer överens med resultatet att 

det kan vara brist på tillgång till digitala verktyg och att den privata mobiltelefonen då får 

användas i det dagliga arbetet. 

 

Den fjärde kategorin Det digitala stödet fungerar men arbetsterapeuter ser ett behov av 

kompetensutveckling visar att flera av arbetsterapeuterna tycker att det dagliga tekniska stödet 

är bra men att det saknas kompetensutveckling i den vardagsteknik som används i 

klientsammanhang. Individuella hinder för arbetsterapeuter i mötet med klienten kan just 

utgöras av bristen på stöd och träning (Chedid, Dew, & Veitch, 2013). En risk finns att 

klienten då har mer kunskaper än arbetsterapeuten, vilket också resultatet beskriver. Nygård 

och Rosenbergs (2016) studie visar dock att klientens egna kunskaper i vardagsteknik kan 

bidra till att utveckla arbetsterapeutens yrkesroll och också arbetsterapin. Larsson-Lund 

(2018) menar vidare att en utveckling av digitala akademiska nätverk inom arbetsterapi kan 

vara en tillgång för kunskapsutbyte mellan kliniker, forskare, lärare och studenter. Sveriges 

Arbetsterapeuter och Kairos Future (2018) betonar i sin publikation att kompetensutveckling 

för att förstå och använda digitala tjänster är en förutsättning i det långa perspektivet och bör 

inte ses som en ökad kostnad i det kortare perspektivet. Larsson-Lund (2018) menar att med 

digital kompetens kan också nya yrkesroller utvecklas, exempelvis inom mjukvaruutveckling. 

Wallcook och Morris (2017) ser också att samarbete mellan arbetsterapeuter och digitala 

hälsoutvecklare kan motverka ett digitalt utanförskap. Det är hög tid för arbetsterapeuterna att 

ta plats på den digitala arenan för att kunna tillgodose medborgarnas förändrade 

hälsorelaterade behov med målet jämlik hälsa, ökad självständighet och delaktighet (Larsson-
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Lund, 2018; Regeringen & Sveriges Kommuner och Landsting, 2016), vilket också 

arbetsterapeuternas vilja och strävan i studien ger uttryck för.   

Metoddiskussion  
Författaren har genomfört studien med en induktiv kvalitativ design med semistrukturerade 

intervjuer som datainsamlingsmetod och en kvalitativ innehållsanalys (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2017). Att verkligheten kan uppfattas på olika sätt, att det inte finns en absolut 

sanning och att författaren inte har en färdig uppfattning eller tror sig veta särskilt mycket om 

frågorna som ska besvaras kännetecknar den kvalitativa ansatsen (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2017; Olsson & Sörensen, 2011). Vidare beskriver Olsson och Sörensen (2011) 

att i den kvalitativa ansatsen bör författarnas förförståelse distanseras från resultatanalysen 

och återge informanternas upplevda perspektiv så korrekt som möjligt. 

Yrkesverksamma arbetsterapeuter i olika men begränsade delar av Sverige bjöds in till 

studien via mejl. Geografisk tillhörighet angavs inte för att anonymisera deltagande 

arbetsterapeuter. Överförbarheten i resultatet får anses måttlig då informanterna var få och 

inte representerar flera delar av landet. Däremot kan studiens resultat ge en förståelse och 

kunskap om hur arbetsterapeuter upplever att den pågående digitaliseringen påverkar och 

förändrar det dagliga arbetet.  

Potentiella informanter till studien mejlades ett informationsbrev och en svarstalong med det 

informerade samtycket. En nackdel i utskicket av inbjudan var att de potentiella 

informanterna ombads kontakta författaren via mejl eller telefon gärna inom sju dagar med 

ett angivet datum en vecka framåt. Detta betydde att vissa hörde av sig senare än sju dagar 

respektive att sista svarsdatum flyttades fram varje dag då samtliga potentiella informanter 

inte mejlades samma dag. Processen sköts på så sätt framåt. Författaren beslutade vid ett visst 

datum att inte skicka ut inbjudan till flera då informationsbrevets utformning gällande 

svarsdatum ytterligare kunde försena de kommande stegen i arbetet. En risk här var dock att 

inte få svar från ett tillräckligt antal. I den här situationen kunde nyttan att skicka ut 

informationsbrevet med ett tidigare sista svarsdatum till flera potentiella informanter ha 

övervägt risken med två olika informationsbrev.  

Författaren var noga med att ge tydlig information inför intervjun och att informanterna var 

införstådda med det frivilliga deltagandet och att när som helst kunna avbryta studien utan att 

ange orsak. Informanterna fick välja plats för intervjun, detta för en ökad trygghet i 
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situationen. Samtliga intervjuer var på telefon eller via dator utan kamera. En nackdel att vara 

ensam vid intervjutillfället kan vara att nyanser i samtalet missas. Att vara fler kan å andra 

sidan bli till ett underläge för informanten och eventuellt en stressfaktor. Det fanns en 

variation i ålder och verksamhetsområden hos informanterna. Könsfördelningen var ojämn,  

men ändå relativt överensstämmande med könsfördelningen i yrket. Antalet informanter var 9 

och alla med individuella erfarenheter från olika verksamhetsområden inom offentlig 

verksamhet. För att anonymisera informanterna beskrevs enbart övergripande 

verksamhetsområde, offentlig verksamhet, och inte avdelningstillhörighet. Flera av 

informanternas erfarenheter var dock gemensamma vilket kan betyda att ett större antal 

informanter eller liknande avdelningstillhörighet respektive privat verksamhet inte hade 

förändrat resultatet.  

Författaren har med det insamlade datamaterialet genomfört en kvalitativ manifest 

innehållsanalys med inslag av en högre abstraktion och tolkning enligt Lundman och Hällgren 

Graneheim (2017). Att inte arbeta enbart eller alltför textnära utan med olika 

abstraktionsnivåer och tolkningsgrader kan öppna upp och nyansera sammanhang och 

mönster i resultatet (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). I analysen eftersträvades initialt 

ett beskrivande perspektiv med låg abstraktionsnivå för att på det sättet arbeta nära texten och 

också återge en så konkret beskrivning som möjligt av materialet samt i dess tolkning 

identifiera ”den röda tråden” genom analysen och studien vilket också är relevant för 

bedömningen av studiens trovärdighet liksom nivån av tolkningsgrad. Då kategorier bildas 

utifrån koderna förutsätts en viss tolkning av innehållet för att förstå helheten i materialet och 

också i syfte att åstadkomma ett meningsfullt resultat. Författaren bearbetade genomgående 

materialet och gick fram och tillbaka mellan den transkriberade originaltexten och koder 

respektive kategorier. För att separera författarens förförståelse från insamlat material och 

analys av detta så gjordes egna anteckningar och reflektioner parallellt med arbetsprocessen. 

Detta för att inte påverka studiens resultat (Olsson & Sörensen, 2011). Citat från 

informanterna har använts i resultatet för att stärka tillförlitligheten i tolkningarna (Lundman 

& Hällgren Graneheim, 2017). 

Författaren har en noggrant beskriven metod av studiens tillvägagångssätt och anser att den 

genomförts på ett etiskt försvarbart sätt då arbetet under studien genomgående utgått från  

forskningsetiska aspekter och grundläggande etiska principer.  
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Slutsats  

Arbetsterapeuterna är samtliga påverkade av digitalisering i sitt dagliga arbete. Arbetssätt 

såväl administrativt som med klienter är i ständig förändring och med det kommer både 

möjligheter och utmaningar. Arbetsterapeuterna ser med digitalisering och vardagsteknik en 

ökad effektivitet, patientsäkerhet och möjligheter till klientens medverkan både administrativt 

och i interventioner. Det som utmanar är digitaliseringens sårbarhet, när det inte fungerar som 

det var tänkt, när utvecklingen går så fort att vården inte hänger med, när den digitala 

kompetensen är större hos klienten, eller när klientcentrering, patientsäkerhet, 

aktivitetsrättvisa och jämlik vård måste ifrågasättas på bekostnad av digitaliseringens effekter. 

Kompetensutveckling efterfrågas och också resurser i form av bra utrustning och tid att 

avsätta för att få en ökad förståelse för vad digitalisering och vardagsteknik i det dagliga 

arbetet för med sig. Behov finns av ytterligare forskning inom ämnet då det i dagsläget finns 

få studier som åskådliggör digitaliseringens betydelse för arbetsterapeuter i det dagliga 

arbetet. Det framgår inte av studien hur utbildningsbehovet inom digital teknik i en större 

population av yrkesverksamma arbetsterapeuter ser ut och hur det tillgodoses. 

Utbildningsbehovet bör undersökas då kompetensutveckling inom digital teknik är en central 

fråga för arbetsterapeutens dagliga arbete. Kvantitativ forskning i form av enkäter kan här ge 

en övergripande bild och också en analys av bakomliggande faktorer till aktuellt 

kunskapsläge. 
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           Bilaga 1 
 
 
Förfrågan och information om deltagande i intervjustudien -  
Arbetsterapeuters erfarenheter av digitalisering- utmaningar och möjligheter 
 
Vardagsteknologi och digitalisering i samhället utvecklas i hög takt och revolutionerar 
förutsättningar för både professioner och patienter/klienter inom vård och omsorg. Syftet med 
denna studie är att beskriva hur arbetsterapeuter upplever digitaliseringen exempelvis 
gällande administration, organisation, vardagsteknik och digitala hjälpmedel.  
 
Vi som utför studien är två arbetsterapeutstudenter, Camilla Yngve och Erica Svensson, vid 
Luleå Tekniska Universitet. Studien är vårt examensarbete och den färdiga uppsatsen blir 
offentlig via universitetets hemsida (http://ltu.diva-portal.org/smash/search.jsf?dswid=-2526) 
under juli månad 2020. 
 
Förfrågan riktar sig till Dig som är yrkesverksam arbetsterapeut inom offentlig hälso- och 
sjukvård. I intervjun kommer vi att ställa frågor om hur Du kanske upplever att du påverkas 
av digitaliseringen, till exempel administrativt, organisatoriskt och i klientsammanhang. 
Intervjutillfället med någon av oss beräknas ta totalt ca 45-60 minuter och genomförs via 
telefon, e-möte, exempelvis Skype, Zoom, Facetime eller personligt möte. Dag och tidpunkt 
för intervjun bestäms i överenskommelse med Dig, dock senast den sista februari (200229). 
Intervjun spelas in för att sedan transkriberas och analyseras. Alla uppgifter behandlas 
konfidentiellt och materialet avidentifieras för att inte kunna härledas till Dig som person. 
Insamlat material används enbart till denna studie och behandlas enbart av oss och vår 
handledare. Materialet förstörs efter avslutad studie. Du deltar frivilligt och Du kan när som 
helst avbryta Ditt deltagande utan att ange orsak. 
 
Vänligen meddela snarast, gärna innan tisdag 18 februari om Du väljer att delta eller ej, via 
e-post eller telefon. Har Du några frågor eller önskar ytterligare information innan du 
bestämmer Dig är Du välkommen att kontakta någon av oss, Camilla Yngve eller Erica 
Svensson, via e-post eller telefon. Om Du väljer att delta kommer någon av oss att kontakta 
Dig för ytterligare information, samt delge Dig de frågor vi önskar ställa. Innan en eventuell 
intervju kommer Du att få underteckna nedanstående blankett för informerat samtycke. 
 

Vänliga hälsningar, 

Camilla Yngve                     Erica Svensson                  Handledare/Doktorand: Maria Löfgren 
camyng-5@student.ltu.se    erisve-7@student.ltu.se     maria.lofgren@ltu.se  
070-493 50 99                      070-755 48 94                   0920-491000 
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Samtycke till att delta i studien 

Jag har fått muntlig och skriftlig informationen om studien och har haft möjlighet att ställa 
frågor. Jag får behålla den skriftliga informationen. 

☐ Jag samtycker till att delta i studien Arbetsterapeuters erfarenheter av              
digitalisering- utmaningar och möjligheter.  

 

☐ Jag kan när som helst avbryta mitt deltagande i studien utan att ange skäl. 

  

Plats och datum Underskrift 
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           Bilaga 3 
Intervjuguide 

 
 

Demografiska frågor: 
Ålder: 
Kön: 
Verksamhet (kommun/region): 
Del av Sverige (norra/mellersta/södra): 
Antal yrkesverksamma år: 
 
 

● Kan du beskriva hur du arbetar med vardagsteknik administrativt, ex 
journalföring?  
 

● Kan du beskriva hur du arbetar med vardagsteknik i klientsammanhang ? 
 

● Om du arbetar med vardagsteknik organisatoriskt, hur yttrar det sig i så fall? 
 

● På vilka sätt påverkar digitaliseringen ditt dagliga arbete? (ex administration, 
vardagsteknik, klientsammanhang, hjälpmedel, organisation, interprofessionellt 
samarbete, uppdelning i arbetstid bland dessa områden) 
 

● Vilka erfarenheter har du av de förändringar digitaliseringen medför i ditt 
dagliga arbete?   
 

● Vilka möjligheter ger digitaliseringen ditt dagliga arbete? (ex effektiviserar, 
säkerhetsfrämjar, i klientsammanhang, administration, organisation) 

 
● Vilka utmaningar upplever du med digitaliseringen i ditt dagliga arbete?  (ex  

tidskrävande, säkerhetsrisker, i klientsammanhang, administration, 
organisation) 
 

● Har du upplevt risker med digitaliseringen, kan du beskriva dem? (ex  
tidskrävande, säkerhetsrisker, i klientsammanhang, administration, 
organisation) 

 
● Vilket tekniskt stöd finns att tillgå för dig vid behov? (möjligheter, utmaningar) 

 
-Följdfråga: Vilket tekniskt stöd önskar du fanns att tillgå för dig vid behov? 
(möjligheter, utmaningar) 
 

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

 


