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Sammanfattning  
Bakgrund: Canadian Occupational Performance Measure (COPM) är ett klientcentrerat och 

validerat bedömningsinstrument bland annat riktat mot rehabilitering av äldre, inom 

arbetsterapi. Bedömningsinstrumentet är utformat med tre skattningsskalor; betydelse, 

tillfredsställelse och utförande som används för att klienten ska kunna identifiera sina 

aktivitetsproblem. Dock används inte bedömningsinstrumentet strukturerat av 

yrkesverksamma arbetsterapeuter inom arbetsterapi. Syfte: Att beskriva arbetsterapeuters 

erfarenheter av för- och nackdelar med bedömningsinstrumentet Canadian Occupational 

Performance Measures användbarhet inom rehabilitering för äldre. Metod: Kvalitativ ansats 

utfördes med ett ändamålsenligt urval. Sju arbetsterapeuter intervjuades och datamaterialet 

bearbetades utifrån en kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Studien redovisas genom att 

beskriva fördelar med COPM inom rehabilitering för äldre, vilket presenteras under två 

huvudkategorier ”Att arbeta arbetsterapeutiskt med klienten i fokus” och ”Brister i instrumentet 

begränsar dess användbarhet”. Fördelar som framkommer är att bedömningsinstrumentet ökar 

tilltro till klientens egen förmåga, uppmuntrar samarbete mellan yrkesprofessioner och 

möjliggör klientcentreringen. Nackdelarna som framkommer är att bedömningsinstrumentet är 

svårt att använda i praktiken, exkluderar många klientgrupper och att det är svårt för äldre 

personer att förstå instrumentets instruktioner. Slutsats: Arbetsterapeuterna beskriver olika 

erfarenheter av COPM:s användbarhet, men framhåller vikten av att använda instrumentet mer 

i praktiken. Genom att använda bedömningsinstrumentet COPM blir arbetsterapeuternas roll 

tydligare, klientcentrering blir möjlig och att de äldre klienterna blir mer delaktiga i 

målsättningen.  

  

Sökord: ”Rehabilitering”, ”äldre”, ”äldre, 80 och över”, ”Arbetsterapi”, ”Självskattning”  
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1. Bakgrund   

1. 1 Rehabilitering för äldre personer  
Rehabilitering för personer som är 65 år och äldre kan via olika insatser ge möjlighet till att 

äldre återfår förmåga och kan bevara eller kompensera för en funktion eller aktivitet. På så sätt 

kan äldres självständighet öka och ge möjlighet till ett aktivt liv (Socialstyrelsen, 2010). 

Insatserna kan variera och vara av pedagogisk, medicinsk, psykologisk och social art. De kan 

även innefatta olika tekniska hjälpmedel beroende på vad klienten har för behov, intressen och 

problematik (Socialstyrelsen, 2010). Enemark Larsen och Carlsson (2012) skriver att många 

äldre har nedsatta förmågor som påverkar utförande av aktiviteter i vardagen. Det är viktigt att 

införa rehabilitering för att stärka aktivitetsförmågan samt öka äldres motivation till att ta fler 

initiativ till fler aktiviteter och skapa förutsättning till en meningsfull vardag. Trots kunskapen 

om vikten av rehabilitering för äldre rapporterade socialstyrelsen (2003) om att rehabilitering 

för äldre är en brist i den svenska sjukvården. Fler äldre får rehabiliterande insatser för sent då 

deras utförandekapacitet redan minskat, vilket begränsar deras aktivitetsutförande och leder till 

att äldre blir beroende av stöd ifrån andra i sin omgivning.  

  

Arbetsterapeutens roll inom rehabilitering för äldre kan se olika ut och bestå av insatser med 

fokus på att öka självtilliten vid utförandet av en aktivitet hos varje individ förutom bedömning 

av hjälpmedel och bostadsanpassning. Huvuduppgiften för arbetsterapeuten är att erbjuda 

lösningar som kompenserar för aktivitetsbegränsningen så att klienterna kan återfå ett 

självständigt liv (Socialstyrelsen, 2003). Rehabilitering för äldre kan bland annat ske på 

dagrehab eller på korttidsboenden. Arbetsterapeuter på dagrehabilitering fokuserar på att 

klienten ska finna och öka sin självtillit i sitt aktivitetsutförande samt att klienten ska få träna 

på att utföra aktiviteten (Tollén, Fredriksson & Kamwendo, 2007).  Arbetsterapeutens roll inom 

korttidsboende handlar om att hjälpa äldre att komma hem eller få klarhet i var den äldre 

personen ska bo för att få sina omsorgsbehov tillgodosedda (Sveriges arbetsterapeuter, 2018).  

Socialstyrelsen (2015) skriver att ett korttidsboende är ”en bäddplats utanför det egna boendet 

avsedd för tillfällig vård och omsorg dygnet runt” som ska ge äldre trygghet, återhämtning och 

stöd i rehabiliteringsprocessen. Mentala, kroppsliga och kognitiva funktioner är viktiga 

begrepp som ligger till grund för att en individ ska kunna utföra aktiviteter i samhället. Det är 

viktigt för arbetsterapeuten att dessa tre begrepp är i fokus men desto viktigare att alltid ha 

klienters aktivitetsförmåga i centrum (Eklund, 2010). Ett sätt att tillgodose detta 

förhållningssätt inom rehabilitering för äldre är att använda sig av bedömningsinstrumentet 

Canadian Occupational Performance Measure (COPM) (Bünger, Christensen, Gregersen 

Oestergaard & Maribo, 2011). Klienten får med hjälp av bedömningsinstrumentet som bygger 

på självskattning svara på frågor som rör personens subjektiva upplevelse på 

aktivitetsförmågan. Den subjektiva upplevelsen beskrivs enligt Kielhofner (2012) som de 

sinnesintrycken, tankar och känslor individen upplever i utförandet av en aktivitet.   

 

1. 2. Canadian Occupational Performance Measure (COPM)  
COPM är ett bedömningsinstrument inom arbetsterapi som arbetades fram i början av 1990-

talet (Cooper, Etcheverry, Ripat, & Tate, 2001). Bedömningsinstrumentet är klientcentrerat 

(Carswell, Polatajko, McColl, Law, Pollock, Baptiste, 2016) och genomförs av arbetsterapeuter 

genom semistrukturerad intervju (Carswell et al., 2016). COPM fokuserar på att identifiera 

aktivitetsproblem som klienten rangordnar utifrån den mest betydelsefulla aktiviteten, hur 

tillfredsställande aktiviteten är och individens upplevelse för hur utförandet av aktiviteten 

upplevs, för att därefter sätta upp rimliga mål (Missiuna, Colquhoun, MacDermid, Letts & Law, 

2012). Självskattningen genomförs under en behandlingsperiod vilket innebär att 

arbetsterapeuten kan visa effekten av behandlingen eftersom det utförs för- och eftermätningar 

(Edwards, Law, Stratford, & Baptiste, 2007). COPM är utvärderat gällande reliabilitet och 
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validitet för arbetsterapeuter att använda i praktiken för personer som är 65 år och äldre 

(Carswell et al., 2016) (Cooper et al., 2001). Utvecklingen av COPM har sin teoretiska grund i 

den arbetsterapeutiska förklaringsmodellen Canadian Model of Occupational Performance 

(CMOP) (Missiuna et al., 2012). Den teoretiska modellen CMOP skriver att personen, 

aktiviteten och miljön är faktorer som påverkar personens aktivitetsutförande (Cole, & Tufano, 

2008). Modellen är även klientcentrerad och utgår från sex steg; Klientens egna val av aktivitet, 

respektera mångfald, samarbete mellan arbetsterapeut och klienten, möjliggörande av 

aktivitetsutförande och frågor om miljön som klienten befinner sig i samt att arbetsterapeuten 

är tillgänglig och flexibel (Cole, & Tufano, 2008). Inom arbetsterapi är fokus på aktivitet, som 

i den kanadensiska modellen delas in i olika aktivitetsområden (Carswell et al., 2016). 

Utförande av aktivitet definieras som allt en person gör, exempelvis personliga dagliga 

aktiviteter, produktivitet och fritid. Personliga dagliga aktiviteter definieras som aktiviteter i 

vardagen, exempelvis personlig vård, att klara sig självständigt i hemmet och förflyttning. 

Produktivitet definieras som aktiviteter som ställer krav på individen och därmed syftar till att 

försörja sig själv/familjen, utbildning/skola, ta hand om hemmet. Fritid definieras som 

aktiviteter som utförs kravlöst utifrån produktivitet av individen, så som aktiv- eller stillsam 

fritid och social samvaro. Arbetsterapeutens roll är att tillgodose klientens egen beskrivning 

och identifiering av aktivitetsproblem, istället för att arbetsterapeuten observerar och 

identifierar klientens aktivitetsproblem. Klientcentrering har därför en viktig roll i 

bedömningsinstrumentet COPM (Carswell et al., 2016) och beskrivs som ett grundläggande 

tillvägagångssätt för intervention inom arbetsterapi. Synsättet skapar en trygg miljö och 

motiverar klientens rehabiliteringsprocess (Missiuna et al., 2012).  

  

Självskattningen genomförs enligt följande; den valda aktiviteten klassificeras i betydelse med 

hjälp av skattningsskalan från ett till tio (ett= inte alls viktig och tio= extremt viktigt). De fem 

högst skattade eller mest betydelsefulla aktiviteterna utgör behandlingsplanen och därefter 

skattas utförandet och tillfredsställelsen av aktiviteten (Tyldesley, Carpenter & Baker, 2001). 

Poängen på skattningsskalan sorteras efter utförandet av aktiviteten (ett= kan inte utföra den 

alls och tio= kan utföra den extremt bra) och tillfredsställelsen av aktiviteten (ett= inte nöjd alls 

och tio= Extremt nöjd) (Carswell et al., 2016). Mål samt delmål sätts upp tillsammans med 

klienten och sedan identifieras relevanta åtgärder för att klienten ska kunna uppnå sin 

målsättning (Tyldesley, Carpenter & Baker, 2001). Majoriteten av arbetsterapeuter som 

använder COPM bekräftar att intervjun tar ungefär 30–40 minuter att utföra, beroende på 

erfarenhet av bedömningsinstrumentet (Carswell et al., 1994).  

  

Tidigare har kvantitativa studier påvisat att COPM ger positiva och goda effekter inom 

rehabilitering för äldre genom att bedömningsinstrumentet utgår från klientens identifierade 

aktivitetsproblem och uppfattningen av välbefinnande samt utförande (Cooper, Etcheverry, 

Ripat & Tate, 2001). Till vår kännedom är kvalitativa studier som beskriver för- och nackdelar 

med att använda sig av bedömningsinstrumentet däremot få. I en studie beskrivs det att få 

yrkesverksamma arbetsterapeuter strukturerat använder sig av bedömningsinstrumentet för 

äldre klienter inom rehabilitering (Missiuna et al., 2012). COPM:s lämplighet ifrågasätts när 

det kommer till dess användning i praktiken samt målsättningen i allmänhet inom arbetsterapi  

(Missiuna et al., 2012). Gemensamt belyser studierna (Cooper, Etcheverry, Ripat & Tate, 2001; 

Edwards, Law, Stratford, & Baptiste, 2007; Missiuna et al., 2012) en kunskapslucka inom 

COPM, som visar på att det behövs fler kvalitativa studier om arbetsterapeuters erfarenheter 

och om COPM:s användbarhet i praktiken inom rehabilitering för äldre. Det finns därmed ett 

behov att genomföra en kvalitativ studie för att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av 

fördelar och nackdelar med COPM:s användbarhet inom rehabilitering för äldre.  
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2. Syfte  
Att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av för-och nackdelar med bedömningsinstrumentet 

Canadian Occupational Performance Measures användbarhet inom rehabilitering för äldre.  

3. Metod   
För att svara på studiens syfte valdes en kvalitativ ansats med ett ändamålsenligt urval (Beck 

& Polit, 2017). Semistrukturerade intervjuer utfördes och analyserades med hjälp av kvalitativ 

innehållsanalys enligt Hällgren-Graneheim och Lundman (2017).  

3.1 Urval   
Inklusionskriterier (Beck & Polit, 2017) för deltagarna i studien var legitimerade 

arbetsterapeuter som arbetar inom rehabilitering för äldre och med tidigare erfarenheter med 

att använda bedömningsinstrumentet COPM. Tio arbetsterapeuter kontaktades med hjälp av en 

kontaktperson. I ett första steg i urvalsprocessen skickades informations-och samtyckesbrev ut 

via mejl. Författarna fick därigenom kontaktuppgifter till arbetsterapeuter som ville delta i 

intervjustudien. Totalt tackade sju arbetsterapeuter ja till deltagande. Av deltagarna var sex 

kvinnor och en man vilka hade en arbetserfarenhet mellan två till 37 år. Arbetsterapeuterna 

arbetade inom olika områden såsom; distrikt, vårdboende, dagrehabilitering samt rehab- och 

utredningsenhet. Användningen av COPM skiljde sig åt mellan arbetsterapeuterna, vissa 

använde bedömningsinstrumentet sällan medan andra använde det dagligen. Av de som deltog 

i studien hade ett par av deltagarna erfarenhet av COPM redan från universitetet, medan de 

flesta nyligen fått ta del av COPM från utbildningsdagar efter universitetsutbildningen. 

Erfarenheten av att använda bedömningsinstrumentet var sammanfattningsvis mellan ett till sju 

år.  

3. 2 Datainsamling  
För att strukturera intervjuerna utformades en intervjuguide (Beck & Polit, 2017). Exempel på 

frågor från intervjuguiden var; ”- Kan du beskriva dina upplevelser om fördelarna med att 

använda COPM inom rehabilitering för äldre?” och ”- Kan du beskriva dina upplevelser om 

nackdelarna med att använda COPM inom rehabilitering för äldre?”. En granskning av 

intervjufrågorna utfördes med hjälp av en utomstående person som inte deltog i studien för att 

kontrollera frågornas utformning. För att pröva forskningsfrågorna genomfördes även en 

pilotintervju med en av deltagarna som tackat ja att delta i studien (Trost 2010). Efter avslutad 

pilotintervju klargjordes om ytterligare frågor skulle läggas till eller om det var något annat 

intervjupersonen ville tillägga. Därefter utfördes inga ändringar på intervjuguiden (se bilaga 

1). Datainsamlingen genomfördes med semistrukturerade intervjuer där öppna huvudfrågor 

med följdfrågor användes (Beck & Polit, 2017). Intervjuerna innehöll frågor som uppmuntrade 

till att besvara syftet. Samtliga intervjuer ägde rum på arbetsterapeuternas olika arbetsplatser, i 

avskilda grupprum där endast arbetsterapeuten och författarna var på plats. En av författarna 

var ansvarig för att ställa frågorna utifrån intervjuguiden. Den andra författaren antecknade  

de väsentligaste stödorden i intervjuguiden. Intervjuerna utfördes mellan 20–30  

minuter och samtliga intervjuer spelades på en bandspelare.  

 

3.3 Dataanalys  
Analysen av data utfördes enligt Hällgren-Graneheim och Lundmans (2007) kvalitativa 

innehållsanalys. Arbetet började med transkribering av de inspelade intervjuerna. Författarna 

lyssnade på ljudinspelningarna ett flertal gånger för att få ett helhetsperspektiv av vad 

arbetsterapeuterna uttryckte under intervjutillfällena. Eventuella korrigeringar genomfördes av 
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ord som författarna inte hade uppfattat korrekt från ljudinspelningarna. Författarna läste 

transkriberingarna var för sig ett flertal gånger för att sedan utforma domäner som grundar sig 

på svaren från arbetsterapeuternas syn på för- och nackdelar gällande bedömningsinstrumentet 

COPM. Markeringar av för- och nackdelar i datamaterialet utfördes för att författarna skulle 

kunna se en tydlig skillnad i textmaterialet. Meningsenheterna valdes ut från domänerna som 

innehöll stycken och meningar med samma innebörd. Meningsenheterna var på en låg 

abstraktionsnivå med ett manifest innehåll och placerades in i en analysmatris (se bilaga 2). 

Det manifesta innehållet innebär att datamaterialet uttrycks på en textnära och beskrivande nivå 

(Hällgren Graneheim & Lundman, 2007). Meningsenheterna kondenserades så att överflödiga 

ord exkluderades, texten kortades därmed ned och blev lättare att läsa (Hällgren Graneheim & 

Lundman, 2007). Koder formades, vilket Hällgren Graneheim och Lundman (2007) beskriver 

som en etikett på en meningsenhet för att förklara innehållet. Författarna arbetade tillsammans 

och koderna summerades utifrån likheter och skillnader vilka bildade olika underkategorier. 

Underkategorierna innehöll en kort beskrivning av kodernas innehåll och utformades utefter 

beskrivningar av deltagarnas erfarenhet av fördelar och nackdelar med instrumentets 

användbarhet inom rehabilitering för äldre personer. Ett exempel på underkategorier som finns 

med i analysmatrisen är Uppmuntrar till samarbete mellan yrkesprofessioner, Bedömningen 

av klientcentrering möjliggörs och Egen version av COPM.  

 

3. 4 Etiska aspekter  
Studien tar hänsyn till etiska ställningstaganden, så som samtyckeskravet, informationskravet, 

nyttjandekravet och konfidentialitetskravet (CODEX, u.å.). Författarna utgick ifrån 

informationskravet där arbetsterapeuterna, via informationsbrevet, fick ta del av studiens 

utformning och syfte. Informationsbrevet innehöll även information om att deltagandet var 

frivilligt och att deltagandet kunde avbrytas vid vilken tidpunkt som helst (CODEX, 2018).  

Konfidentialitetskravet följs genom att datamaterialet förvaras på en säker plats och all data 

raderas när studien är avslutad. Det innebär även att datamaterialet avidentifieras och 

arbetsterapeuternas medverkan anonymiseras i resultatet. För att stärka anonymiteten byttes 

arbetsterapeuternas namn ut till slumpmässiga bokstäver vid varje citat. Resultatet är även 

skrivet på gruppnivå så ingen enskild arbetsterapeuts erfarenheter går att spåra. Datamaterialet 

i denna studie förvaras i ett säkert dokument på en lösenordskyddad dator. Intervjuerna och 

ljudfilerna raderas efter att studien har blivit godkänd. Arbetsterapeuterna delgavs information 

om studien innan studiens start samt gav sitt godkännande för deltagande och därmed har 

studien uppfyllt samtyckeskravet (CODEX, 2018). Samtyckesblanketterna tillhandahölls av 

handledaren och förvarades efter ifyllande i ett kassaskåp. Utformandet av både 

samtyckesblankett och informationsbrevet baserades på mallar från etikprövningsnämnden 

(Etikprövningsnämnden (u.å.)). Författarna har endast som avsikt att använda det inhämtade 

datamaterialet till denna studie och därmed uppnås nyttjandekravet (CODEX, 2018).  

 

4. Resultat  
Resultatet redovisas utifrån en resultatmatris med två kategorier Att arbeta arbetsterapeutiskt 

med klienten i fokus och Brister i instrumentet begränsar dess användbarhet. Kategorin Att 

arbeta arbetsterapeutiskt med klienten i fokus innehåller underkategorierna; Uppmuntrar till 

samarbete mellan yrkesprofessioner, Möjliggör klientcentrering och Egen version av COPM. 

Den andra kategorin Brister i instrumentet begränsar dess användbarhet innehåller 

underkategorierna; Svårt att använda i praktiken, Exkluderar många klientgrupper och Svårt 

för äldre att förstå instrumentets instruktioner (se Resultatmatris). Till varje underkategori 

används även citat från intervjuerna med arbetsterapeuterna.  
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Resultatmatris: resultatredovisning av kategorier med tillhörande underkategorier  
  

Kategori  Underkategori  

Att arbeta arbetsterapeutiskt med klienten i 

fokus   

Uppmuntrar till samarbete mellan 

yrkesprofessioner  

  

  Bedömningen av klientcentrering 

möjliggörs  

  

  Egen version av COPM  

Brister i instrumentet begränsar dess 

användbarhet  

Svårt att använda i praktiken  

  Exkluderar många klientgrupper  

  Svårt för äldre klienter att förstå 

instrumentets instruktioner  

  
4. 1 Att arbeta arbetsterapeutiskt med klienten i fokus  
Kategorin innehåller underkategorierna Uppmuntrar till samarbete mellan yrkesprofessioner, 

Bedömningen av klientcentrering möjliggörs och Egen version av COPM, som beskriver 

fördelarna med att använda COPM inom rehabilitering för äldre.  

 

     4. 1. 1 Uppmuntrar till samarbete mellan yrkesprofessioner  

Genom att använda bedömningsinstrumentet COPM uppmuntras enligt studien samarbetet 

mellan olika yrkesprofessioner. Hälften av arbetsterapeuterna menar att fler yrkesprofessioner 

fått en förståelse kring COPM och dess betydelse i praktiken och att detta kan möjliggöra ett 

samarbete mellan yrkesprofessionerna. Samarbetet leder till att det blir lättare att arbeta 

tillsammans med klienten för att finna det som är viktigast för klienten samt välja ut de 

lämpligaste åtgärderna för att nå klientens mål. Arbetsterapeuterna menar att COPM tydliggör 

arbetsterapeutens roll i teamarbetet vilket möjliggör för andra yrkesprofessioner att få förståelse 

kring arbetsterapeutens roll.  

 

Arbetsterapeut B, Jag har ju erfarenhet av nu när man gör det tillsammans med 

dagrehab, då har det varit väldigt bra tycker jag. När man gör det tillsammans får man 

patientens mål och kan jobba både på hemmafronten och på dagrehab, det tycker jag 

har varit jättebra! Då gör man en gemensam första bedömning med COPM och sen gör 

man en uppföljning...det har varit jättebra tycker jag!   

  

      4. 1. 2 Bedömningen av klientcentreringen möjliggörs   

Ett klientcentrerat förhållningssätt beskrivs som en viktig del i rehabiliteringsprocessen för 

äldre, eftersom det innebär att klienten blir mer delaktig i sin rehabilitering. En fördel med 

självskattningen är att klienten själv kan uttrycka om målen har uppnåtts eller inte. 

  

Arbetsterapeut C, Klientcentreringen gör målsättningen klarare så att patienterna 

känner sig delaktiga och blir motiverade…det är dem själva som faktiskt vill det här. 
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Samtliga arbetsterapeuter berättar att delaktigheten är en viktig del av klientcentreringen hos 

äldre. Användandet av COPM ökar förståelsen för de subjektiva upplevelserna såsom klientens 

tankar och uppfattningar kring sina egna, vardagliga och konkreta mål. Arbetsterapeuterna 

menar att självkänslan och tilliten till egen förmåga är ovanligt låg hos äldre klienter varför det 

är extra viktigt att använda sig av det klientcentrerade bedömningsinstrumentet.  
 

Arbetsterapeut B, Jag tror att de äldre personerna hittar på något sätt sin egen 

motivation om man efterfrågar vad som är viktigt för dem och också att man faktiskt 

kan nå steget längre.  

  

Några arbetsterapeuter berättar att det finns en förenklad Norsk version av COPM som trycker 

extra mycket på klientcentreringen vilket är en viktig del inom rehabiliteringsprocessen. 

Arbetsterapeuterna berättar att det är viktigt att fler inom professionen tar del av den nya 

versionen av COPM för att få möjlighet att se hur den fungerar i praktiken gällande 

klientcentreringen. 

 

     4. 1. 3 Egen version av COPM  

Flera arbetsterapeuter använder sig av en egen version av COPM, på det sätt som passar deras 

arbetsplats samt klienterna bäst. När förvirring uppstår vid förståelsen av ord i instrumentet 

väljer de flesta arbetsterapeuter att istället använda sig av synonymer och ord som förenklar 

betydelsen av de tre skattningsskalorna, så att de äldre klienterna uppfattar syftet på rätt sätt.  

  

Arbetsterapeut D, Om man då utgår ifrån att jag har den förenklade delen av COPM, 

så tycker jag (när jag har använt den på mitt sätt) att den är bra! Den ger möjlighet att 

följa upp sådana mål som kan vara svåra ibland annars att följa upp.   

 

4. 2 Brister i instrumentet begränsar dess användbarhet  
Kategorin innehåller underkategorierna Svårt att använda i praktiken, Exkluderar många 

klientgrupper och Svårt för äldre klienter att förstå instrumentets instruktioner, som beskriver 

nackdelarna med att använda COPM inom rehabilitering för äldre.  

     4. 2. 1 Svårt att använda i praktiken  

Ett flertal av arbetsterapeuterna beskriver att den första och sista bedömningen av COPM:s 

skattningsskalor inte alltid går att utföra då det är ett svårhanterligt och tidskrävande 

bedömningsinstrument. De beskriver vidare att det förekommer svårigheter med att använda 

och få erfarenhet av hur bedömningsinstrumentet ska hanteras på grund av 

bedömningsinstruments otydliga instruktioner. 

 

Arbetsterapeut D, Den skulle vara mer förenklad för att då skulle arbetsterapeuter 

använda COPM mycket mer tror jag. 

 

     4. 2. 2 Exkluderar många klientgrupper  

Flertalet arbetsterapeuter uppger att de inte använder sig av COPM i de fall patienterna har 

svårt att kommunicera och att COPM inte passar äldre klienter med olika diagnoser. 

 

Arbetsterapeut E, Svårighet med det hela är ju när man har väldigt dementa personer.   
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En svårighet som framkommer med användningen av COPM är den svårigheter som finns vid 

kommunikationen med klienter som har psykiatrisk problematik, kognitiv nedsatt förmåga och 

klienter drabbade med stroke som har sviktande insikt. En del av arbetsterapeuterna anser att 

det krävs stor ansträngning för att använda instrumentet och att COPM därför är svårare att 

utföra för dessa klientgrupper.   

 

      4. 2. 3 Svårt för äldre klienter att förstå instrumentets instruktioner  
Samtliga arbetsterapeuter ansåg att en nackdel var att äldre klienter har svårigheter med att tyda 

COPM:s instruktioner och de tre skattningsskalorna tillfredsställelse, utförande och betydelse. 

En del av arbetsterapeuterna berättar att klienterna ofta blir förvirrade, provocerade och 

irriterade eftersom att klienterna har svårt att förstå vad som menas med siffrorna samt 

skattningsskalorna, trots förklaring och förtydligande. Hälften av arbetsterapeuterna berättar 

att de har svårt att presentera de olika skattningsskalornas betydelse. Flertal av 

arbetsterapeuterna har fått avbryta bedömningen på grund av att klienterna inte förstått 

processen med att sätta en siffra på sin tillfredsställelse.   

  

Arbetsterapeut G, När man pratar om betydelsen, utförande och tillfredsställelse 

upplever många det som abstrakt. Vadå, hur menar du med ett till tio? Hur ska jag 

kunna bedöma det? Det är det jag har fått till mig när jag träffar äldre.  

 

5. Diskussion  

5. 1 Metoddiskussion  
Kvale (2009) skriver att målet med kvalitativa studier är att arbeta med ord och inte med siffror. 

Vidare utmärks kvalitativa studier av att grunda sig på ett begränsat antal nyanserade 

beskrivningar och svar från intervjupersonen. Då syftet med denna studie är att undersöka 

arbetsterapeuters erfarenheter av att använda ett bedömningsinstrument ansågs kvalitativ ansats 

som ett relevant tillvägagångssätt. Urvalet för studien utgick ifrån ett ändamålsenligt urval, där 

kriterier användes för att identifiera lämpliga arbetsterapeuter som svarar på studiens syfte 

(Beck & Polit, 2017). Enligt Kvale (2009) är en intervjuguide utformad som ett manus för att 

skapa struktur för intervjutillfällena och därför utformade författarna en intervjuguide. Beck 

och Polit (2017) rekommenderar att använda en intervjuguide som använder öppna frågor 

ställda i bestämd ordning. Detta synsätt används vid konstruktionen av den semistrukturerade 

intervjun. En nackdel med att använda öppna frågor visade sig bli att intervjupersonernas svar 

kom att innehålla information som blev överflödig och inte svarade på syftet. Det kan ha berott 

på att författarna inte var erfarna intervjuare. För att minska information som inte svarade mot 

syftet bör författarna besitta tidigare erfarenheter av att vägleda intervjupersonen tillbaka till 

huvudfrågan. Den första intervjun betraktades som en pilotintervju som syftade till att pröva 

frågorna i intervjuguiden (Trost, 2010). Trost (2010) hänvisar till ett tillvägagångssätt som 

innebär att intervjuaren inte ställer några ytterligare frågor än de som är avsett att fråga om, 

utifrån intervjuguiden, vilket även författarna valde att utgå från. Hade författarna ställt 

ytterligare frågor som inte ingick i intervjuguiden, hade arbetsterapeuterna fått olika frågor, 

vilket hade minimerat tillförlitligheten och chansen att få syftet besvarat. Studien utgick från 

en kvalitativ innehållsanalys, utifrån Hällgren-Graneheim och Lundman (2017) där 

meningsenheterna kategoriserades som manifest innehåll för att beskriva likheter och 

skillnader i resultatet. Författarna hade inte några tidigare erfarenheter av att använda kvalitativ 

innehållsanalys, vilket kan ha inverkat på författarnas egna tolkningar och värderingar vid 

analysarbetet och framarbetandet av resultatet.  
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Författarna hade under hela studiens gång i åtanke att ta ställning till de grundläggande 

forskningsetiska principerna; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (CODEX, u.å.). En utsedd person tog första kontakten och identifierade 

personer till studien. Om författarna tagit kontakt med en tidigare handledare, som en del av 

datainsamlingen av arbetsterapeuter hade eventuellt deltagandet upplevt som påtvingat. Därav 

användes en kontaktperson till urvalsmetoden för att tillgodose så att deltagandet var frivilligt 

och att arbetsterapeuterna inte behövde tacka nej direkt. Författarna informerade om studiens 

syfte, att datamaterialet förvarades på ett säkert ställe och informerade även arbetsterapeuterna 

att medverkan kunde avbrytas när som helst under studiens gång. Att utgå från grundläggande 

forskningsetiska principer, vilket styrks av arbetsterapeutyrkets etiska kod (Sveriges 

arbetsterapeuter, 2018) blir ett sätt att skapa en säkerhet för både författarna och 

arbetsterapeuterna.   

  

Enligt arbetssättet inom kvalitativ metod är det läsaren som bedömer om tillförlitligheten och 

överförbarheten uppnåtts. Trost (2010) beskriver ljudinspelning som väsentligt under 

intervjutillfället för att ingen viktig information skulle utelämnas, vilket även stärker 

tillförlitligheten i resultatet. Enligt Beck och Polit (2017) stärker användning av citat ett 

resultats tillförlighet eftersom beskrivningar framträder mer ordagrant, därav inkluderades citat 

i studien för att tydliggöra arbetsterapeuternas erfarenheter. Hade inga citat förekommit skulle 

inte resultatet vara lika trovärdigt. Urvalet bestod av både kvinnor och män som arbetade på 

olika enheter och vilket stärker resultatets tillförlitlighet samt överförbarhet eftersom  

variationen inom urvalet blir större och datamaterialets innehåll varierar. Hällgren Graneheim, 

& Lundman (2017) beskriver att överförbarhet innebär “i vilken utsträckning resultatet kan 

överföras till andra grupper eller situationer”.  Hällgren-Graneheim och Lundman (2007) 

bekräftar att resultatet stärks genom att använda deltagare som har erfarenhet kring fenomenet, 

därav tillfrågades arbetsterapeuter med goda erfarenheter kring COPM och som ville delge sina 

tidigare erfarenheter om bedömningsinstrumentet. Ett varierat urval av informanter söktes för 

att få så rika data som möjligt. Hällgren-Graneheim och Lundman (2017) beskriver att 

förförståelsen är viktig i kvalitativa studier, eftersom förförståelsen grundas i våra tidigare 

erfarenheter samt kunskaper. Denna förförståelse har vi med oss både vid formulering av frågor 

samt analys av datamaterialet och anses inom kvalitativ metod som en tillgång då den ger 

möjlighet till djupare förförståelse av de fenomen som undersöks. Förförståelsen 

medvetandegjordes när författarna transkriberade det ljudinspelade materialet till 

analysmatrisen. Med hjälp av förförståelsen ökar tolkningens trovärdighet, förståelse och 

uppfattning av textens innehåll (Hällgren-Graneheim och Lundman, 2017). Detta på grund av 

att författarna tidigare hade kännedom om bedömningsinstrumentet COPM. Författarna har 

försökt beskriva studiens samtliga delar så detaljrikt att studien kan upprepas av en annan 

forskare eller tillämpas på annan ort för att se hur arbetsterapeuter upplever samma 

frågeställning (Hällgren-Graneheim och Lundman , 2017).  

  

Eftersom syftet med studien var att ta reda på för-och nackdelar med användningen av 

bedömningsinstrumentet COPM inom rehabilitering för äldre var intervjufrågorna uppdelade i 

för-och nackdelar. Författarna är väl medvetna om att intervjufrågorna om för- och nackdelar 

kan begränsat datamaterialet av arbetsterapeuternas erfarenheter av användandet av 

bedömningsinstrumentet. Författarna anser dock att intervjufrågorna av för- och nackdelar var 

öppet utformade för att ge möjlighet att fritt beskriva sina perspektiv av för- och nackdelar med 

att använda COPM. Ett tillvägagångssätt som författarna hade kunna tillgodose var att 

omformulera intervjufrågorna och istället frågat om arbetsterapeuternas erfarenhet av att 
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använda bedömningsinstrumentet i allmänhet. Studien hade i sin tur blivit mer trovärdig och 

tillförlitligheten i datamaterialet hade ökat.  

  

5. 2 Resultatdiskussion    
Syftet med studien är att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av för-och nackdelar med 

bedömningsinstrumentet Canadian Occupational Performance Measures användbarhet inom 

rehabilitering för äldre. Genom att använda bedömningsinstrumentet COPM blir 

arbetsterapeuternas roll tydligare, klientcentrering blir möjlig och att de äldre klienterna blir 

mer delaktiga i målsättningen. I dagens samhälle inom hälso-och sjukvård krävs det samarbete 

mellan yrkesprofessionerna för att en lyckad arbetsprocess med patienterna ska kunna 

genomföras. En studie av Fine, Cruz och Nori (2017) beskriver att både samarbete och 

kommunikationen mellan olika yrkesprofessioner leder till färre misstag inom hälso-och 

sjukvården. Kommunikationen är en viktig del i samarbetet som dessutom ger ett effektivt och 

lyckat resultat av sjukvårdsvistelsen för klienten. Genom att arbeta tillsammans skapas en 

bättre kontakt med klienten och mer information kan delges mellan yrkesprofessionerna och 

därmed kan målen inom rehabiliteringsprocessen uppfyllas. Detta leder i sin tur till att det blir 

lättare att tillsammans ta reda på vad som är viktigast för klienten och finna de lämpligaste 

åtgärderna för att nå klientens mål. Bedömningsinstrumentet tydliggör arbetsterapeutens roll 

och därmed möjliggör det för andra yrkesprofessioner att få förståelse kring arbetsterapeutens 

roll. Arbetsterapeuterna samarbetar med andra yrkesprofessioner mot äldre med ett uttalat 

rehabiliterande arbetssätt med fokus på delaktighet, där klienterna får medverka i målsättningen 

(Carswell et al., 2016). Klienterna får medverka i målsättningen utifrån sina egna perspektiv 

och tankar, vilket har stor betydelse för resultatet. Detta bekräftar arbetsterapeuterna i studiens 

resultat. Resultatet visar att uppbyggnaden av frågorna i instrumentet COPM medverkar till att 

de äldre blir delaktiga och ges möjlighet till att delta i sin egen målsättning vilket ökar deras 

egna självkänsla och tilltro till egen förmåga. När arbetsterapeuterna använder COPM får de 

information om klientens egen uppfattning om vad klienten anser vara viktigast för dem själva, 

vilket underlättar rehabiliteringsprocessen. Det är därför viktigt att arbetsterapeuterna förhåller 

sig till ett klientcentrerat förhållningssätt.   

 

Enligt arbetsterapeuterna passar inte bedömningsinstrumentet klientgrupperna som har 

kognitiva nedsättningar, demens, psykiatrisk problematik, svårigheter med att kommunicera 

eller klienter drabbade av stroke med sviktande insik. Denna beskrivning stärks i en studie 

(Nagayama, Ohno, Tomori, Naganti, Higash, & Saito, 2015) där personer med demensdiagnos 

har svårare att tolka, medverka i sin egen målsättning och uttrycka sina behov eller önskemål 

om meningsfulla aktiviteter. Detta på grund av att de lätt blir distraherade under bedömningen, 

glömmer vad de pratat om och därför är i behov av ytterligare vägledning. Ytterligare en studie 

(Reffstrup, Krohn, Christensen & Hagelskjær 2019) visar att personer med kognitiva 

nedsättningar har svårigheter med att uttrycka sina egna behov, synpunkter och önskemål. 

Detta leder till att COPM beskrivs som en utmaning att använda för klienter med kognitiva 

nedsättningar (Reffstrup, Krohn, Christensen & Hagelskjær, 2019).  En studie (Egan och Scott 

Lowery, 2016) syftar på att klienternas brist på självinsikt kan medföra svårigheter vid 

målsättningen. Klienterna har då svårt att identifiera aktivitetsproblemen som finns i deras 

vardag och bidrar till att rehabiliteringsprocessen blir tidskrävande (Egan & Scott Lowery, 

2016). Resultatet visar att flertal arbetsterapeuter har fått avbryta bedömningen på grund av att 

det har uppstått förvirring kring de olika begreppen angående skattningsskalorna. Klienterna 

upplevde svårigheter att via en siffra betygsätta och förstå innebörden av skattningsskalan; 

tillfredsställelsen av en aktivitet. Bedömningsprocessen kunde därmed inte slutföras på grund 

av klientens brist på förståelse av skattningsskalornas innebörd och svårigheter med att 

betygsätta en siffra på en aktivitet.  
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I en tidigare studie beskrivs administreringen av COPM som utmanande (Martini, McEwen, 

Polatajko, Rios & Wolf, 2015). Nackdelarna är att bedömningsinstrumentet är tidskrävande, 

svårt att använda och hantera på grund av bedömningsinstrumentets otydliga instruktioner. 

Resultatet visar att arbetsterapeuterna ansåg att instruktionerna var otydliga och att en 

förenkling av COPM:s instruktioner skulle kunna underlätta administreringen av 

bedömningsinstrumentet. Trots att manualen utifrån COPM är framtagen av tidigare forskning 

anses instruktionerna inte vara tillräckligt tydliga för både arbetsterapeuter och de äldre att 

förstå.  

 

Kopplat till arbetsterapipraxis kan studiens resultat bidra till att öka motivationen och inspirera 

fler arbetsterapeuter till att använda sig av COPM i sitt dagliga arbete. Det framkommer av 

arbetsterapeuterna att bedömningsinstrumentet är svårt att genomföra på klientgrupper med 

svårigheter att kommunicera såsom personer med kognitiva svårigheter, demens, psykisk 

problematik och klienter drabbade av stroke med sviktande insikt. Inom arbetsterapipraxis 

finns det möjlighet för andra arbetsterapeuter att ta del av det berättande datamaterialet som 

arbetsterapeuterna i studien delar med sig av angående svårigheter gällande 

bedömningsinstrumentet kring olika klientgrupper. Fler arbetsterapeuter kan ta hjälp av 

varandras erfarenheter kring COPM så att bedömningsinstrumentet blir tydligare och kan 

användas till fler målgrupper.   

 

Några av arbetsterapeuterna som var med i studien har hört talas om COPM:s version från 

Norge och anser att det skulle kunna vara ett förenklat bedömningsinstrument att använda sig 

av. Norges version av COPM är godkänd, validerat, reliabelt och användbart för 

arbetsterapeuter i praktiken och ger goda resultat för personer över 60 år (Johansen, Kjeken & 

Nossum, 2018). Det saknas forskning gällande den norska versionen av COPM i förhållande 

till rehabilitering. Arbetsterapeuternas beskrivningar indikerar att det finns ett behov av 

forskning om COPM och den förkortade versionen av instrumentet utarbetat för äldre personer 

inom rehabilitering. Specifikt behöver äldres förståelse av de tre skattningsskalorna undersökas 

liksom vidareutveckling av den förkortade norska versionen utvecklas till svensk 

kontext.  Därav finns ett behov av vidare forskning för att omformulera skattningsskalorna för 

att passa en heterogen klientgrupp. Studiens resultat kan inspirera arbetsterapeuter till att 

identifiera sin roll som arbetsterapeut och tydliggöra rollen med hjälp av 

bedömningsinstrumentet COPM. 

  

6. Slutsats  
Flera av arbetsterapeuterna lyfter i resultatet fram att ett klientcentrerat förhållningssätt är en 

viktig del vid bedömning av COPM inom arbetsterapi. Arbetsterapeuterna menar att 

deltagandet hos både arbetsterapeuten och klienten är en viktig faktor för att målsättningen ska 

kunna utföras. Trots bedömningsinstrumentets brister anser arbetsterapeuterna att COPM ändå 

bör användas mer i praktiken, på grund av dess klientcentrerade förhållningssätt. 

Arbetsterapeuternas erfarenheter av de brister som bedömningsinstrumentet innefattar är att det 

är tidskrävande, svårt att använda och veta hur bedömningsinstrumentet ska hanteras på grund 

av bedömningsinstrumentets otydliga instruktioner. Enligt arbetsterapeuterna passar inte 

bedömningsinstrumentet klientgrupper som har svårigheter att kommunicera. Användningen 

av bedömningsinstrumentet kräver även stor ansträngning gällande klienter som har kognitiva 

nedsättningar, demens, psykiatrisk problematik eller klienter drabbade av stroke med sviktande 

insikt på grund av svårigheter att kommunicera. Resultatet visar att flertal arbetsterapeuter har 

fått avbryta bedömningen på grund av att de äldre missuppfattar skattningsskalornas innebörd. 
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Genom att implementera COPM ytterligare i praktiken kan samarbetet mellan olika 

yrkesprofessioner stärkas. En möjlighet skapas även som syftar till att stödja klienten att 

identifiera vad som är viktigt och därefter finna åtgärder som uppfyller klientens mål. 

Arbetsterapeuterna menar även att en förenklad version som är utvecklad av Norge bör 

användas i Sverige. Eftersom COPM anses vara tidskrävande att genomföra kan den norska 

versionen av COPM, en förkortad version, ge möjlighet för fler arbetsterapeuter att använda 

bedömningsinstrumentet. Ytterligare forskning behövs inom rehabilitering angående 

förenklingen av COPM:s instruktioner, skattningsskalor och anpassningen till fler målgrupper. 

En anpassning kring översättningen gällande instruktionerna samt skattningsskalorna bör 

genomföras för att möjliggöra att COPM används oftare och på ett mer strukturerat sätt inom 

arbetsterapi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12  

  

 

Referenslista  
  

Beck, C.T., & Polit, D.F. (2017). Nursing research: generating and assessing evidence for 
nursing practice (edt: 10). Philadelphia: Wolters Kluwer Health.  
  

Bünger, C.E., Christensen, F.B., Gregersen Oestergaard, L., & Maribo, T. (2011). The 

Canadian Occupational Performance Measure’s semistructured interview: its applicability 

to lumbar spinal fusion patients. A prospective randomized clinical study. European Spine 

Journal, 21 (1), 115-121. doi: 10.1007/s00586-011-1957-5.  

  

Carswell, A., Polatajko, H., McColl, M. A., Law, M., Pollock, N & Baptiste, S. (2016). 

Canadian Occupational Performance Measure (COPM) (uppl. 5). Nacka: Sveriges 

Arbetsterapeuter.  

  

Carswell, A., Polatajko, H., McColl, M. A., Law, M., Pollock, N & Baptiste, S. (1994). Pilot 

testing of the Canadian Occupational Performance Measure: clinical and measurement issues. 

Canadian Journal of Occupational Therapy, 61 (4), 191-197. doi:  

10.1177/000841749406100403  

  

CODEX. (u.å). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. 
Hämtad från: http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf   
  

CODEX-regler och riktlinjer för forskning. (2018). Informerat samtycke. Hämtad 2019-04-08 

från http://www.codex.vr.se/manniska2.shtml  

  

Cole, M.B., & Tufano, R. (2008). Applied Theories in Occupational Therapy: A Practical 

Approach. Thorofare: SLACK.   

  

Cooper, J., Etcheverry, E., Ripat, J., & Tate, R. (2001). A comparison of the Canadian  

Occupational Performance Measure and the Health Assessment Questionnaire. Canadian 

Journal of Occupational Therapy, 68 (4), 247-253. doi: 10.1177/000841740106800408  

  

Edwards, M., Law, M., Stratford, P.W., & Baptiste, S. (2007). Recovery After Hip Fracture:  

What Can We Learn From the Canadian Occupational Performance Measure? The American 
Journal of Occupational Therapy, 61 (3), 335-344.   

  

Eeg-Olofsson, A., Henriksson, C., Wressle, E., & Marcusson, J. (2002). Improved client 

participation in the rehabilitation process using a client-centred goal formulation structure. 

Journal of Rehabilitation Medicine, 34(1): 5-11.  

  

Egan, M., & Scott-Lowery, L. (2016). The Use of Personal Projects Analysis to Enhance 

Occupational Therapy Goal Identification. Open Journal of Occupational Therapy, 4(1), 1–9. 

doi: 10.15453/2168-6408.1186.   

  

Eklund, M. (2010). Arbetsterapi på olika nivåer. I A. Eklund, Gunnarsson & Leufstadius (Red), 

Aktivitet & Relation (uppl. 1:1, s. 73-87). Lund: Studentlitteratur AB.  

  

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
http://www.codex.vr.se/manniska2.shtml
http://www.codex.vr.se/manniska2.shtml
http://www.codex.vr.se/manniska2.shtml
https://search-proquest-com.db.ub.oru.se/docview/231969640/fulltextPDF/3D4762AF5007493EPQ/1?accountid=8028


13  

  

Enemark Larsen, A., & Carlsson, G. (2012). Utility of the Canadian Occupational  

Performance Measure as an admission and outcome measure in interdisciplinary 

communitybased geriatric rehabilitation. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 19 

(2), 204213. doi: 10.3109/11038128.2011.574151.  

  

Etikprövningsnämnden. (u.å.). Hämtad 2019-04-08 från 

https://etikprovning.se/forforskningsperson/  

  

Fine, J.S., Cruz, L.C., & Nori, S. (2016). Barriers to discharge from inpatient rehabilitation: a 

teamwork approach. Emerald Publishing Limited. 30 (2). 137-147. doi: 10.1108/IJHCQA-

072016-0102    
  

Hällgren Graneheim, U., & Lundman, B. (2017). Kvalitativ innehållsanalys. I A. H. Nielsen, 

& Granskär (Red.), Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård (uppl. 3:2, s. 

219-233). Lund: Studentlitteratur AB.    

  

Johansen, A.E., Kjeken, I., & Nossum, R. (2018). Occupational problems and barriers 

reported by individuals with obesity. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 25(2,: 

136-144. doi: 10.1080/11038128.2017.1279211.   

  

Kvale, S., & Brinkmann, S. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun (uppl. 2:1). Lund: 

Studentlitteratur.  

  

Martini, R., McEwen, S., Polatajko, H., Rios, J & Wolf T. (2015). The performance quality 

rating scale (PQRS): reliability, convergent validity, and internal responsiveness for two 

scoring systems. Disability & Rehabilitation, 37(3), 231-238. doi:  

10.3109/09638288.2014.913702  

  

Missiuna, C.M., Colquhoun, H.L., MacDermid, J.C., Letts, L.J., & Law, M.C. (2012).  

Administration of the Canadian Occupational Performance Measure: Effect on practice.  

Canadian Journal of Occupational Therapy, 79 (2), 120-128. doi: 10.2182/cjot.2012.79.2.7  

  

Nagayama, H., Ohno, K., Tomori, K., Naganti, R., Higash, T., & Saito, Y. (2015). 

Examination of a cut-off score to express the meaningful activity of people with dementia 

using iPad application (ADOC). Disability & Rehabilitation: Assistive Technology, 10(2), 

126-131. doi: 10.3109/17483107.2013.871074.   

  

Reffstrup, J., Krohn, M., Christensen, P.S., & Hagelskjær, V. (2019). Canadian Occupational 

Performance Measure Supported by Talking Mats: An Evaluation of the Clinical Utility. 

Occupational therapy International, 2019, 1-11. 10.1155/2019/9367315.   

  

Socialstyrelsen. (2003). Att arbeta med äldres rehabilitering-Arbetsterapeuter och 

sjukgymnaster om sitt arbete med äldre. Hämtad 2019-02-22 från  

https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/10790/2003-
13110_200313110.pdf  
  

Socialstyrelsen. (2010). Habilitering och rehabilitering-Förutsättningar för uppföljning.  

Hämtad 2019-02-22 från  

https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18207/2010-12-20.pdf  

http://dx.doi.org.db.ub.oru.se/10.3109/11038128.2011.574151
http://dx.doi.org.db.ub.oru.se/10.3109/11038128.2011.574151
http://dx.doi.org.db.ub.oru.se/10.3109/11038128.2011.574151
https://etikprovning.se/for-forskningsperson/
https://etikprovning.se/for-forskningsperson/
https://etikprovning.se/for-forskningsperson/
https://etikprovning.se/for-forskningsperson/
https://etikprovning.se/for-forskningsperson/
https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/10790/2003-131-10_200313110.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/10790/2003-131-10_200313110.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/10790/2003-131-10_200313110.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/10790/2003-131-10_200313110.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/10790/2003-131-10_200313110.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/10790/2003-131-10_200313110.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/10790/2003-131-10_200313110.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/10790/2003-131-10_200313110.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18207/2010-12-20.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18207/2010-12-20.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18207/2010-12-20.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18207/2010-12-20.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18207/2010-12-20.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18207/2010-12-20.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18207/2010-12-20.pdf


14  

  

  

Socialstyrelsen. (2015). Åtgärdsförslag för att utveckla vården och omsorgen om de mest 
sjuka äldre (2015-2-45). Hämtad  

från:  https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19739/2015-2-45.pdf  

  

Sveriges Arbetsterapeuter. (2018). Bra liv för äldre, forskning ger nya möjligheter. Hämtad  

2019-05-03 från https://www.arbetsterapeuterna.se/media/1362/bra-liv-
foeraldre_webb_180126-1.pdf  

  

Sveriges arbetsterapeuter. (2018). Etisk kod för arbetsterapeuter. Hämtat: 2019-05-19 från 

https://www.arbetsterapeuterna.se/media/1461/etisk_kod_2018_webbversion.pdf   

  

Tollén, A., Fredriksson, C., Kamwendo, K. (2007). Elderly persons’ expectations of day-care 

rehabilitation. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 14 (3). 173-182. doi:  

10.1080/11038120601042566   
  

Trost, J. (2010). Kvalitativa intervjuer (uppl. 4:1). Lund: Studentlitteratur.  

  

Tyldesley, B., Carpenter, L., & Baker, G.A. (2001). The use of the Canadian Occupational  

Performance Measure as an outcome of a pain management program. Canadian Journal of 

Occupational Therapy, 68 (1): 16-22. doi: 10.1177/000841740106800102  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19739/2015-2-45.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19739/2015-2-45.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19739/2015-2-45.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19739/2015-2-45.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19739/2015-2-45.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19739/2015-2-45.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19739/2015-2-45.pdf
https://www.arbetsterapeuterna.se/media/1362/bra-liv-foer-aldre_webb_180126-1.pdf
https://www.arbetsterapeuterna.se/media/1362/bra-liv-foer-aldre_webb_180126-1.pdf
https://www.arbetsterapeuterna.se/media/1362/bra-liv-foer-aldre_webb_180126-1.pdf
https://www.arbetsterapeuterna.se/media/1362/bra-liv-foer-aldre_webb_180126-1.pdf
https://www.arbetsterapeuterna.se/media/1362/bra-liv-foer-aldre_webb_180126-1.pdf
https://www.arbetsterapeuterna.se/media/1362/bra-liv-foer-aldre_webb_180126-1.pdf
https://www.arbetsterapeuterna.se/media/1362/bra-liv-foer-aldre_webb_180126-1.pdf
https://www.arbetsterapeuterna.se/media/1362/bra-liv-foer-aldre_webb_180126-1.pdf
https://www.arbetsterapeuterna.se/media/1362/bra-liv-foer-aldre_webb_180126-1.pdf
https://www.arbetsterapeuterna.se/media/1362/bra-liv-foer-aldre_webb_180126-1.pdf
https://www.arbetsterapeuterna.se/media/1362/bra-liv-foer-aldre_webb_180126-1.pdf
https://www.arbetsterapeuterna.se/media/1461/etisk_kod_2018_webbversion.pdf
https://www.arbetsterapeuterna.se/media/1461/etisk_kod_2018_webbversion.pdf


15  

  

Bilaga 1: Intervjuguide   
  

Personligt nr.   

  

Demografiska frågor                                  Följdfrågor  

Hur länge har du arbetat som arbetsterapeut?   

  

  

  

  

  

  

  

  

Hur lång erfarenhet har du med att arbeta med äldre 

inom rehabilitering?  

  

  

  

-  Kan du ge exempel på vilket sätt du arbetar 

med rehabilitering för äldre?   

Hur länge har du arbetat inom 

verksamheten?  

  

  

Hur lång erfarenhet har du med att använda 

bedömningsinstrumentet COPM?  

  

  

Hur ofta använder du COPM inom 

rehabilitering för äldre?   

  

  

Frågor  Följdfrågor  

Kan du beskriva dina upplevelser om 

fördelarna med att använda COPM inom 

rehabilitering för äldre?  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Beskriv COPM:s betydelse inom rehabilitering?  

  

Anser du att COPM skulle behöva användas oftare i 

praktiken?   

- Kan du beskriva på vilket sätt?   

- Kan du utveckla inom vilka situationer?   

  

  

COPM bygger på klientcentrering, beskriv hur 

klientcentreringen har en positiv påverkan inom 

rehabilitering hos äldre?   

- Hur ser det arbetet ut?   

  

Vad är dina erfarenheter av hur de äldre upplever 

användning av COPM?  
  



16  

  

Kan du beskriva dina upplevelser om 

nackdelarna med att använda COPM inom 

rehabilitering för äldre?  

  

  

  

  

Beskriv dina upplevelser kring svårigheter 

vad gällande användandet av COPM inom 

rehabilitering för äldre?  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

Beskriv situationer då det är svårare att arbeta 

klientcentrerat?  

  

  

Hur hanterar du det?   

  

  

Beskriv hur du tar stöd av andra personer i klientens 

omgivning?   

  

  

Hur ser det arbetet ut?   

Förklara hur du anser att COPM bör 

förbättras i framtiden?  

Finns det något som du anser bör förbättras?   
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Bilaga 2: Analysmatris   

  

Meningsenhet  Kondenserad 

Meningsenhet   

Kod  Under- 

kategorier   

Kategori  

När man pratar om 

betydelsen, utförande 

och tillfredställelse 

upplever många det 

som abstrakt. Vadå, hur 

menar du med ett till 

tio? Hur ska jag kunna 

bedöma det? Det är det 

jag har fått till mig när 

jag träffar äldre.  

När man pratar om 

betydelsen, utförande 

och tillfredställelse 

upplever många det 

som abstrakt.   

Abstrakt   Svårt för 

äldre klienter 

att förstå 

instrumentets 

instruktioner  

Brister i 

instrumentet 

begränsar dess 

användbarhet  

Det var jättesvårt. 

Personen förstod 

ingenting trots 

förklaring och 

förtydligande av vad 

personen skulle göra.  

Jättesvårt…Personen 

förstod ingenting trots 

förklaring och 

förtydligande.  

Förstod 

ingenting   

    

Jag har själv svårt att 

presentera och be dem 

skatta sig, för det blir 

lite förvirrande. Jag har 

ju fått avbryta någon 

gång bara för att dem 

förstod absolut inte det 

här med att sätta en 

siffra på sin 

tillfredställelse, eller ja 

vad det nu heter.  

  

Jag har svårt att 

presentera och be dem 

skatta sig, det blir 

förvirrande. Jag har 

fått avbryta någon 

gång, dem förstod inte 

det här med att sätta 

en siffra på sin 

tillfredställelse.  

Förvirrande       

Vissa kan tycka att det 

är lite provocerande.  

Kan tycka att det är 

lite provocerande.   

Provocerande       

Har klienten inte 

tålamodet kan det bli 

irritation istället och då 

får man försöka 

förklara vad syftet är, 

att det ska komma från 

personen själv.  

Har klienten inte 

tålamodet kan det bli 

irritation, då får man 

förklara vad syftet är, 

att det ska komma 

från personen själv.  

Inget tålamod       

  

  


