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Abstrakt 
 

Syftet med studien var att undersöka vad medlemmarna i Förbundet Sveriges 

Arbetsterapeuters mellersta skånekrets anser om sin yrkestitel ”arbetsterapeut”. Studien 

genomfördes i form av en elektronisk enkät som skapades i ”Google Docs”. Frågorna innehöll 

fasta svarsalternativ samt öppna frågor, vilka besvarades av sammanlagt 133 personer. Svaren 

på de öppna frågorna analyserades med inspiration av innehållsanalys och svaren på frågorna 

med fasta svarsalternativ bearbetades med deskriptiv statistik. Resultatet visade avsevärt 

differentierade åsikter beträffande yrkestiteln. Somliga respondenter ansåg att den skildrade 

deras arbetsområde, medan andra upplevde yrkestiteln som missvisande. Tydligt framgick att 

yrkestiteln inte var avgörande i relation till svårigheterna med att profilera sig som 

arbetsterapeut. Samstämmighet rådde med avseende på att yrkesgruppen måste bli bättre på 

att förtydliga framför allt sitt arbetsområde, men även kompetens för såväl kollegor, 

patienter/klienter, som för allmänheten. Tydliga samband framträdde mellan antal 

yrkesverksamma år som arbetsterapeut och huruvida man ville bevara yrkestiteln som den är 

idag. De som arbetat en längre tid visade sig vara mer benägna att vilja bevara yrkestiteln än 

de arbetsterapeuter som arbetat färre antal år. Aktivitetsterapeut var det titelförslag som 

arbetsterapeuterna ansåg vara lämpligast vid ett eventuellt titelbyte. 
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Introduktion 

Studiens författare har under arbetsterapeututbildningen konfronterats med problematiken att 

såväl omvärlden som patienterna/klienterna har svårt att förstå vad yrket arbetsterapeut 

innebär. Detta är ett problem som bland annat tas upp i artiklar av Nelson och Jonsson (1997; 

1999). Detta uttrycks exempelvis av spanska arbetsterapeuter som upplevt att yrkestiteln 

”arbetsterapeut” kan feltolkas som arbetsgivare för arbetslösa (Nelson & Jonsson, 1997). I de 

länder där “Occupational Therapy” används kan det ibland bli problematiskt då allmänheten 

inte har lagt någon specifik mening i begreppet “occupation”, medan vi i Sverige däremot har 

det motsatta problemet då allmänheten redan har en bestämd uppfattning om vad ordet 

“arbete” innebär och denna betydelse är inte densamma som den är för arbetsterapeuter 

(Nelson & Jonsson, 1999). Flertalet nordeuropeiska länder använder det grekiska ordet “ergo” 

i sin yrkestitel. I samband med svängningarna från “arbets” till “ergo” i de nordiska länderna 

valde Sverige att behålla det förstnämnda (Nelson & Jonsson, 1999).    

 

Bakgrund 

 

FSA och legitimation  

 

Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter [FSA] är en såväl facklig som professionsinriktad 

organisation för Sveriges arbetsterapeuter. FSA driver medlemmarnas yrkesmässiga och 

fackliga intressen och har en hög representativitet bland Sveriges utbildade arbetsterapeuter 

då mer än cirka 90 % (ca 8500 personer) av alla Sveriges legitimerade arbetsterapeuter är 

medlemmar i FSA (Lundqvist, 2010; Stedt Gustavsson, 2010). Yrkestiteln arbetsterapeut är 

sedan år 1999 skyddad enligt lag (SFS 1998:531) och får endast användas av den som tagit 

arbetsterapeutexamen och fått legitimation som utfärdats av Socialstyrelsen (Lundqvist, 

2010). Genom åren har FSAs styrelse mottagit motioner angående titelbyte. Samtliga 

motioner har avslagits.  

 

Arbetsterapeuttiteln internationellt 

 

Vad man ska heta som ”arbetsterapeut” är inte helt okomplicerat. Problemet med yrkestiteln 

är världsomspännande, trots olika språksystem. Nelson och Jonsson (1999) redovisar i sin 
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studie några exempel på hur professionen benämns på olika språk: Ergoterapi (norska, 

danska, finlandssvenska), ergotherapie (schweizisk, belgisk franska, flamländska, tyska 

holländska) av den grekiska roten ”ergo”. Toimintaterapia (finska) med rötter i den slaviska 

språkstammen), iójubjálfun (isländska) med rötter i den gamla skandinaviskan, sagyo ryoho 

(japanska), ripuye beisook (hebreiska), vyavasayik chikitsa (indian hindi), mäshagel därmani 

(persiska). Terapi okupasi (indonesiska), terapia ocupacional (spanska), occupational therapy 

(engelska) efter den latinska roten ”occupare”, arbetsterapi (svenska) (Nelson & Jonsson, 

1999). 

En av anledningarna till varför många länder har bytt från en titel med ordstammen 

”arbeit”, ”arbets” eller ”arbeid” och ”beschft”, ”beskaeft” eller bezigheid” till ”ergo” under de 

senaste 30 åren är på grund av att den gamla stammen insinuerar idén av ”görande utan 

mening” för många människor som inte förstår arbetsterapi. En annan anledning till bytet var 

viljan att undvika associationen med ”busy work” (lönearbete) (Nelson & Jonsson, 1999). 

 

Arbetsterapeuttiteln nationellt  

 

Ingrid Nyström skriver i ”särtryck ur Arbetsterapeuten nr 10/1968 och nr 1/1969 ”historik 

över arbetsterapin i Sverige 1938-1956” att benämningarna på den person som utövat och 

utövar yrket i vidaste bemärkelse har växlat genom tiderna. Några exempel på vad dessa 

yrkesutövare har ”hetat” genom tiderna: Slöjdföreståndare, ledarinna, arbetsföreståndare, 

terapiföreståndare, vävlärarinna, barnträdgårdslärarinna, leklärarinna, sjukhuslärarinna, 

leksyster, bildningslärarinna, socialterapeut, arbetsterapist, arbetsinstruktör 

(medicinalstyrelsen godkände inte ordet terapeut utan ville att det skulle heta instruktör), 

slutligen sysselsättningsterapeut och arbetsterapeut (FSA, 2011).  

           På 90-talet i Sverige fanns det intresse av att byta från yrkestiteln arbetsterapeut till 

ergoterapeut (FSA, 2011). Det skickades in en motion (se bilaga 2) till FSA angående 

namnbyte. Anledningen till att man då ville byta yrkestitel var att man ville ha en 

internationellt gångbar titel då det i flertalet länder heter ergoterapeut. Man trodde att det 

kunde vara en bra tidpunkt för ett namnbyte och en riksomfattande kampanj för profilering av 

yrket i samband med att Regeringens behörighetsföreskrifter för arbetsterapeuter skulle 

beslutas. Styrelsens yttrande över motionen innehöll motsägelsefulla påståenden och lösryckta 

argument. Citat ur protokoll: ”Det viktigaste är emellertid att allmänhet, kollegor och 

beslutsfattare är informerade om vårt yrke, och känner dess förutsättningar. Styrelsen 

upplever att arbetsterapeuterna blivit alltmer kända och erkända, även om vi relativt sett 



3 

 

fortfarande är okända för många” (se bilaga 2). Styrelsens yttrande avslutas således med 

konstaterandet att frågan måste utredas närmare inför fullmäktigemötet 1992. Detta avslogs 

emellertid utan motivering (se bilaga 2) (FSA, 2011). 

 

Arbetsterapeutens arbets- och kompetensområde  

 

Enligt etisk kod för arbetsterapeuter utgiven av FSA (2005) är arbetsterapiyrkets främsta mål 

att främja patientens/klientens möjligheter till att leva ett värdefullt liv i enighet med dennes 

individuella önskemål och behov i förhållande till omgivningens krav. För att nå detta mål 

arbetar arbetsterapeuten preventivt genom att förhindra nedsatt aktivitetsförmåga, utveckla 

patientens nuvarande aktivitetsförmåga eller kompensera för nedsatt aktivitetsförmåga (FSA, 

2005). 

I Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för arbetsterapeuter från 2001 framgår det att 

arbetsterapeuters arbetsuppgifter och kompetensområde till stor del fokuserar på aktivitet och 

aktivitetsgenererande åtgärder. Enligt kompetensbeskrivningen består arbetsterapeutens 

huvudsakliga arbetsuppgifter i att ta aktivitetsanamnes, bedöma patienters aktivitetsutförande, 

bedöma patienters fysiska, psykiska och sensomotoriska funktioner med hänsyn till deras 

inverkan på aktivitetsförmågan och bedöma miljöns inverkan på aktivitetsförmågan. 

Arbetsterapeuten arbetar utifrån ett aktivitet- och delaktighetsperspektiv inom områdena: 

Personlig vård, boendeaktiviteter, fritid, lek studier och arbete (Socialstyrelsen, 2001). Så har 

det dock inte alltid varit. Arbetsbeskrivningen som den ser ut idag jämfört med hur den såg ut 

för 50 år sedan har förändrats avsevärt men benämningen på yrket är fortfarande densamma. 

 

Occupation och aktivitet  

 

Kielhofner (1994) definierar begreppet ”occupation”, vilket kommer från latinets ”occupo” 

som innebär ”att ta i besittning” eller ”att lägga beslag på tid och plats”. Plats innefattar både 

den fysiska och den sociala dimensionen. Människor ”ockuperar” fysiskt, socialt och 

tidsmässigt utrymme genom sina handlingar. Således refererar begreppet ”ockupation” till 

beteenden där människor tar plats(lever/) i den fysiska, tidsmässiga och sociala världen. Det 

latinska begreppet ”occupo” innebär också en form av resursinvestering för att uppnå känslan 

av att ha kontroll och makt över sin situation. I Sverige har ”occupation” relaterat till 

arbetsterapi, översatts med begreppet ”aktivitet”, som i sammanhang som inte är kopplade till 

arbetsterapi har en annan betydelse (konnotation) än begreppet ”occupation” (Kielhofner, 
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1994). Enligt Pierce (2001) hänvisar begreppet ”occupation” till en individs subjektiva 

upplevelse av en händelse/episod i en aktivitet vid en specifik tid och plats som är unik för 

just det tillfället. Begreppet ”aktivitet” definieras som en kulturellt betingad, generell idé 

bestående av gemensamma mänskliga handlingar (Pierce, 2001). ”Aktivitet” definieras vidare 

av Christiansen och Baum (2005) som produktiva handlingar som är nödvändiga för 

utvecklingen och användningen av våra sensoriska, motoriska, sociala, psykologiska och 

kognitiva funktioner. Aktivitet är således mycket mer än enbart arbete, vilket är en anledning 

till konfusionen kring yrkestiteln ”arbetsterapeut” då den endast betonar aktiviteten ”arbete”.  

 

Den svenska yrkestiteln ”arbetsterapeut” kom till under rådande efterkrigstider i Sverige och 

speglade (konnoterade) då väl vad yrket innebar, det vill säga att rehabilitera krigsskadade 

män tillbaka till arbete. Om yrket fortfarande ”enbart” hade handlat om arbetsrehabilitering 

hade yrkestiteln inte genererat några problem, vilket idag inte är fallet (Nelson & Jonsson, 

1999). Med tiden har yrket genomgått en dramatisk förändring i takt med samhällets 

utveckling och reformerade mentalitet. Arbetsrehabilitering är endast en liten del av vad en 

arbetsterapeut i Sverige idag kan arbeta med (Mackey, 2007), och den kvarvarande yrkestiteln 

arbetsterapeut härstammar från en svunnen tid då krigssviter fortfarande var ett faktum. 

Dåtidens yrkesutövning inom arbetsterapi var baserad på erfarenheter utan vetenskaplig 

grund. Idag bygger arbetsterapeututbildningen på forskning och vetenskap som är teoretiskt 

förankrad. Yrket har med andra ord gått från ”sunt förnuft” till ett internationellt beforskat 

ämne (Christiansen & Baum, 2005). Orden i yrkestiteln förmedlar inte det som professionen 

idag kan bidra med genom att använda sig av arbete som terapi. En av de fundamentala 

anledningarna till förvirringen kring vår yrkesroll och kompetens, anses bero på 

problematiken med bibetydelsen (konnotationen) av ordet “arbetsterapeut” (Nelson & 

Jonsson, 1999). Denna vetskap anses vara essentiell för kompetensutvecklingen inom 

arbetsterapi, professionens profilering, samt för terapeut-klientrelationen. Ett första steg i ett 

försök att belysa problematiken med den nuvarande yrkestiteln är att ta reda på vad 

arbetsterapeuterna själva anser om sin titel. Detta är motivet till varför författarna valt att göra 

denna studie.   
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Syfte 

 

Syftet med studien var att undersöka vad medlemmarna i Förbundet Sveriges 

Arbetsterapeuters mellersta Skånekrets anser om sin yrkestitel ”arbetsterapeut”.  

 

Frågeställningar 

 

1. Vad har arbetsterapeuterna själva för uppfattning om sin yrkestitel? Hur många tycker 

att titeln skildrar arbetsområdet? 

2.  Upplever arbetsterapeuterna att de måste förtydliga sin kompetens och/eller sitt 

arbetsområde/arbetsuppgifter?  

3. Hur ställer sig arbetsterapeuterna till ett titelbyte?  Hur lyder för – respektive 

motargument? Hur många vill bevara titeln som den är idag? Hur ser fördelningen ut/ 

vilka är för ett byte? Kan de tänka sig en tilläggstitel?  

 

Metod 

 

 

Urvalsförfarande 

 

Planeringsfasen (Olsson & Sörensen, 2007) initierades av val av undersökningspersoner. 

Urval och inklusionskriterier var: Medlem i FSAs mellersta Skånekretsen och yrkesverksam 

som arbetsterapeut. Efter att författarna formulerat det slutgiltiga syftet kontaktades en 

mellanhand inom FSAs mellersta Skånekrets. Information delgavs angående studiens syfte 

och vederbörande tillfrågades angående kontaktuppgifter (mellersta Skånekretsens 

medlemsregister). Författarna fick tillgång till detta, vilket innehöll kontaktuppgifter till 

samtliga medlemmar. Det var 273 stycken av dessa arbetsterapeuter som hade giltiga e-

postadresser, vilka således användes för att komma i kontakt med undersökningspersonerna. 

På grund av den begränsade tidsramen beslutades att stänga enkäten efter en veckas tid.   

 

Beskrivning av undersökningsgruppen 

Enkäten skickades ut till 273 personer. Fyra dagar efter första utskicket skickades ett 

påminnelsebrev ut till alla respondenter (via e-post). Åldersspannet bland respondenterna 
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sträckte sig från 25 – 65 år, medelåldern var 46 år. Antal yrkesverksamma år som 

arbetsterapeut sträckte sig från 0 år – 41 år, med ett medelvärde på 17 år. Respondenterna 

arbetade inom tämligen spridda verksamhetsområden. Det var 40 respondenter (majoriteten) 

som arbetade inom kommunen, främst inom geriatrik. Den näst största gruppen på tolv 

individer var forskare eller lärare. Elva personer arbetade inom ospecificerad rehabilitering 

och elva arbetade inom habilitering. Inom psykiatri arbetade tio av respondenterna och med 

LSS-verksamhet arbetade åtta personer. Det var åtta arbetsterapeuter som angivit att de 

arbetade inom regionen, utan att ange specifikt område eller avdelning. Inom barn och 

ungdomshabilitering arbetade sex personer. Tre personer arbetade inom hjälpmedelsområdet 

och tre stycken arbetade inom neurologi. Inom följande område arbetade två personer per 

område/verksamhet; privat verksamhet, handrehabilitering, syncentral, arbetsinriktad 

rehabilitering, akutsjukvård, ortopedi och arbetsförmedling. Inom följande områden arbetade 

endast en person; primärvård, ”statligt”, reumatologi, medicin, stöd och aktivering, 

socialförvaltning och samordnat vårdplaneringsteam. Det externa bortfallet var 52,3 %. Det 

slutgiltiga antalet deltagare i enkätundersökningen var 133 personer.  

 

Datainsamling  

 

Denna studie är en enkätstudie med en kvantitativ ansats med kvalitativa inslag. Kvantitativa 

ansatser nyttjas då frågor som: Hur ofta, hur många, hur vanligt ställs samt för att analysera 

samband (Hansagi & Allebeck, 1994). Dessa frågor efterfrågar deskriptiv statistik, vilket är 

orsaken till att en deskriptiv tvärsnittsstudie har kommit att bli designen på denna studie. För 

att samla in data av detta slag skapade författarna en online-enkät med hjälp av Google Docs.    

För att nå ut till en stor population krävs att undersökningen genomförs i enkätform (Hansagi 

& Allebeck, 1994). Enligt Ejvegård (2003) är fördelen med enkät att det är ett billigt, enkelt 

och mindre tidskrävande datainsamlingssätt än intervju. En annan fördel är att de inkomna 

svaren redan är nedskrivna vilket underlättar bearbetning samt undanröjer missförstånd i form 

av felcitering eller felaktig tolkning av svaret (Lantz, 2007). Validiteten ökar också i och med 

att alla respondenter får exakt samma frågor, inga olikställda följdfrågor vinklar svaren 

(Lantz, 2007). Hansagi och Allebeck (1994) menar att en enkätstudie är lämpligare än intervju 

då man ser det ur ett anonymitetsperspektiv, för här kan respondenten vara anonym. Vid 

intervju finns det även en risk att intervjuaren påverkar respondenten, medvetet eller 

omedvetet. (Hansagi & Allebeck, 1994).  
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Den egenkonstruerade enkäten (bilaga 1) bestod av 15 frågor. Enkäten inleddes med 

sociodemografiska frågor där ålder och verksamhetsområde efterfrågades. Elva frågor hade 

slutna kryssvarsalternativ och resterande fyra var öppna frågor (varav tre av dessa var 

följdfrågor kopplade till föregående specifika fråga). I slutet av enkäten fick respondenterna 

möjlighet att lämna ytterligare kommentarer kopplade till yrkestiteln. Olsson och Sörensen 

(2007) rekommenderar att en pilotversion av enkäten skickas ut till testpersoner. 

Pilotversionen skickades således ut till sex personer för kontroll av aspekter av validitet såsom 

begriplighet (logisk precision) och frågornas relevans i förhållande till syftet. Mindre 

justeringar i form av omformuleringar gjordes med dessa utlåtanden som grund. 

 

Procedur 

 

Initialt skapades användarkonton i Google Docs, detta för att kunna använda enkät-funktionen 

som denna programvara erbjuder. Dessa konton är lösenordsskyddade för att garantera 

konfidentialitet. Enkäten som skapades var automatiskt kopplad till en databas. Ett 

informationsbrev författades direkt i ett mail i vilket även länken till enkäten klistrades in. Då 

undersökningspersonerna hade besvarat enkäten, lagrades dessa svar på en server. De 

inkomna svaren registrerades utan möjlighet till identifikation av undersökningspersonerna, 

det fanns med andra ord ingen möjlighet att veta vilka som besvarat enkäten, bara hur många 

som besvarat den. Enkäten var öppen för svar i sammanlagt sju dagar. Fyra dagar efter det att 

informationsbrevet skickats ut till undersökningspersonerna fick dessa ett 

påminnelsemeddelande där de erbjöds att besvara enkäten om de inte redan gjort det. Då de 

sju svarsdagarna passerat stängdes enkätens svarsfunktion ner och data exporterades till ett 

Excel-dokument.  

 

Databearbetning  

 

Kvalitativa ”mjukdata” (Backman, 2008) från de öppna frågorna bearbetades med inspiration 

av kvalitativ innehållsanalys (Graneheim & Lundman, 2004) genom att författarna 

genomläste materialet flertalet gånger var och en för sig. Därefter gjordes en datareduktion 

och färgkodning av data. Data som inte ansågs besvara syftet reducerades.  Respondenternas 

svar kondenserades som en början till kategorisering av materialet. En testkvantifiering 

gjordes för att underlätta överskådligheten och därigenom hitta genomgående tema och 

mönster, av dessa bildades subkategorier. Därefter jämförde författarna resultatet av den 



8 

 

individuella bearbetningen. Detta för att öka trovärdigheten. Deskriptiv data (kvantitativa 

”hårddata”) (Backman, 2008) från frågorna med fasta svarsalternativ bearbetades i ett första 

steg genom att exporteras till Excel där kodning av kvalitativa variabler genomfördes.  Ord 

som exempelvis ”år”, reducerades ur de numeriska fälten för att möjliggöra kvantifiering och 

vidare analys av kvantitativ data vilken gjordes med hjälp av statistikprogrammet SPSS 

Statistics 17.0. 

 

Etiska överväganden  

 

Samtliga tillfrågade undersökningspersoner underrättades via informationsbrevet om 

vetskapen att deltagandet i studien var såväl frivilligt som anonymt. Respondenterna kunde 

garanteras fullständig anonymitet och konfidentialitet tack vare den avidentifierande, 

lösenordsskyddade databasen Google Docs. Vid etikseminariet (där en VEN-representant 

närvarade) granskades etiska aspekter och rådgivande yttrande gavs. Först efter detta samt 

handledarens medgivande skickades enkäten ut. 

 

Resultat 

 

Resultatet av studien visade att arbetsterapeuterna i mellersta Skånekretsen har skilda åsikter 

om sin yrkestitel. Somliga anser att den skildrar vad de arbetar med, medan andra upplever 

yrkestiteln som missvisande. Detta har visat sig bero dels på inom vilket verksamhetsområde 

man arbetar och på antal yrkesverksamma år som arbetsterapeut. Särskilt i frågan om 

huruvida de anser att de vill att yrkestiteln ska bevaras som den är idag. Det framgår tydligt 

att många av arbetsterapeuterna inte tycker att yrkestiteln är avgörande eller ens en betydande 

del i varför arbetsterapeuter har svårt att profilera sig (se tabell 1 fråga 11.).  

Resultatet presenteras i tre olika tema; 1.)Uppfattning om yrkestiteln 2) Förtydligande av 

kompetens, arbetsområde/arbetsuppgifter och 3) Titelbyte (se tabell 2).  
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Tabell 1. Arbetsterapeuternas åsikter om sin yrkestitel (n=133).  

Fråga: Stämmer inte 

alls n (%) 

Stämmer till 

viss del n (%) 

Stämmer 

n (%) 

Stämmer väl 

n (%) 

4: Yrkestiteln skildrar vad jag 

arbetar med 

26 (19,5) 86 (64,7) 15 (11,3) 6 (4,5) 

6: Måste förtydliga 

arbetsområde/ arbetsuppgifter 

för familj & vänner 

9 (6,7) 51 (38,3) 45 (33,8) 28 (21) 

7: Måste förtydliga 

arbetsområde/ arbetsuppgifter 

för patienter/klienter 

11 (8,3) 64 (48,1) 34 (25,6) 24 (18) 

11: Att arbetsterapeuter har 

svårt att profilera sig har 

bland annat med yrkestiteln 

att göra   

49 (36,8) 73 (54,9) 11 (8,3) 0 (0) 

13: Jag vill att yrkestiteln 

arbetsterapeut ska bevaras 

som den är idag  

28 (21,1) 58 (43,6) 23 (17,3) 24 (18) 

14: Jag kan tänka mig att ha 

en tilläggstitel som preciserar 

vad jag arbetar med  

65 (48,9) 31 (23,3) 28 (21,1) 9 (6,8) 
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1) Uppfattning om yrkestiteln 

Upplevda fördelar med yrkestiteln 

Upplevda nackdelar med yrkestiteln 

Yrkestitelns skildrande av arbetsområde 

Övriga kommentarer kring yrkestiteln 

 

2) Förtydligande av kompetens, arbetsområde/arbetsuppgifter 

Upplevelser av förtydligandet av arbetsområde/arbetsuppgifter 

   Positiva upplevelser av förtydligandet 

   Negativa upplevelser av förtydligandet 

   Övriga upplevelser av förtydligandet 

Konsekvenser av förtydligandet av arbetsområde/arbetsuppgifter 

   Positiva konsekvenser av förtydligandet 

   Negativa konsekvenser av förtydligandet 

 

3) Titelbyte 

Arbetsterapeuternas kommentarer kring titelbyte 

Kommentarer kopplade till alternativa yrkestitlar 

Tilläggstitel  

Figur 1. Översikt över resultatet. 

 

Uppfattning om yrkestiteln 

 

Upplevda fördelar med yrkestiteln 

Många undersökningspersoner upplever det som positivt att yrkestiteln är inarbetad och 

etablerad, då den har funnits länge. Att ”terapeut” är en del av titeln tas upp av några som 

något positivt då de menar att detta avspeglar den behandlande delen av yrkesutövningen. En 

del belyser det faktum att titeln är kopplad till legitimation som en fördel.  Vissa menar utan 

någon utförligare motivering att den är bra, okej och passande. Somliga är nöjda med 

yrkestiteln, då den anses vara välkänd bland patienter och arbetskollegor. Någon uttalar sig på 

följande sätt; 

 

 Passar väl med det jag gör. På arbetsförmedlingen har arbetsterapeuten en mycket tydlig 

roll. Det handlar om att anpassa arbetssituation och klargöra arbetsförutsättningar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
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Upplevda nackdelar med yrkestiteln  

Några få respondenter tar upp att titeln är lång och svårstavad, somliga uppger att de blir 

förväxlade med sjukgymnaster. Titeln upplevs av många respondenter som förlegad då de 

uttrycker att den inte speglar dagens arbetsområden eller kompetens och att arbetsuppgifter 

och arbetsbeskrivning ser annorlunda ut idag än för 30 år sedan. En av de största orsakerna till 

varför yrkestiteln upplevs som missvisande är framförallt på grund av att ordet ”arbete” ingår 

i titeln. Respondenterna tar upp att allmänheten ofta på grund av detta tror att arbetsterapeuten 

enbart arbetar med arbetsrehabilitering, arbetsförmedling eller olika former av lönearbete 

generellt. Somliga menar att då de arbetar med barn och ungdomar känns det missvisande att 

kalla sig arbetsterapeut eftersom barn inte arbetar i den allmänna bemärkelsen (även om 

arbetsterapeuter ser lek och studier som en form av arbete).  Någon skriver; 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Beskriver inte vad jag gör alls. Arbetar endast ca 1 % med arbete. Övriga 99 % med 

andra aktiviteter, P o I ADL samt fritid och vardagen i stort.             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Titelns skildrande av arbetsområde 

Procentuellt sett var det fler som tyckte att yrkestiteln inte skildrar vad man som 

arbetsterapeut arbetar med. Det som framkom av resultatet (tabell 1) var att av de 26 

respondenter som ansåg Stämmer inte alls, arbetade tio respondenter inom kommunen medan 

fyra personer arbetade inom rehabilitering. Tre personer arbetade inom psykiatri och två 

respondenter verkade inom barn- och ungdomshabilitering, två arbetade inom forskning och 

två även inom ortopedi. En person arbetade med demensvård. Det var totalt femton 

respondenter som svarade Stämmer på om yrkestiteln skildrar vad de arbetar med. Åtta av 

dessa arbetade inom kommunen och två inom vuxenhabilitering. Två personer arbetade inom 

”synverksamhet”, en person inom neurologi, en inom arbetsförmedling och en inom 

rehabilitering. Det var sex av 133 respondenter som svarade Stämmer väl, resultatet var 

utspritt med endast en person inom varje verksamhetsområde. De områden som nämndes var; 

arbetsförmedlingen, arbetsrehabilitering, akutsjukvård, undervisning, region och LSS 

verksamhet. 
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Övriga kommentarer kring yrkestiteln  

De som arbetade på arbetsförmedlingen eller arbetsrehabilitering var nöjda med titeln. Några 

menade att andra yrken har samma problem och att titeln inte är huvudorsaken till att yrket är 

oprecist. Vissa uttryckte att de inte funderat kring yrkestiteln över huvud taget. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Förtydligande av kompetens, arbetsområde/arbetsuppgifter 

 

I resultatet framgick det tydligt att arbetsterapeuterna behövde förtydliga både sin kompetens 

och sitt arbetsområde/arbetsuppgifter för andra (se tabell 1 fråga 6 och 7).  

På frågan ”Om du måste förtydliga ditt arbetsområde/dina arbetsuppgifter för dina 

team-medlemmar, tror du att det kan ha med yrkestiteln att göra?” svarade 101/133 av 

respondenterna (på första satsen i frågan) att de på något sätt måste förtydliga sitt 

arbetsområde/sina arbetsuppgifter för sina team-medlemmar (resterande 32 respondenter 

svarade att de ej jobbade i team eller att de inte behövde förtydliga). På följdfrågan (andra 

satsen i frågan) ifall de trodde att detta kunde ha att göra med yrkestiteln, svarade 40/101 

respondenter stämmer inte alls, 62/101 personer svarade stämmer till viss del, medan 7/ 101 

personer svarade stämmer och 2/101 svarade stämmer väl. 

På frågan ”Om du tycker att du måste förtydliga din kompetens för andra team-

medlemmar, tror du att det kan ha med yrkestiteln att göra?” svarade 102/133 av 

respondenterna (på första satsen i frågan) att de på något sätt måste förtydliga sin kompetens 

för andra team-medlemmar (resterande 31 respondenter svarade att de ej jobbade i team eller 

att de inte behövde förtydliga). På följdfrågan (andra satsen i frågan) ifall de trodde att detta 

kunde ha att göra med yrkestiteln, svarade 43/102 respondenter stämmer inte alls, 52/102 

svarade stämmer till viss del, medan 6/102 personer svarade stämmer och en person svarade 

stämmer väl. 

 

Upplevelser av förtydligandet av arbetsområde/arbetsuppgifter 

För att fånga upplevelsen av förtydligandet i kvantitativa proportioner fick arbetsterapeuterna 

svara på hur lätt respektive svårt de upplever att det är att förtydliga vad de kan/gör som 

arbetsterapeut. Det var 45 % av respondenterna som svarade ganska lätt, 28 % svarade 

ganska svårt, medan 23 % menade att det var lätt. Endast 0,3 % uppgav att det var svårt. 

Upplevelser som fångades i den kvalitativa analysen visade en tydlig uppdelning. Somliga 

upplevde förtydligandet som något positivt, medan andra förknippade det med olika former av 

negativa känslor. Frågan kring upplevelser av förtydligandet var en frivillig följdfråga.  
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Positiva upplevelser 

Frekvent återkommande positiva upplevelser av förtydligandet var att flertalet respondenter 

inte reflekterade över förtydligandet eftersom det sedan länge varit en vana som numera föll 

sig naturligt. Förtydligandet sågs även som en del i att andra var intresserade av 

arbetsterapeutens område och som en möjlighet att få prata om sitt arbete.  Någon uttryckte 

sig på följande sätt: 

 

BRA och viktigt. Det är ju min uppgift att berätta för en patient vad hon/han kan 

förvänta sig att jag kan hjälpa till med eller inte. Det kan man inte förvänta sig att 

patienterna alltid ska veta.  

 

Negativa upplevelser                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Många använde ord som att det exempelvis var tråkigt, jobbigt, frustrerande, omständigt, 

besvärligt, tröttsamt och energikrävande när de uttryckte vad de kände vid förtydligandet av 

arbetsområde/arbetsuppgifter. Någon menade att det känns okej till patienter, men inte till 

övrig personal. Flertalet respondenter upplevde det som tröttsamt att titeln fortfarande inte 

blivit känd och att de allt som oftast behövde förtydliga sitt arbetsområde. Detta uttrycktes 

bland annat på följande sätt;  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Tråkigt att behöva göra det. Det är ju ett bevis på att vår yrkeskår inte är så känd.       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Övriga upplevelser 

Några respondenter anser att problemet i första hand inte beror på själva yrkestiteln, utan på 

arbetsbeskrivningen. Det är många av arbetsterapeuterna som uttrycker att de har svårt att 

förklara och sätta ord på vad de gör. Någon menar att när man inte kan förklara sin yrkesroll 

tydligt för utomstående, brister tilltron. Detta bidrar till att många inte förstår vad 

arbetsterapeuter kan bidra med. Någon menar att förtydligandet kan vara en bra introduktion 

till vad man som arbetsterapeut är specifikt intresserad av vid bedömning.  Någon skriver:        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Jag förklarar nästan alltid, innan de hinner ställa ev fråga. Det är klart att det hade 

varit skönt om de redan visste vad mitt arbetsområde innebär, men det tror jag inte 

enbart har med titeln att göra, utan även yrkets utveckling - från tidigare hantverk till 

fokus på vardagsaktiviteter.        
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Konsekvenser av förtydligandet av arbetsområde/arbetsuppgifter 

De som svarade på den ickeobligatoriska frågan ”Om du måste förtydliga ditt arbetsområde 

för dina patienter/klienter, vad får det för konsekvenser i ditt arbete?” uppgav oftast att det 

inte fick några konsekvenser eller att det fick tidsödande konsekvenser. Det var 26 

respondenter som uppgav att det tog tid ifrån behandlingstiden/eller andra arbetsuppgifter, 

någon uttryckte detta såhär: 

 

Det tar tid från ex hembesök som istället kunde gått till att få information om 

vårdtagaren.            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Positiva konsekvenser 

Många upplevde förtydligandet som något positivt. Respondenterna beskrev konsekvenserna 

som att det leder till reducering av missförstånd, tydliggörande av arbetsområde, 

patienten/klienten får ökad förståelse, öppnar för en möjlighet att anpassa efter patientens 

individuella behov och mer dialog med patienten. En frekvent återkommande konsekvens 

som tas upp uttrycks nedan; 

 

(…) de kan få hjälp och stöd med sådant de kanske inte trodde att någon kunde hjälpa 

dem med.         

                                                                                                                                                                                                                                                           

Negativa konsekvenser 

Somliga av respondenterna upplevde att förtydligandet fick negativa konsekvenser i form av 

nervositet och oro hos patienten, en ökad risk för missförstånd och en bristande tilltro från 

patienten. Den mest återkommande negativa konsekvensen i samband med förtydligande av 

arbetsområde var att det var tidsödande. Någon uttryckte sig såhär: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Möten med patienter/klienter tar längre tid. En felaktig förväntan på arbetet jag ska 

utföra kan skapa oro hos vissa.   
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Titelbyte 

 

Arbetsterapeuternas kommentarer kring titelbyte 

Respondenterna har i det kvalitativa resultatet uttryckt delade meningar kring ett eventuellt 

titelbyte. Somliga tar tydligt avstånd ifrån ett byte, medan andra menar att de skulle kunna 

tänka sig ett byte, men att de inte kan se något bra alternativ till den nuvarande titeln. Många 

menar att då titeln är så pass etablerad vore ett titelbyte komplicerat. De understryker att 

problematiken med profileringen och anledningen till förtydligande av vad vi gör inte har med 

yrkestiteln att göra, utan att problemet ligger i att folk helt enkelt inte vet vad vi gör för att vi 

är dåliga på att marknadsföra oss. Många lyfter det faktum att de tror att det kommer att bli 

förvirrande för patienter och andra att vi får en ny titel, andra tycker att den titel vi har idag är 

förvirrande. Somliga menar att ett titelbyte vore som att börja på ruta ett igen. Vissa menar att 

ett byte av titeln skulle utstråla osäkerhet och ge ett instabilt intryck av arbetsterapeuterna som 

yrkeskategori. Det finns de som kan tänka sig ett titelbyte och samtidigt påtalar att 

övergången kommer att ta tid samt vara förvirrande. Andra menar att denna kommande 

förvirring gör att det inte ens är värt att tänka på ett titelbyte.  Det finns de respondenter som 

anser att en ersättning av yrkestiteln skulle vara krånglig och ställa till problem, andra anser 

att det skulle vara förödande för yrket. Några trycker på att vi borde ha en titel som är gångbar 

internationellt, dessa menar också att svenska språket inte har någon bra översättning på ordet 

”occupation”. Ett talande citat; 

      

(…) Negativt att titeln skiljer sig från andra länders beteckningar på yrket. Namnet 

borde ha en bredare betydelse, eftersom vad man kan syssla med är väldigt brett.    
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Alternativa yrkestitlar
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För att illustrera hur respondenterna ställde sig till att bevara titeln infogades denna figur:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Figur 2. Sambandet mellan antal yrkesverksamma år som arbetsterapeut och om man vill att 

yrkestiteln ska bevaras som den är idag. 

    

För att illustrera hur respondenterna ställde sig till de olika titelförslagen infogades denna 

figur:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Figur 3. Arbetsterapeuternas svar på frågan kring titelbyte. 
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Kommentarer kopplade till alternativa titlar 

I slutet av enkäten fanns möjlighet för respondenterna att delge övriga kommentarer som var 

kopplade till yrkestiteln. Många valde här att uttala sig om ett eventuellt titelbyte samt om de 

olika förslagen på ny titel som i tidigare fråga kunnat väljas. Angående titeln ergoterapeut 

tyckte några att den skulle vara fördelaktig eftersom övriga Norden använder sig av denna 

titel. En del menar att ergoterapeut säger mer om vad vi kan och gör, medan en respondent 

tvärtom tycker att titeln är för snäv. Någon nämner att ergoterapeut låter bättre, även om det 

betyder samma sak som arbetsterapeut.  

Många uttalade sig om titeln aktivitetsterapeut och menade att denna titel hade varit ett 

bättre alternativ än ”arbetsterapeut” då den ansågs tydligare, samt möjligtvis skulle komma att 

generera ett mer positivt bemötande från patienter/klienter.  

Vad beträffar titlarna PEO-terapeut och ADL-terapeut menar respondenterna att dessa 

titlar är komplicerade och kan vara svåra för allmänheten (men även för arbetskamrater) att ta 

till sig då dessa begrepp ej bär någon vedertagen betydelse för gemene man.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Utöver de i enkäten givna förslagen tar många spontant upp titeln ”Occupational 

Therapist”. Många anser att den bättre beskriver vårt yrkesområde och att den känns mer 

heltäckande. Dock menar de flesta även att det är svårt att hitta en svensk motsvarighet som 

känns tillfredställande. 

Övriga förslag på titelbyte som arbetsterapeuterna själva har kommit med är:     

Paramedicinare (som en enhetstitel för arbetsterapeut och sjukgymnast), rehabiliteringsexpert, 

aktivitetscoach, vardagsterapeut och arbets- och aktivitetshandledare.  

 

Tilläggstitel     

Det framkom att 28 % av respondenterna kunde tänka sig en tilläggstitel som preciserar vad 

de arbetar med (tabell 1 fråga 14). I enkäten fanns möjlighet att fylla i egna förslag på 

eventuell tilläggstitel. Här presenteras förslagen som inkommit: Psykiatrisk/socialpsykiatrisk 

arbetsterapeut, balansterapeut, aktivitetsterapeut, ergoterapeut, aktivitetsspecialist, 

aktivitetsexpert, arbetsterapeut inriktning aktivitet, aktivitetscoach, handterapeut, 

coachterapeut, synarbetsterapeut, Leg arbetsterapeut inriktning rehab, rehabterapeut, 

arbetsutvecklare och pedagog. Många nämner att de inte vill ha någon tilläggstitel då 

yrkestiteln är tillräckligt lång som den är och att det kan bli rörigt med tillägg då man byter 

arbetsplats. Somliga menar att en tilläggstitel vore passande om den innehöll något av orden; 

aktivitet, funktion, ergonomi eller träning eller en tilläggstitel som kan kopplas tydligare till 

det verksamhetsområde man arbetar inom.  
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Diskussion 

 

Metoddiskussion  

 

Författarna valde att utföra en enkätstudie (survey), då en sådan studie syftar till att skaffa 

fram information om ett representativt urval av hela populationen. Utifrån dessa 

arbetsterapeuter kan vi sedan presentera resultaten vilka anses representativa för populationen 

i sin helhet (Bell, 1993). Eftersom att undersökningspersonerna arbetade inom så spridda 

verksamhetsområden får studien en ökad validitet och reliabilitet då många olika grupper är 

representerade. Hade studien riktats mot endast en specifik grupp arbetsterapeuter från i stort 

sett samma typ av arbetsområde hade resultatet blivit missvisande. Författarna hade dock 

gärna sett en större geografisk spridning på undersökningspersonerna, men då detta är en 

första studie med begränsad tidsram och budget avgränsades studien på detta sätt. 

           Enligt Lönestatistik.se (Hjelm, 2011) är medelåldern för en arbetsterapeut 36 år, därför 

kan det diskuteras huruvida den yngre populationen blir rättvist företrädd i studien. Gällande 

verksamhetsområde är vår studie representativ då den stämmer överens med FSAs 

medlemsstatistik (Stedt Gustavsson, 2010). Vi analyserade till en början det insamlade 

materialet var för sig, vilket vi ser som en styrka då detta förstärker studiens validitet och 

reliabilitet (Graneheim & Lundman, 2004; Cederlund, Thorén-Jönsson & Dahlin, 2010). 

           Valet av enkät som metod för datainsamling beslutades med tanke på dess tidseffektiva 

och ekonomiska fördelar samt minimering av feltolkning eller internt bortfall på grund av 

svårtydd handstil. Däremot varnar Dahmström (2005) att denna metod kan föra med sig 

nackdelar i form av ett stort bortfall, vilket har erfarits i denna studie. Några av anledningarna 

till att det externa bortfallet blev så stort kan enligt författarna ha berott på att man inte känner 

igen avsändaren och därför väljer att slänga e-postmeddelandet utan att öppna det först. Det 

skulle även kunna vara så att flera undersökningspersoner inte svarat eftersom de inte varit på 

sin arbetsplats under de dagar då enkäten var öppen för svar. Vi är medvetna om att svarstiden 

på en vecka, möjligtvis skulle kunna vara en begränsande faktor i sig men motiverar detta val 

av svarstid med att tidsramen för uppsatsskrivandet var begränsad. Vi överväger även det 

faktum att några möjligtvis avstått ifrån att svara i rädsla för att kunna bli identifierade i citat, 

trots utlovad garanti på anonymitet. Ytterligare ett skäl till bortfall skulle kunna vara att 

arbetsterapeuterna inte ansåg sig ha tid att besvara enkäten. En annan anledning till den låga 

svarsfrekvensen skulle kunna bero på att enkäten inte är standardiserad, vi tror även att 
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svarsfrekvensen skulle kunna ha höjts ifall FSA hade stått som huvudman för undersökningen 

då somliga kanske inte tar en kandidatuppsats på allvar. Vid en eventuell upprepning 

(replikation) (Backman, 2008) av studien rekommenderar därför författarna nyttjandet av ett 

annat enkätprogram med en funktion som möjliggör kontrollerandet av antalet gånger enkäten 

öppnats oberoende av om undersökningspersonen fyllt i den eller inte. Detta för att få en blick 

över hur många som öppnat enkäten och därefter tagit aktiv ställning att inte besvara enkäten. 

           Anledningen till att vi valde fyra skalsteg (stämmer inte alls, stämmer till viss del, 

stämmer och stämmer väl) i enkäten grundades på att respondenterna då ”tvingades” ta 

ställning eftersom det inte fanns ett ”mitt-steg” att kryssa, vilket hade varit fallet om vi valt tre 

eller fem skalsteg istället för fyra. Vi anser att det alltid finns en risk att ha ett ojämnt antal 

skalsteg i en enkät då man vid minsta osäkerhet tenderar att lägga sig just i mitten.  

           En av bristerna med enkäten var utformningen och avsaknaden av frågor som 

författarna tror hade kunnat bidra med viktig information till studien. Några exempel på 

berikande tillägg vi hade velat göra i nästa studie är: komplettera studien med en fråga som 

gick ut på vad arbetsterapeuterna anser om ordet ”arbetsterapeut”. Inte kopplat till sin 

yrkestitel utan endast konnotationen av ordet.  På frågan om huruvida 

undersökningspersonerna behövde förtydliga sitt arbetsområde/arbetsuppgifter eller 

kompetens, anses att frågan borde ha kompletterats med hur ofta de behöver förtydliga. Detta 

för att få mer tyngd bakom den tidsödande aspekten som många respondenter uppgav som en 

konsekvens av förtydligandet. 

           Vi anser att det hade varit av intresse att fokusera på den stora grupp som svarat 

Stämmer till viss del i studien, att få reda på om de lutar mest åt Stämmer eller Stämmer inte 

alls, och varför de svarat just Stämmer till viss del. Vår teori kring varför majoriteten svarat 

Stämmer till viss del på större delen av frågorna är att: de kanske inte har kommit fram till 

något än om de inte funderat kring titeln tidigare, att de kanske helt enkelt inte känner så 

starkt för varken det ena eller andra alternativet, eller att de inte vill ta ställning då de 

möjligtvis tror att de tar ställning mot yrket i sig och inte endast titeln. 

           Gällande frågan med förslag på nya yrkestitlar man skulle kunna godta, hade 

författarna från början med ”Occupational Therapist” som titelförslag, men det togs bort vid 

den slutgiltiga revideringen av enkäten. Många respondenter har själva tagit upp detta förslag 

vid fria kommentarer i de kvalitativa frågorna vilket tyder på dels, att den borde funnits kvar 

som ett valbart alternativ i studien, och för ett tydligt intresse för titeln ”Occupational 

Therapist”. Nelson och Jonsson (1999) säger att ett led i att inkorporera utländska termer i sin 
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yrkesvokabulär kan vara att tydligare precision vid kommunikation kring komplexa idéer 

uppnås. 

           En brist i studien är källhänvisningarna i bakgrunden. Vi blev flertalet gånger 

hänvisade till Tidskriften Arbetsterapeutens gamla volymer, men då universitet inte hade 

dessa att tillgå gick eventuell betydelsefull information till bakgrunden om intet. FSA hade 

inte heller tid eller resurser att delge detta material. Dock erhölls viss hjälp i att ”gräva i 

arkivet” och där hittades material utan varken datum eller källor (bilaga 2).  Hur kommer det 

sig att ingen vet när yrkestiteln arbetsterapeut kom till, eller varför, och hur det kommer sig 

att det inte finns vidare intresse för detta från ledande personer inom yrket?     

 

Resultatdiskussion 

 

Det framgår i resultatet av studien att en del undersökningspersoner uppfattar studien som en 

form av kritik av yrket eller yrkeskåren då flera uttalanden har en defensiv underton. Vi vill 

med tanke på detta understryka att vi inte på något sätt kritiserar arbetsterapeutyrket eller 

ifrågasätter arbetsterapeuters kompetens.  

           Syftet med studien var att undersöka vad arbetsterapeuter i mellersta Skånekretsen 

anser om sin yrkestitel, vilket har besvarats. Resultatet visade på spridda åsikter vilket kan 

tros bero på det stora åldersspannet, de skilda verksamhetsområdena och 

patient/klientgrupperna. Ytterligare orsaker till den stora spridningen kan tänkas vara, 

tidpunkt för utbildning (hur länge man har haft sin yrkestitel) och huruvida man var 

yrkesverksam då legitimeringen av yrket trädde i kraft. Med den stora spridningen på antal år 

man har varit yrkesverksam funderar vi kring huruvida, en arbetsterapeut som utbildats för 

många år sedan och var med vid legitimeringen av yrket troligtvis känner starkare för sin 

yrkestitel än en person som utbildade sig betydligt senare.  

Respondenternas upplevda problematik angående yrkestiteln är att den är missvisande 

och inte skildrar vad de arbetar med. Denna problematik har man även kunnat se inom 

sjukgymnastkåren vid diskussioner kring en eventuell övergång till yrkestiteln 

”fysioterapeut”. Anna Hertting (ordförande i sjukgymnastförbundet) menar att yrkestiteln 

fysioterapeut bättre skildrar yrkesutövningen än vad yrkestiteln sjukgymnast gör, dessutom 

menar hon att den används i flertalet andra länder och därför är användbar internationellt då 

den liknar engelskans physiotherapist (Dagens medicin, 2008). 

Faran med att yrkestiteln innehåller ”arbete” är att exempelvis patienter/klienter och 

anhöriga inte förstår syftet med att träffa en arbetsterapeut då de kanske inte befinner sig i en 
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arbetssituation, och som resultat av det rentav avbokar besöket.  En fundering kring de etiska 

aspekterna med att ha med ”arbete” i titeln är huruvida det är etiskt korrekt att exempelvis 

föräldrar till ett sjukt barn, innan arbetsterapeuten har förtydligat sitt arbetsområde, ska 

behöva uppleva oro, nervositet eller ängslan på grund av att de inte förstår kopplingen mellan 

arbete och terapeutisk behandling i relation till deras barn (FSA, 2005).  

           Respondenterna är överens om att yrkesrollen måste förtydligas och att alla måste bli 

bättre på att förklara vad man gör som arbetsterapeut för att efterfrågan ska öka och yrket ska 

få en tydligare profilering. En tänkbar orsak till behovet av att förtydliga arbetsområdet är att 

yrket griper över så många olika arbetsområden. Mackey (2007) påtalar att professionen har 

en bred grund att stå på, vilket innebär stora möjligheter för arbetsterapeuterna att välja 

arbetsområde (Mackey, 2007).  Skulle ytterligare en förklaring till behovet av att förtydliga 

sitt arbetsområde kunna vara att arbetsterapeuter arbetar med det som många upplever som 

självklart och som är en naturlig del av livet och vardagen, ingenting gemene man funderar 

över? Detta kan möjligen vara orsaken till varför patienten/klienten oftare minns vad den 

gjorde tillsammans med sjukgymnasten, då dessa handlingar avviker ifrån de vardagliga 

sysslorna.                

           Några respondenter nämner att behovet av att förtydliga vad de gör inte är unikt för 

yrket. Att acceptera detta endast på grund av att andra yrkesgrupper har liknande problem 

anser vi är att stagnera i vårt yrkes uppenbara behov av profilering. I Etisk kod för 

arbetsterapeuter (FSA, 2005) uttrycks det att om man inte strävar efter att uppfylla de mål 

som hör till professionen eller uppfylla de yrkesmässiga kvalitetskraven (exempelvis strävan 

att utvecklas), är detta samma som ett oetiskt handlande. I enighet med vad som uttrycks av 

flera respondenter bör fokus och energi läggas på att utveckla yrket.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Tid man vinner på att slippa förtydliga sitt arbetsområde skulle exempelvis kunna gå 

till att läsa nya relevanta forskningsartiklar eller annan typ av fortbildning för att utveckla och 

upprätthålla sin professionella kompetens, vilket FSA förordar i Etisk kod för arbetsterapeuter 

(2005). 

Resultatet i figur 2 belyser korrelationen mellan antal yrkesverksamma år som 

arbetsterapeut och viljan att bevara titeln som den är idag. Vi spekulerar kring huruvida det 

handlar om att vilja bevara sin titel oavsett, detta då man ”alltid har haft den”. Detta 

avståndstagande från ett eventuellt byte genereras möjligen som en naturlig reaktion av rädsla 

för förändring (Costa & McCrae, 1992). En annan förklaring kan vara att de upplever att titeln 

är starkt sammankopplad med yrkesidentiteten.  I en studie skriver dock Mackey (2007) 

arbetsterapeutens yrkesidentitet är i behov av en omvärdering då professionen idag ser 
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annorlunda ut än för några år sedan. Yrket är idag i högre grad kontrollerat av organisation 

och evidensbaserade interventioner, dessutom har beslutsfattare ett större inflytande både 

ekonomiskt och organisatoriskt än tidigare (Mackey, 2007). Denna eventuella koppling 

mellan titel och yrkesidentitet eller titel och rädsla för byte visar emellertid att den 

underliggande innebörden av ordet ”arbetsterapeut” förbises. Funderingar väcks kring hur 

utslaget skulle bli, om ett titelbyte hade kommit till stånd idag, och denna studie hade 

upprepats igen om cirka 30 år? Om resultatet då hade blivit liknande det som denna studie 

påvisar, så underbygger det antagandet att det är tryggheten i en inarbetad titel som man vill 

bevara och inte själva titeln i sig, det vill säga ordet ”arbetsterapeut”.  

Att viljan att bevara sin yrkestitel ökar med antalet yrkesverksamma år framgår även i 

en studie av Andrén och Wahlström (2010) där sjukgymnastkåren fått ta ställning till ett 

eventuellt byte till fysioterapeut. Av de sjukgymnastrespondenter som varit verksamma 0-10 

år var 61,7 % för ett byte. Av de som varit verksamma 11-20 år ville 50,3 % byta, medan 

respondenterna 21-30 år hade en jämförelsevis låg procentansats på 47,7 %. (Andrén & 

Wahlström, 2010). Kan viljan att bevara yrkestiteln i förhållande till hur länge man arbetat 

som arbetsterapeut motiveras med att skillnaden i grad av förändring blir markant större för 

en person som har arbetat i 30 år som arbetsterapeut i jämförelse med en person som enbart 

arbetat i exempelvis tre år? Eller kan det som Andrén och Wahlström (2010) menar ha att 

göra med att utbildningarna påverkar studenterna i en riktning mot den nyare terminologin? 

Arbetsterapeututbildningen väver in mer och mer aktivitet, medan sjukgymnastutbildningen 

väver in fysioterapi i större utsträckning än tidigare (Broberg & Tyni-Lenné, 2010). Kan detta 

vara ett skäl till varför arbetsterapeutrespondenterna tycker att ”aktivitetsterapeut” är det 

förslag som de helst skulle kunna tänka sig vid ett eventuellt titelbyte? 

Somliga uttrycker att titeln är ”bra” och kopplar detta uttalande till det faktum att yrket 

kräver legitimation, vilket har med yrket i sig att göra och inte med yrkestiteln som sådan. 

Legitimationen nämns även av respondenterna i samband med ett eventuellt titelbyte, och då 

med en underton av rädsla att legitimationen skulle försvinna vid ett eventuellt titelbyte. En 

liknande rädsla, men mer beträffande skyddet av yrkestitel (ej indrag av legitimation) uttrycks 

av sjukgymnaster. Carling (2008) menar att sjukgymnasttiteln inte längre kommer att vara en 

skyddad yrkestitel (vid ett byte till fysioterapeut), utan kommer att kunna användas av vem 

som helst (Dagens medicin, 2008).  Om det skulle vara så att ett titelbyte kom till stånd för 

arbetsterapeuterna vore det inte troligt att ett titelbyte skulle leda till att legitimationen dras in, 

utan snarare att det skulle bli som för sjukgymnasterna; att den nya titeln blir den som blir 

kopplad till legitimationen. Det vore önskvärt om den gamla titeln fortsatte skyddas för att 
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inte riskera att bedragare skulle utge sig för att vara något de inte är. (Andrén & Wahlström, 

2010). Enligt regeringens motion (2005/06:So8) bör titeln fysioterapeut skyddas på grund av 

den patientförvirring som annars kan uppstå när nordiska patienter kommer till Sverige och 

uppsöker en fysioterapeut i tron om att det är detsamma som en legitimerad sjukgymnast. 

Detta eftersom samtliga nordiska länder använder ”fysioterapeut” i bemärkelsen legitimerad 

sjukgymnast, den används även inom EU (Regeringens motion 2005/06:So8). Vi är oroliga 

över det faktum att samma sak kan komma att ske med användningen av titeln ergoterapeut, 

då liknande problem kan uppstå för nordiska patienter som kommer till Sverige för att 

uppsöka en arbetsterapeut.   

 I Andrén och Wahlströms studie (2010)  nämns Behörighetsutredningen (SOU 

2010:65) vilken tar upp att ett byte kan komma att skapa förvirring bland patienter (Andrén & 

Wahlström, 2010). Detta instämmer respondenterna och så även vi med. Dock tror vi att 

förvirring inte behöver vara endast negativ, då den kan innebära att fler personer kommer att 

börja ställa frågor kring den (eventuella) nya titeln.  

Några av arbetsterapeutrespondenterna menade att yrkestiteln är välkänd, inarbetad 

och att ett namnbyte vore förödande för yrket. Sjukgymnasterna å sin sida menar även de att 

de har en inarbetad titel, men majoriteten vill trots detta byta titel (Andrén & Wahlström, 

2010). Dessa två yrkesgrupper ser med andra ord väldigt olika på vilken roll själva yrkestiteln 

har.  

Några respondenter föreslog att arbetsterapeuter måste synas mer i media, dock utan 

att nämna något om specifikt tillvägagångssätt. Är tanken att plötsligt, utan en för allmänheten 

motiverad anledning, gå ut i media och promota yrket? Det verkar vara en självklarhet för 

många att lösningen på profileringen handlar om exponering i media. Det vore önskvärt att ett 

titelbyte skulle leda till ökad yrkespublicitet. Vi spekulerar kring det faktum att man troligen 

skulle komma att fråga sig av vilken anledning arbetsterapeuterna byter namn. Detta kan 

generera en naturlig kampanj och reklam för yrkesgruppen (Östgren, 2010). Av uppståndelsen 

kring bytet kanske ledande personer inom yrket får tillfälle att gå ut i media och ”förklara” 

varför ett titelbyte äger rum och i och med detta sprida kunskap om vår profession. 

Övergången från arbetsterapeut till den nyare eventuella titeln kommer troligen inte att ske 

omedelbart (Andrén & Wahlström, 2010). Om yrkestiteln arbetsterapeut skulle ersättas med 

ett annat alternativ kommer det troligtvis att finnas två parallella yrkestitlar under 

förhållandevis lång tid då det är mycket som ska omtryckas och publiceras. 

Det är intressant att respondenterna inte har vidrört de ekonomiska aspekterna som följer med 

ett titelbyte med tanke på diverse administrativa kostnader. Inte heller den ekonomiska 
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aspekten med en potentiellt högre lön som skulle kunna genereras vid ett titelbyte har nämnts 

av någon utav respondenterna. En fundering är hur lönen ska kunna höjas, om man inte kan 

berätta vad man gör eller promota sin kompetens? För att höja lönen behöver även 

yrkesstatusen hos arbetsterapeuter höjas. Ett byte till en mer skildrande yrkestitel skulle enligt 

Jern (2010) kunna leda till ökad efterfrågan och bidra till en statushöjning av yrket och även 

till en höjning av lönen (Jern, 2010). Således skulle en positiv cirkel uppstå. Kunde det 

möjligen vara värt ett försök ifall detta skulle leda till större vinster än eventuella förluster? 

Ett steg mot att bredda yrkestiteln och göra den mer skildrande av yrkesområdet skulle 

möjligen kunna vara genom att införa en tilläggstitel. Att exempelvis ha yrkestiteln 

”arbetsterapeut” och tilläggstiteln ”handterapeut” skulle tydligt skildra det specifika 

arbetsområdet inom vilket personen arbetar. 

Under framväxten av denna kandidatuppsats har vi ofta stött på frågan vilken 

yrkestitel vi själva skulle föredra. Vi instämmer med mycket av det som 

undersökningspersonerna har uttryckt i studien, att den ska vara internationellt gångbar, bred 

och fri från feltolkningar. Av de anledningarna anser vi att ADL-terapeut är det alternativ som 

vi i nuläget ser som mest speglande. Tyvärr är termen ADL ofta sammankopplad med PADL-

bedömningar inom professionen, vilket vi anser är synd på en tydlig, gemensam och 

internationell förkortning. I det svenska språket står ADL för Aktiviteter i det Dagliga Livet, 

på engelska står det för Activities of Daily Living. Vi anser att man bör utnyttja detta 

gemensamma ord (förkortningen) för att sammanföra yrkesgruppen inom alla länder där 

arbetsterapeuter verkar. De negativa kommentarerna som uttryckts från respondenterna 

angående titeln ADL-terapeut är att patienter/klienter inte kommer förstå vad ADL betyder. 

Det anser vi är en positiv konsekvens, då vi precis som idag måste förtydliga vad det står för, 

men efter förtydligandet, skildras de facto vårt arbetsområde i titeln och en längre och 

”reviderande” förklaring fordras ej. Arbetsterapeutens fokus ligger på aktiviteter i det dagliga 

livet, så varför inte heta ADL-terapeut? 

Arbetsterapeuter som deltog vid ett forum via Journal of Occupational Science 

(Australia) uttryckte samtycke kring att invånare i många länder ofta inte förstår orsaken till 

varför arbetsterapi heter som det gör. De menade också att översättning av de engelska 

termerna ”Occupational Therapy” och ”occupation” (vilket respondenterna även uttrycker) är 

problematiska både avseende denotation- och konnotationsmässigt i flertalet språksystem 

(Nelson & Jonsson, 1997). Av den anledningen anser vi att ”ADL-therapist” borde fungera 

utmärkt även i USA där titeln ”occupational therapist” alstrar liknande bekymmer som titeln 

”arbetsterapeut” gör i Sverige. Vår förhoppning är att en internationell namnbyteskampanj 
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hade kunnat leda till att yrkets publicitet hade kommit att öka markant (inom ett snävt 

tidsspann), vilket är något som ses vara en gemensam strävan för hela vår yrkeskår.   

 

Konklusion 

 

Denna studie kan ses vara ett bidrag i processen att klargöra problematiken kring yrkestiteln, 

den har även väckt tankar och skapat debatt, samt gett arbetsterapeuterna i mellersta Skåne en 

möjlighet att få delge sina åsikter om sin yrkestitel.  

           I studien framkom det att undersökningspersonerna hade avsevärt differentierade 

åsikter beträffande sin yrkestitel. Somliga respondenter ansåg att den skildrade deras 

arbetsområde, medan andra upplevde yrkestiteln som missvisande. Det framgick även tydligt 

att många av arbetsterapeuterna inte tyckte att yrkestiteln var avgörande i relation till 

svårigheterna med att profilera sig som arbetsterapeut. Samstämmighet rådde med avseende 

på att arbetsterapeuterna som yrkesgrupp måste bli bättre på att förtydliga framför allt sitt 

arbetsområde, men även kompetens för såväl kollegor, patienter/klienter, som för 

allmänheten. Detta oavsett hur yrket tituleras eller kommer att tituleras i framtiden.  

           Tydliga samband framträdde mellan antal yrkesverksamma år som arbetsterapeut och 

huruvida man ville bevara yrkestiteln som den är idag. De som arbetat ett stort antal år visade 

sig vara mer benägna att vilja bevara yrkestiteln än de arbetsterapeuter som arbetat färre antal 

år. Liknande samband sågs även i relation till arbetsterapeuternas ålder generellt. 

Aktivitetsterapeut var det titelförslag som arbetsterapeuterna ansåg vara lämpligast vid ett 

eventuellt titelbyte. 

           En nästkommande studie kring yrkestiteln ses gärna belysa även 

patienternas/klienternas åsikter och synvinkel angående titeln. Det hade varit intressant att få 

höra deras spontana reaktioner och tankar kring vad de tänker när de hör ordet 

”arbetsterapeut” och vad de upplever att denne kan tänkas hjälpa till med. Denna idé väcktes 

under studiens gång då flertalet respondenter belyst att titelns missvisandeproblematik kunde 

leda till oro och misstro från patienten. Slutligen anses i enlighet med Nelson och Jonsson 

(1999) att vidare undersöka problematiken kring yrkets terminologi är angeläget då enighet 

råder kring att ett riktigt yrke involverar en pågående filosofisk dialog som går tillbaka till 

yrkets ursprung.      
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Bilaga 1 

Vad anser du om din yrkestitel arbetsterapeut? 

Undersökning för att ta reda på vad arbetsterapeuter i mellersta Skåne-kretsen anser om yrkestiteln 
arbetsterapeut. Gå gärna igenom Dina svar innan Du klickar på "skicka".  

 
*Obligatorisk 
 

1.) Ålder *  
 

2.) Inom vilket verksamhetsområde arbetar du? *  
 

3.) Hur länge har du varit yrkesverksam som arbetsterapeut? * Antal år?  
 
4.) Jag anser att yrkestiteln skildrar vad jag arbetar med *  

 Stämmer inte alls  

 Stämmer till viss del  

 Stämmer  

 Stämmer väl  

 
5.)  Jag upplever att patienter/klienter (vid första mötet) misstar mig för att inneha en annan profession * 
t.ex. Arbetsförmedlare, lekterapeut, hjälpmedelskonsulent, sjukgymnast Etc.  

 1 2 3 4 5 6 7  

Aldrig 
       

Mycket ofta 

 
6.) Jag anser att jag måste förtydliga mitt arbetsområde/mina arbetsuppgifter för familj & vänner när jag 
berättar att jag är arbetsterapeut *  

 Stämmer inte alls 

 Stämmer till viss del 

 Stämmer 

 Stämmer väl 

 
7.) Jag anser att jag måste förtydliga mitt arbetsområde/mina arbetsuppgifter för mina patienter/klienter när 
jag berättar att jag är arbetsterapeut *  

 Stämmer inte alls 

 Stämmer till viss del 

 Stämmer 

 Stämmer väl 

 
7txt.) Om du måste förtydliga ditt arbetsområde, hur upplever du det? Denna fråga besvaras om 

föregående påstående stämmer  
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7txt2.) Om du måste förtydliga ditt arbetsområde för dina patienter/klienter, vad får det för konsekvenser i 

ditt arbete?  
 
8.) Om du måste förtydliga ditt arbetsområde/dina arbetsuppgifter för dina team-medlemmar, tror du att det 
kan ha med yrkestiteln att göra? * Förtydligande: Teamet vet inte vad jag gör, detta beror bland annat på 
yrkestiteln  

 Stämmer inte alls 

 Stämmer till viss del 

 Stämmer 

 Stämmer väl 

 Jag arbetar inte i team  

 Jag måste inte förtydliga mitt arbetsområde/mina arbetsuppgifter  

 
9.) Om du tycker att du måste förtydliga din kompetens för andra team-medlemmar, tror du att det kan ha 
med yrkestiteln att göra? * Förtydligande: Teamet vet inte vilka kunskaper jag besitter, detta beror bland 
annat på yrkestiteln  

 Stämmer inte alls 

 Stämmer till viss del 

 Stämmer 

 Stämmer väl 

 Jag arbetar inte i team  

 Jag måste inte förtydliga min kompetens  

 
10.) Vad anser du om din yrkestitel? * Beskriv fördelar och nackdelar. Utveckla gärna ditt svar 

 
 
11.) Att arbetsterapeuter har svårt att profilera sig har bland annat med yrkestiteln att göra *  

 Stämmer inte alls 

 Stämmer till viss del 

 Stämmer 

 Stämmer väl 

 
12.) Att formulera vad jag kan/gör som arbetsterapeut är *  

 Svårt  

 Ganska svårt  

 Ganska lätt  

 Lätt  

 
13.) Jag vill att yrkestiteln arbetsterapeut ska bevaras som den är idag *  

 Stämmer inte alls 
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 Stämmer till viss del 

 Stämmer 

 Stämmer väl 

 
14.) Jag kan tänka mig att ha en tilläggstitel som preciserar vad jag arbetar med *  

 Stämmer inte alls 

 Stämmer till viss del 

 Stämmer 

 Stämmer väl 

 

14txt.) Om du kan tänka dig en tilläggstitel, skriv gärna ett förslag här  
 
15.) Vilket/vilka förslag på titelbyte skulle du kunna godta? Här kan du kryssa i flera alternativ eller delge ett 
eget förslag under "övrigt"  

 Ergoterapeut 

 Aktivitetsterapeut 

 PEO-terapeut (Person-Environment-Occupation) 

 ADL-terapeut (Aktiviteter i Dagliga Livet) 

 Sysselsättningsterapeut 

 Aktivitetsexpert 

 Övrigt:  

 

Plats för övriga kommentarer som är kopplade till yrkestiteln  
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Bilaga 2 

5. Namnbyte till ergoterapeuter 
”Vi anser att vi arbetsterapeuter bör göra ett namnbyte till ergoterapeuter med tanke på 

internationalisering av yrket. I t.ex. Norge, Danmark, Belgien, Frankrike och Schweiz heter 

arbetsterapeuter ergoterapeuter. 

En lämplig tidpunkt för namnbyte och en riksomfattande kampanj för profilering av yrket 

vore när regeringen beslutar om behörighetsföreskrifter för arbetsterapeuter. 

Styrelsen för U-kretsen av FSA.” 

 

 Styrelsens yttrande över motion 5. 
”Det finns både för- och nackdelar med motionärernas förslag. Styrelsen är medvetna om 

begränsningarna i benämningen ”arbetsterapeut”. Det viktigaste är emellertid att allmänhet, 

kollegor och beslutsfattare är informerade om vårt yrke, och känner dess förutsättningar. 

Styrelsen upplever att arbetsterapeuterna blivit alltmer kända och erkända, även om vi relativt 

sett fortfarande är okända för många. Idag kan vi inte uttala oss om vad ett namnbyte skulle 

innebära för förbundet, ekonomiskt och informationsmässigt. Styrelsen kan idag inte heller 

avgöra om ett namnbyte skulle skapa mer förvirring än klarhet om vårt yrke. Frågan måste 

utredas närmare. 

Styrelsen föreslår fullmäktige besluta att ge styrelsen i uppdrag att till fullmäktigemötet 1992 

utreda frågan om namnbyte.”  

 

Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (sammanträdesprotokoll, 1990 11 23 - 24 

5(9)) 

Fullmäktige 1990. 

Motion nr 5- namnbyte till ergoterapeuter. ”Efter avslagsyrkanden från Stockholms Sv-krets, 

Kopparberg, Göteborg och Västernorrland beslutar fullmäktige att avslå motionen och 

styrelsens förslag om att utreda frågan om namnbyte till fullmäktigemötet 1992.” 

 

 

 


