
2010:181 

C - U P P S A T S

Arbetsterapeuters erfarenheter av
att främja arbetsförmåga

genom arbetsterapeutiska åtgärder

 Jenny Berggren
 Emelie Hansson

Luleå tekniska universitet

C-uppsats
 Arbetsterapi 

Institutionen för Hälsovetenskap
Avdelningen för Arbetsterapi

2010:181  - ISSN: 1402-1773 - ISRN: LTU-CUPP--10/181--SE



Luleå tekniska universitet 
Institutionen för hälsovetenskap 
Avdelningen för hälsa och rehabilitering 
Arbetsterapeutprogrammet, 180 hp 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arbetsterapeuters erfarenheter av att främja arbetsförmåga genom  
arbetsterapeutiska åtgärder 

 
Occupational therapists experience of promoting work capacity through occupational 

interventions 
 

Författare: Jenny Berggren & Emelie Hansson 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Examensarbete i arbetsterapi, 15 hp 
Vårterminen 2010 
Handledare: Anneli Nyman 
 
 



 

 
Berggren, J. & Hansson, E. 
Arbetsterapeuters erfarenhet av att främja arbetsförmåga genom arbetsterapeutiska 
åtgärder 
Examensarbete 15 hp, Luleå tekniska universitet, Institutionen för Hälsovetenskap 2010 

 

Sammanfattning 
 

Studiens syfte var att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av att främja arbetsförmåga 
genom arbetsterapeutiska åtgärder. Undersökningsgruppen bestod av sex 
arbetsterapeuter yrkesverksamma på arbetsförmedlingen. Halvstrukturerade intervjuer 
genomfördes där deltagarna uppmuntrades att berätta om sina erfarenheter av arbetet 
med att främja arbetsförmåga. Data analyserades utifrån en manifest kvalitativ 
innehållsanalys. Analysen resulterade i tre kategorier: ”Individens engagemang och 
delaktighet i processen”, ”Aktiviteten som terapeutiskt redskap för förändring” och 
”Samverkan med andra aktörer”. Studien visade att arbetsterapeuters arbete för att 
främja arbetsförmåga påverkades av flera aspekter. Individens motivation var central för 
deras engagemang och delaktighet i processen. Här visade sig även arbetsterapeutens 
förhållningssätt vara av betydelse. Genom ett terapeutiskt förhållningssätt där 
arbetsterapeuten uppmuntrar, stöttar och ger feedback till individen kan deras 
engagemang och delaktighet öka. Resultatet visade också hur aktiviteter användes 
terapeutisk för att identifiera individens resurser och begränsningar. Vidare användes 
aktivitet som redskap för att anpassa arbetsuppgifter och träna in olika strategier och 
tekniker. Arbetsterapeuternas erfarenheter visade även på betydelsen av att samverka 
med andra aktörer för att kunna främja individens arbetsförmåga. Här hade 
arbetsterapeuterna en konsultativ och rådgivande roll utifrån sin kompetens. Denna 
studie kan bidra med kunskap om hur arbetsterapeuten genom sina åtgärder kan främja 
arbetsförmåga genom att arbeta klientcentrerat och aktivitetsfokuserat. 
 
Nyckelord: Arbetsterapeutiska åtgärder, arbete, arbetsförmåga, motivation. 
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Abstract 
 

The purpose of this study was to describe occupational therapists experiences of 
promoting work capacity through occupational interventions. Half structured interviews 
were conducted with six occupational therapists working in the employment office. This 
method was chosen to encourage the participants to openly describe their experiences 
of promoting work capacity. The interviews were analysed using a manifest qualitative 
content analysis which resulted in three categories: “The individuals engagement and 
participation in the process”, “Activity as a therapeutic tool for change” and 
“Collaboration with others involved in the rehabilitation process”. The study showed 
that the occupational therapists' work on promoting work capacity was influenced by 
many aspects. The result shows that the motivation of the individual was an important 
aspect for their engagement and participation within the process. Also, the therapeutic 
strategies used by the occupational therapist such as encouraging, supporting and giving 
feedback was of importance to enhance the individuals engagement and possibilities to 
participate in the process. Furthermore, the result showed how activities were used 
therapeutically to identify the individual’s resources and limitations. Additionally, 
activities were used as a tool to adapt work tasks and for the individual to learn 
strategies and working techniques. Moreover, the occupational therapists' experiences 
illustrated the importance of collaborating with others to promote work capacity. Here, 
the occupational therapists had a role of consulting and giving recommendations. This 
study can contribute with knowledge on how occupational therapists through client 
centred and occupational based interventions can promote work capacity.      
 
Keyword: Occupational therapy interventions, work, work capacity, motivation. 
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Inledning 
Att förebygga ohälsa och genomföra insatser som främjar hälsa i arbetslivet är ett av 

Folkhälsoinstitutets elva folkhälsomål (Statens folkhälsoinstitut, 2010). Inom arbetsterapi anses 

hälsa och delaktighet främjas genom engagemang i meningsfulla aktiviteter såsom exempelvis 

arbete. Individens möjlighet att engagera sig i och förmåga att utföra arbete, dvs. arbetsförmåga, är 

beroende av dels individens kapacitet men också arbetsuppgifternas krav och den omgivande 

miljöns inverkan (American Occupational Therapy Association [AOTA], 2008). Begreppet 

arbetsförmåga är idag ett centralt begrepp såväl inom arbetsmarknadspolitiken som för 

sjukförsäkringen. De nya sjukskrivningsreglerna medför ökade krav på tidig bedömning av 

arbetsförmåga och förbättrade rehabiliteringsinsatser. Det är därför av intresse att få kunskap om 

och beskriva hur arbetsterapeuten arbetar med arbetsterapeutiska åtgärder för att utreda 

arbetsförmåga och främja återgång i arbete och därigenom belysa arbetsterapeutens roll i 

rehabiliteringsarbetet. 

  

Arbete ur ett individ- och samhällsperspektiv 
Hur begreppet arbete beskrivs och definieras varierar i litteraturen där en definition är ”verksamhet 

på vilken en människa bygger sin försörjning”, (Holmström, Eklund & Ohlsson, 1999, s. 128). 

Arbetet beskrivs inte enbart utifrån ekonomiska aspekter utan även sociala, moraliska och 

individuella aspekter lyfts fram. Ett arbete kan således ha flera olika betydelser för en individ. 

Förutom försörjning ger det en roll i samhället och en social position (Holmström et al, 1999). Ett 

arbete beskrivs som betydelsefullt för individs identitet och därmed också som en källa till 

självkänsla. Det är ett sätt att möta andra och skapa relationer samt ger vardagen struktur (Creek & 

Lougher, 2008). Därför är det av flera skäl viktigt för en individ att kunna arbeta och i de fall där 

arbetet blir avbrutet på grund av sjukdom eller skada, kunna återgå i arbete efter sjukskrivning.  

 

Sjukfrånvaron i Sverige är hög och det finns behov av kunskap om vad som påverkar möjligheter 

till återgång i arbete efter sjukskrivning (Ekbladh, 2008). En stor del av sjukfrånvaron beror på 

belastningsrelaterade skador, som kan förklaras av både hög och låg fysisk belastning, men även låg 

variation på arbetsuppgifterna (Bohgard, Ericson, Karlsson, Lövsund & Odenrick, 2005). Vidare 

skapar stress och statisk belastning på främst rygg, nacke och skuldror under lång tid trötthet och 

smärta från musklerna, som på sikt ofta leder till sjukdomar och besvär. Det är därför av vikt att 

balans finns mellan belastningens karaktär, återhämtning och individens fysiska och mentala 

förutsättningar. Det är således angeläget att arbetsplatsen och arbetsuppgifterna utformas så 

förutsättningar finns för omväxling och variation samt möjlighet att kunna påverka arbetet för 
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individen (Holmström et al, 1999).  

 

För att förstå belastningsergonomiska problem och kunna sätta in åtgärder på rätt nivå måste 

orsaken till problematiken identifieras. Samhällsekonomiskt är kostnaderna årligen höga för en 

sjukskriven heltidsarbetande individ, både för samhället men också för företagen. För att minska 

dessa kostnader krävs tidiga och adekvata rehabiliteringsinsatser och en arbetsplats att återgå till 

(Holmström et al, 1999). Även ekonomiska subventioner i form av exempelvis sjuk- och 

aktivitetsersättning kan vara en betydelsefull åtgärd för att den sjukskrivne ska kunna återgå i arbete 

(Järvholm & Olofsson, 2006). Likaså har arbetsplatsens utformning betydelse för möjligheten att 

återgå i arbete efter sjukskrivning (Holmström et al, 1999). Enligt arbetsmiljölagen (AML 

1977:1160) har arbetsgivaren huvudansvaret för arbetsmiljön. AML är en ramlag med två 

huvudtankar; säkerställa en säker och utvecklande arbetsmiljö samt främja arbetsmiljöarbetet i 

samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare. Arbetsgivaren ansvarar för att lämplig 

arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamhet finns på arbetsplatsen. För att en sjukskriven 

individ ska ha möjlighet att återgå i arbete bör maskinerna och arbetet anpassas till människan, inte 

tvärt om (Bohgard et al, 2005). En person som är sjukskriven räknas inte som arbetslös eftersom 

denne är hindrad att ta ett arbete (Olofsson & Wadensjö, 2005). När den sjukskrivne blivit 

utförsäkrad från försäkringskassan måste denne finna ett fungerande arbete för att kunna försörja 

sig. Det första steget är då arbetslivsintroduktion som pågår i tre månader, där individens 

arbetsförmåga utreds. Efter avslutad introduktion hänvisas individen till arbetsförmedlingen 

(Försäkringskassan, 2010). Vid arbetsförmedlingen erbjuds en rad olika insatser till personer med 

funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga (Arbetsförmedlingen, 2010). 

 

Arbetsförmåga  
Arbetsförmåga är ett komplext och mångfacetterat begrepp som beskrivs på olika sätt i litteraturen.  

Enligt arbetsförmågeutredningen (Hedborg & Husmark Pehrsson, 2008) beskrivs arbetsförmåga 

utifrån hur väl individens kapacitet stämmer överens med de krav som arbetet ställer. Även 

Tengland (2006) beskriver arbetsförmåga som något komplext som är beroende av såväl individens 

förmågor samt de förutsättningar och krav som finns i miljön och arbetsuppgifter. Han menar att det 

kan ses utifrån olika perspektiv såsom ett generellt-, specifikt-, relativt- och miljöperspektiv. Med 

hänvisning till ovanstående varierar således vad som ses som normal arbetsförmåga beroende på 

vem individen är och vilket arbete som ska utföras. Individens kapacitet kan beskrivas utifrån de 

förutsättningar individen har. Aspekter såsom ålder, kön, motivation och kompetens har betydelse 

likaså individens fysiska och intellektuella funktioner (Järvholm & Olofsson, 2006). Vad gäller 

arbetets krav behöver hänsyn tas till vilka arbetsuppgifter som ska utföras samt hur miljön inverkar 
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på utförandet.  Arbetsmiljön delas vanligen in i fysiska, psykosociala och fysikaliska aspekter. Den 

fysiska arbetsmiljön innefattar den utrustning och de föremål som används i arbetet. Psykosociala 

aspekter omfattar bland annat trivsel, trygghet och samspel mellan människor på arbetsplatsen och 

berör faktorer såsom exempelvis arbetsmängd, ensidighet eller konflikter. Till fysikalisk arbetsmiljö 

hör exempelvis aspekter som buller och temperatur (Arbetsmiljöupplysningen, 2009). Utifrån att 

arbetsförmåga framställs som komplext och mångfacetterat bör utredning av en individs 

arbetsförmåga därför där det är möjligt, göras i reell miljö där såväl individens kapacitet som krav 

och resurser i arbetsuppgifter och miljö kan bedömas (Ekbladh, 2008).  

 

Vid utredning av arbetsförmåga finns en rad olika bedömningsinstrument och checklistor att tillgå. 

Olika professioner definierar arbetsförmåga på olika sätt vilket påverkar synen på individens 

förutsättningar, utformningen av bedömningsinstrument och vad dessa fokuserar på (McFadden, 

MacDonald, Fogarty, Le & Merritt, 2010). Inom arbetsterapi har också en rad instrument utvecklats 

inom detta område. Vid intervjuer kan arbetsterapeuten exempelvis använda instrumenten Worker 

Role Interview (WRI) (Braveman, Robson, Velozo, Kielhofner, Fisher, Forsyth & Kerschbaum, 

2005) och Work Environment Impact Scale (WEIS) (Ekbladh & Haglund, 2000), där WRI lyfter 

individens roll i arbetet och där WEIS fokuserar på individens psykosociala arbetsmiljö. Vid 

observationer kan Assessment of Work Performance (AWP) (Sandqvist, Törnquist & Henriksson, 

2006) användas för att identifiera en individs färdigheter att utföra arbetsuppgifter. Exempel på 

ytterligare ett instrument som används inom arbetsterapi är Dialogue About Ability Related To 

Work (DOA) (Norrby & Linddahl, 2006). Med stöd av detta instrument skattar både 

arbetsterapeuten och individen själv arbetsförmågan. Även flera olika typer av tester kan användas 

för att identifiera en individs förutsättningar på funktionsnivå såsom exempelvis rörelseomfång. Här 

har ett amerikanskt företag utvecklat en rad olika tester s.k. Valpar (Valpar International 

Corporation). För att utreda en individs arbetsförmåga och för att få en förståelse för vad arbetet 

kräver är arbetsplatsanalys ett alternativ (Bohgard et al, 2005).  Vid en arbetsplatsanalys kan 

förutsättningarna på arbetsplatsen identifieras utifrån olika perspektiv där hänsyn kan tas till såväl 

miljöaspekter som arbetsuppgifter och individens kapacitet att utföra dessa. Att genomföra en 

utredning av arbetsförmåga där en kombination av bedömningar och instrument används ger en 

värdefull grund för planering av individspecifik rehabilitering och ger stöd i processen att återgå till 

arbete efter sjukskrivning (Ekbladh, 2008).  

 

Rehabilitering till arbete 
Ansvaret för rehabiliteringen tillbaka till arbete är fördelat på hälso- och sjukvården, kommunen 

samt arbetsförmedling och försäkringskassan (Järvholm & Olofsson, 2006). Rehabilitering kan ske 
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unimodalt, intermediärt eller multimodalt. Unimodal rehabilitering innebär att endast enstaka 

åtgärder utförs medan den intermediära innehåller mer komplexa insatser. I multimodal 

rehabilitering är insatserna samordnade mellan olika professioner ex. arbetsterapeut, sjukgymnast, 

kurator, läkare. Denna form används ofta när individer med mångfacetterade besvär ex. hjärnskador, 

ryggmärgsskador eller kronisk smärta ska rehabiliteras (Holmström et al, 1999). Multimodal 

rehabilitering är förknippat med positiva effekter på bl.a. arbete och sjukskrivning, ändå är återgång 

till arbete svårt att mäta effekten av (Borg, Gerdle, Grimby & Stibrant Sunnerhagen, 2006). 

 

Vid rehabilitering till arbete är det övergripande/allmänna målet att förbättra välbefinnandet och 

hälsan hos individen för att möjliggöra fortsatt arbete. Det är viktigt att målet med rehabiliteringen 

utformas tillsammans med individen eftersom det är de som ska genomföra förändringarna för att 

nå målet (Holmström et al, 1999). De individer som är på väg tillbaka till arbete genomgår en 

anpassningsprocess, för att känna att de nya kraven är hanterbara (Borg et al, 2006). Under 

processen är det viktigt att fokus ligger på individens resurser. Desto längre en individ är 

sjukskriven, desto svårare är det att återgå till ett arbete. Det påverkas av hur angelägen en eventuell 

arbetsgivare är att få tillbaka individen och hur snabbt rehabiliteringen kan påbörjas (Holmström et 

al, 1999). Forskning visar att desto tidigare rehabiliteringsstart desto bättre utgång, vilket visas 

genom att fler individer återgår i arbete. Efter sex månaders sjukskrivning sjunker chanserna för 

återgång i arbete med nästan hälften (Niemeyer, Jacobs, Reynolds-Lynch, Bettencourt & Lang, 

1994). Forskning har även visat att förebyggande insatser på organisatorisk nivå minskar andelen 

förtidspensionerade (de Boer, van Beek, Durinck, Verbeek och van Dijk, 2004). Åtgärder som 

inriktas mot förbättringar i den fysiska arbetsmiljön genom anpassningar samt ergonomisk 

rådgivning och träning har enligt forskning visat förbättrad arbetsförmåga hos individer med 

belastningsrelaterade besvär (Ketola, Toivonen, Häkkänen, Luukkonen, Takala & Viikari-Juntura, 

2002; Rempel, Krause, Goldberg, Benner, Hudes och Goldner, 2006). Likaså visar forskning att det 

sociala stödet från medarbetare och chef är viktigt och påverkar den sjukskrivnes möjlighet att 

återgå till arbetet samt ger förutsättningar att hantera stress (Lysaght & Larmour-Trode, 2008). 

 

Arbetsterapeutens synsätt och ansvar  
Inom arbetsterapi finns en övertygelse om att engagemang i meningsfulla aktivteter främjar 

delaktighet och hälsa (AOTA, 2008; Canadian Association of Occupational Therapy [CAOT], 2002; 

Kielhofner, 2008). I litteraturen finns det många olika teorier om ämnet arbetsterapi. Enligt Barrett 

och Kielhofner (2003) beskrivs aktivitetsutförande utifrån tre cirklar, individ, miljö och aktivitet. 

Aktivitetsutförande är en aktiv process som hela tiden påverkas och förändras av de tre cirklarna. 

Fokus inom arbetsterapi ligger således på individens förmåga att engagera sig i och kunna utföra 
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vardagliga aktiviteter som för dem är meningsfulla, för att nå fysiskt, mentalt och socialt välmående 

(Youngstrom & Brown, 2005). Inom arbetsterapi (CAOT, 2002; Wilcock, 2005) förstås hälsa som 

multidimensionellt i likhet med WHO:s definition om att det är ett tillstånd av fullständig fysiskt, 

mentalt och socialt välmående och inte bara avsaknad av sjukdom (World Health Organization 

[WHO], 2001). Att kunna utföra och engagera sig i aktiviteter beskrivs inom arbetsterapi som ett 

resultat av ett samspel mellan individen och den miljö aktiviteten ska utföras i (AOTA, 2008; 

CAOT, 2002; Kielhofner, 2008). När en individs förutsättningar är begränsade eller miljöns 

utmaningar och krav är för stora kan det således innebära att individens engagemang i och 

utförande av aktivitet begränsas. Arbetsterapeuten arbetar med individer som riskerar eller har 

svårigheter att klara sina vardagliga aktiviteter (AOTA, 2008). Arbetsterapi utgår från ett 

individcentrerat förhållningssätt, där individens behov, önskemål och resurser är utgångspunkten för 

arbetsterapeutiska åtgärder (CAOT, 2002). Med arbetsterapeutiska åtgärder avses hela 

arbetsterapiprocessen, från utredning till utvärdering. Vid planering och genomförande av åtgärder 

tar arbetsterapeuten därför hänsyn till hela individens livssituation och aktivitetshistoria. Vad 

individen vill, behöver och förväntas kunna göra samt i vilka olika aktivitetsarenor individens 

aktiviteter äger rum och hur olika aspekter av miljön inverkar på deras aktivitet och delaktighet 

(Kielhofner, 2008). Det är ett komplext resonemang där arbetsterapeuten utifrån vetenskap och 

beprövad erfarenhet inom såväl arbetsterapi som relaterad kunskap ska erbjuda individen bästa 

möjliga arbetsterapeutiska åtgärder där även etiska aspekter har beaktats (Boyt Shell, 2003). 

Arbetsterapeuten ser på individens funktion i förhållande till kvalité på aktivitetsutförandet och 

sätter tillsammans med individen upp delmål och behöver då i vissa sammanhang samarbeta med 

andra aktörer i individens omgivning ex. arbetsgivare, för att kunna hjälpa individen fullt ut i 

aktivitetsutförandet (Moyers, 2005). Vid arbetsrehabilitering kan anpassat tempo där aktiviteter 

bryts ned i mindre enheter med vila mellan och där mindre mängd aktiviteter utförs vid fler tillfällen 

vara ett exempel på åtgärd som förekommer liksom gradvis upptrappning av arbetstiden (Borg et al, 

2006). 

 

Arbetsterapeutens roll vid rehabilitering till arbete handlar om att stärka individens förmågor och 

motivation till förändring samt kartlägga den totala livssituationen. Även att ge råd och stöd vid 

prioritering av olika uppgifter och aktiviteter, målformulering samt hur olika problem kan lösas i 

syfte att främja arbetsförmågan och möjlighet till återgång i arbete (Borg et al, 2006). Forskning har 

visat att tillgång till den aktuella arbetsplatsen vid rehabiliteringen påverkar resultatet (Paquette, 

2008; Joss, 2002). Eftersom arbetsterapeuten ser individen i sina verkliga arbetsuppgifter i den 

reella miljön vilket gör att lämpliga förändringar kan vidtas (Joss, 2002). En studie av Nilsson, 

Fitinghoff och Lilja (2007) belyser motivationens betydelse för återgång i arbete efter 
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sjukdomsbesked. Individerna i den aktuella studien beskrev hur värdet av arbetet och arbetsplatsen 

gav dem motivation att återgå. Gard (2001) framhåller också att motivation är allt som driver och 

bibehåller mänskligt beteende. Individen påverkas av såväl inre faktorer, t.ex. ett behov att känna 

sig självständiga och rutinerade, liksom av yttre t.ex. materiella belöningar och övertygelse från 

andra om vår förmåga. Hon menar att motivation bygger på tre primära motiv, nämligen behov, 

kunskap och känslor. Även teorin inom arbetsterapi (Kielhofner, 2008) beskriver och förklarar 

motivationens betydelse för en individs möjlighet att engagera sig i aktiviteter och vara delaktig i 

sin livssituation.  

 

Ovanstående genomgång av litteratur och forskning visar på betydelsen av att beakta arbetsförmåga 

som något komplext och samtidigt unikt i förhållande till den enskilde och det arbete som ska 

utföras. Behovet av tidiga och samordnade insatser belyses för att erhålla en så bra rehabilitering 

som möjligt och stödja individen till återgång i arbete. Arbetsterapeuten har här en viktig roll att 

fylla. Arbetsterapins syn på aktivitetens betydelse för delaktighet och hälsa samt hur 

aktivitetsutförandet måste betraktas som ett komplext samspel mellan individens förutsättningar och 

miljöns inverkan ger bra förutsättningar att kunna främja en individs arbetsförmåga. Eftersom 

begreppet arbetsförmåga är centralt i samhället idag och kraven på utredning och insatser ökar finns 

det ett behov av att få ökad kunskap om hur arbetsförmåga kan främjas. Författarna till den aktuella 

studien menar därför att det finns ett intresse av att studera vilka erfarenheter som finns hos 

arbetsterapeuter verksamma inom detta område för att främja arbetsförmåga. Den kunskap studien 

genererar önskar författarna ska kunna bidra med en ökad förståelse för hur arbetsförmåga kan 

främjas, som kan vara av värde för såväl arbetsterapeuter som annan personal som möter dessa 

individer. Syftet med studien är därför att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av att främja 

arbetsförmåga genom arbetsterapeutiska åtgärder.  

 

Metod  

Design 
Studien har genomförts som en kvalitativ intervjustudie eftersom syftet var att beskriva 

arbetsterapeuters erfarenheter av att främja arbetsförmåga. Intervjuer anses enligt Kvale (1997) 

lämpligt när erfarenheter vill beskrivas. Det material författarna samlat in genom intervjuer 

analyserades utifrån en manifest kvalitativ innehållsanalys. Enligt Lundman och Hällgren 

Graneheim (2008) syftar den manifesta kvalitativa innehållsanalysen till att beskriva det uppenbara 

innehållet i data.  
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Urval 
I studien ingick legitimerade arbetsterapeuter verksamma på arbetsförmedlingen. Författarna har 

inledningsvis använt sig av ett ändamålsenligt urval som enligt Holloway och Wheeler (2010) 

innebär att individer som kan ge svar på studiens syfte och motsvarar de på förhand uppsatta 

inklusionskriterierna hittas. Detta kompletterades med snöbollsurval där en av deltagarna 

identifierade ytterligare en individ som kunde vara intressant för studien (Holloway & Wheeler, 

2010).  Inklusionskriterierna för studien är att arbetsterapeuterna är legitimerade, ska ha varit 

yrkesverksam i mer än två år inom den aktuella myndigheten och vara svensktalande. Författarna 

till studien ansåg att två års erfarenhet hos deltagarna behövdes för att svaren på frågorna skulle bli 

så uttömmande som möjligt. Studien består av data insamlad från sex intervjuade arbetsterapeuter 

fördelade på fem arbetsförmedlingar yrkesverksamma i Norrbotten, vilket anses som ett lämpligt 

antal utifrån Kvales (1997) rekommendationer. Detta var även ett rimligt antal för att få ett 

tillräckligt svar på studiens syfte samt utifrån vad som är hanterbart för de två författarna. 

 

Procedur 
Författarna har valt att vända sig till arbetsterapeuter som i huvudsak arbetar med rehabilitering till 

arbete. Inledningsvis valdes tänkbara arbetsterapeuter ut genom allmänt åtkomlig information via 

internet.  De utvalda arbetsterapeuterna fick ett missivbrev skickat via mail där åtkomlig 

information fanns eller brev till de som inte hade mailadressen åtkomlig på internet. I brevet fanns 

en beskrivning av studiens syfte och genomförande samt information om kontaktuppgifter till 

författarna, frivilligt deltagande, konfidentialitet samt förfrågan om deltagande. Efter ca en vecka 

kontaktades arbetsterapeuterna via telefon för att delges ytterligare information och få muntligt 

medgivande till deltagande i studien. Med de arbetsterapeuter som medgav sitt samtycke till att 

delta, bokades tid och plats för intervju. En av de tillfrågade tackade nej, varvid författarna vände 

sig till en annan arbetsterapeut enligt ovan beskrivna tillvägagångssätt och fick medgivande om 

deltagande.  

 

Datainsamling 
Författarna har genomfört kvalitativa intervjustudier med halvstrukturerade intervjuer utifrån öppna 

frågor. Exempel på intervjufrågor var: ”Hur ser du på begreppet arbetsförmåga” samt ”Hur 

upprättas mål och vad är betydelsefullt vid målformulering”, intervjufrågorna presenteras i Bilaga 1. 

Under intervjutillfällena fanns möjlighet att ändra frågornas form och ordningsföljd, även 

följdfrågor ställdes för att komplettera de svar författarna fick i enlighet med vad Kvale (1997) 

beskriver. Vid samtliga intervjuer deltog båda författarna och intervjuerna pågick ca. 40-60 minuter 

och utfördes via personliga möten alternativt via telefon med högtalarfunktion då det inte var 
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möjligt att träffas. Telefonintervjuer genomfördes med två av de deltagande arbetsterapeuterna.  

Intervjuerna spelades in på datorn för att sedan skrivas ut ordagrant. Vid själva intervjun ställde den 

ena författaren frågor medan den andra kom med muntliga inlägg. Båda författarna förde noteringar 

vid behov. Under datainsamlingen togs hänsyn till deltagarnas konfidentialitet och de som deltagit 

är endast kända av författarna. All information är avidentifierad och handledaren har endast läst en 

av de avidentifierade intervjuutskrifterna. Efter att studien blivit godkänd raderas materialet. 

 

Dataanalys 
Materialet analyserades utifrån en manifest kvalitativ innehållsanalys som enligt Lundman och 

Hällgren Graneheim (2008) är lämplig då fokus är att belysa det uppenbara i data genom att 

identifiera skillnader och likheter i textinnehåll. Första steget var att skriva ut intervjuerna 

ordagrant, sedan lästes de igenom några gånger tills författarna fått en förståelse för helheten i dem. 

Efter det tog författarna var för sig ut meningsbärande enheter som kondenserades, dvs. att de 

kortades ned utan att innehållet förändrades. De meningsbärande enheterna skrevs ned i marginalen 

eller ströks under på intervjuutskrifterna och fördes sedan över i ett eget dokument. Liknande 

enheter grupperades och fick en rubrik som beskrev innehållet. Författarna grupperade koderna var 

för sig och gick sedan igenom dem tillsammans. I detta skede av analysen fördes även diskussion 

med handledaren som läst och kodat en av intervjuerna med syfte att göra författarna och 

handledaren samstämmiga. Alla koder fördes samman till ett gemensamt dokument där koder från 

de olika intervjuerna fick olika färger. När det var genomfört jämfördes koderna från samtliga 

intervjuer för att se likheter och skillnader och författarna diskuterade en preliminär gruppindelning. 

De preliminära kategorier som identifierades diskuterades med handledaren. Exempel på 

preliminära kategorier var, arbetsterapeutens förhållningssätt och samverkan. Därefter jämfördes 

och diskuterades kategorierna ytterligare mellan författarna för att undvika överlapp mellan dem. 

Analysen resulterade slutligen i tre kategorier som beskriver det uppenbara innehållet utifrån 

arbetsterapeuternas beskrivningar. Kategorierna presenteras närmare i resultatet och styrks med citat 

från arbetsterapeuterna. Kategorierna är följande: ”Individens engagemang och delaktighet i 

processen”, ”Aktiviteten som terapeutiskt redskap för förändring” och ”Samverkan med andra 

aktörer”. 

 

Etiska reflektioner 
Det är viktigt att etiska frågor övervägs redan initialt och ända fram till studiens slut, varvid 

följande delar tas upp i enlighet med vad Kvale (1997) ser som relevant. De arbetsterapeuter som 

valde att delta blev tydligt informerade om studiens syfte via missivbrevet. Här beskrevs också att 

deltagandet var frivilligt och konfidentiellt samt att deltagande kunde avbrytas när som helst. 
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Information lämnades också om hur intervjuerna skulle genomföras, samt att det inspelade 

intervjumaterialet förvarades oåtkomligt för andra än författarna och handledaren. De tillfrågade 

informerades även om att de skulle bli uppringda ca en vecka efter att de mottagit missivbrevet, 

angående förfrågan om deltagande. Vid detta telefonsamtal gavs vidare detaljer om studien, t.ex. att 

allt material förstörs efter avslutad studie. Dessutom fanns kontaktuppgifter till författarna med i 

missivbrevet. Denna information ses som tillfredsställande ur etisk synpunkt. Risken med studien 

var att känslig information kunde framkomma, vilket ställde krav på författarna att se till att denna 

inte gick att koppla till någon individ. De intervjuade kunde även ifrågasätta hur materialet 

analyserades och önska inflytande vilket kunde vålla problem för författarna. När erfarenheter 

används som material, kan det vara svårt att verifiera det som framkommer vilket påverkar 

validiteten och reliabiliteten. Även författarnas förförståelse för området arbetsterapi kan påverka 

studiens resultat. Nyttan med studien var att få ta del av yrkesverksamma arbetsterapeuters 

erfarenheter, vilket eventuellt kan bidra till en ökad kunskap om vikten av arbetsterapeutiska 

åtgärder vid främjande av arbetsförmåga. Dels för oss blivande arbetsterapeuter, men även för andra 

yrkeskategorier som kommer i kontakt med rehabiliterande åtgärder, samt samhället i övrigt för att 

effektivisera rehabilitering tillbaka till yrkeslivet och tillvarata arbetsförmågan som finns kvar. 

 

Resultat 
Analysen resulterade i tre kategorier som på olika sätt beskriver arbetsterapeuternas erfarenheter av 

att främja arbetsförmåga genom arbetsterapeutiska åtgärder; ”Individens engagemang och 

delaktighet i processen”, ”Aktiviteten som terapeutiskt redskap för förändring” samt ”Samverkan 

med andra aktörer”. Kategorierna presenteras nedan i text och styrks med citat från 

arbetsterapeuterna.  

 

Individens engagemang och delaktighet i processen  
 
Denna kategori beskriver hur individen görs delaktig i sin rehabiliteringsprocess vid arbetet med att 

främja arbetsförmåga. Arbetsterapeuternas erfarenheter visar hur avgörande det är att individen görs 

delaktig i processen för att uppleva engagemang och främja deras motivation. De beskriver att 

individernas insikt om sina resurser och begränsningar och tilltro till sin förmåga är en förutsättning 

för engagemang i processen. Vidare beskriver arbetsterapeuterna hur de genom olika terapeutiska 

strategier kan främja individens engagemang och delaktighet under utredningen och upprättande av 

mål samt för att stödja individen att uppnå en förändring.  
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Arbetsterapeuternas erfarenheter visar att det är betydelsefullt att ge individerna stöd under hela 

processen. Många individer saknar tilltro till sin förmåga och i dessa situationer är det enligt 

arbetsterapeuterna avgörande att ha ett terapeutiskt förhållningssätt. Genom att individerna får 

kontinuerlig feedback, bekräftelse av positiva framsteg samt råd och stöd vid motgångar, får 

individen redskap för att främja arbetsförmågan. En öppen och ärlig kommunikation genomgående 

ses som viktigt enligt arbetsterapeuterna för att undvika missförstånd i ett senare skede. 

Arbetsterapeuternas erfarenhet visar även att samtalen med individen fördelaktigt kan inriktas på 

motivation bl.a. för att många individer har svårt att relatera till att de genomgår en anpassningsfas 

som tar tid och energi.  

 

Att individen är engagerad och motiverad är något samtliga arbetsterapeuter beskriver som en 

förutsättning för att nå framsteg i processen, vilket förtydligas av följande citat: Alltså, individens 

engagemang är grundbulten i, i hela rehabiliteringsprocessen. Arbetsterapeuterna beskriver att 

individens engagemang i processen främjas om denne görs så delaktig som möjligt i planeringen 

och får känna att de själv har ansvar för sin situation. Arbetsterapeuterna beskriver hur individens 

delaktighet i utredningsprocessen kan främjas genom att använda olika intervjuinstrument där 

individens egen uppfattning och syn på sin situation är i fokus. Exempel som arbetsterapeuterna ger 

på denna typ av instrument är WRI (Worker Role Interview), WEIS (Work Environment Impact 

Scale) och DOA (Dialogue About Ability Related To Work). WRI beskrivs av arbetsterapeuterna 

som ett bra redskap i utredningen eftersom det startar en tankeprocess hos individen att reflektera 

över sin egen situation och ger samtidigt arbetsterapeuten en möjlighet att se hur individen uppfattar 

sig själv i ett arbetssammanhang. Det resulterar ofta i att individerna får en bättre bild över sina 

förmågor och resurser, inte bara fokuserar på vad de inte längre klarar av. Genom att utgå från 

individens subjektiva erfarenheter av sin situation beskriver arbetsterapeuterna att de får en bra 

utgångspunkt för fortsatt samarbete samt att individens eget engagemang i processen blir tydligt.   

Av arbetsterapeuternas erfarenheter framgår även att DOA är ett instrument som ger en bra 

utgångspunkt för fortsatt samarbete eftersom både individens och arbetsterapeutens bild av 

arbetsförmågan vävs samman för att tydliggöra utgångspunkten och arbetet mot samma mål. Det är 

också ett diskussionsunderlag att utgå ifrån för att tydliggöra individens förmåga.  

 

Av arbetsterapeuternas erfarenheter framgår att utredningstiden varierar och att det till stor del har 

att göra med individens motivation och tilltro till sin förmåga. De beskriver att huvudmålet är att 

individen ska finna ett lämpligt arbete utifrån deras förmågor. Enligt arbetsterapeuterna blir det 

viktigt att skapa en förhoppning om det kommande arbetslivet, eftersom arbetet kan bidra till 

individens välmående och många behöver stöd och hjälp att nå dit och fungera där utifrån de krav 
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som ställs. Vidare beskriver arbetsterapeuterna betydelsen av att individen är engagerad och 

delaktig när delmål upprättas för att på sikt kunna nå ett arbete. En arbetsterapeut berättar: Om jag 

kan, tillsammans med individen upprätta målet och tydliggöra det då kan jag också, så att säga 

avsätta tid för att jobba mot det målet.  Resultatet avspeglar vikten av att individen känner att det 

sker en utveckling och därmed bibehåller motivationen genom processen. Arbetsterapeuterna 

beskriver här värdet av frekventa uppföljningar, cirka en gång per vecka för att tidigt kunna 

identifiera förändrade behov hos individen. Dessa behov kan identifieras med hjälp av en 

individuell arbetsdagbok där individen själv skriver ned specifika händelser med fokus på vad som 

varit möjligt att genomföra. På så vis kan arbetsterapeuten stödja individen att se förändringar och 

de framsteg som sker. 

 

Sammanfattningsvis visar resultatet att när individen görs delaktig i sin planering och får ökat 

ansvar för sin situation ökar engagemanget och därmed också motivationen. Arbetsterapeuternas 

erfarenheter visar att en god kommunikation med tydlig information samt att tillvarata individens 

erfarenheter är viktigt för fortsatt samarbete. Här beskriver de hur arbetsterapeutiska 

bedömningsinstrument kan vara ett bra redskap för att lyfta fram individens engagemang och 

delaktighet. Likaså visar deras erfarenheter på betydelsen av att ge stöd och bekräftelse i form av 

uppmuntran och feedback under processens gång vilket bidrar till en ökad motivation samt att 

tydliggöra individens framsteg mot en förbättrad arbetsförmåga. 

 

Aktiviteten som terapeutiskt redskap för förändring   
I denna kategori visar resultatet hur arbetsterapeuterna använder sig av aktivitet för att främja 

arbetsförmågan hos individen. Arbetsterapeuternas erfarenheter visar på betydelsen av att individen 

får möjlighet att praktiskt prova sig fram i olika aktiviteter på t.ex. utredningsplatser för att 

identifiera sina förmågor och begränsningar. Arbetsterapeuternas erfarenheter avspeglar också 

vikten av att använda aktivitet terapeutiskt för att kunna identifiera vad som är en lagom utmanande 

nivå för individen så att de inte misslyckas men samtidigt känner en viss utmaning. I denna kategori 

beskrivs även hur arbetsterapeuterna anpassar aktivitet för att motsvara individens förmåga samt 

använder sig av aktiviteten som redskap för att individen ska lära in nya strategier och tekniker.  

 

Arbetsterapeuternas erfarenheter visar på betydelsen av att individer praktiskt får prova arbeta i 

olika aktivitetssituationer för att få en realistisk bild av sin förmåga dvs. vilka resurser och 

begränsningar de har. Deras erfarenheter visar att det är viktigt att strukturera aktivitetssituationerna 

så att uppgifterna ligger på en tillräckligt utmanande nivå som individen känner att de behärskar. 

Många individer känner enligt arbetsterapeuterna en rädsla för att misslyckas vilket förknippas med 
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höga förväntningar. Arbetsterapeuterna beskriver då vikten av att använda aktiviteten för att skapa 

förutsättningar där de kan lyckas och känna sig tillfredsställda samt upptäcka sina resurser. Under 

utredningen beskriver arbetsterapeuterna att de bland annat använder sig av aktivitetssituationer för 

att kunna identifiera individens kapacitet och arbetsuppgifternas krav. Här ger de exempel på 

observationsinstrumenten AWP (Assessment of Work Performance) och AWC (Assessment of Work 

Characteristic) vilka ger värdefull information i syfte att finna aktiviteter som ligger på en lämpligt 

utmanande nivå för individen. 

 

Arbetsterapeuternas berättelser avspeglar också hur de använder aktivitet som terapeutiskt 

redskap för att individen ska lära sig olika tekniker eller strategier. Arbetsterapeuterna beskriver 

att många individer som varit sjukskrivna en tid behöver få prova, känna efter hur det är att 

arbeta och att vistas i en arbetssituation för att kunna komma tillbaka ut på arbetsmarknaden. De 

behöver få en möjlighet att exempelvis träna på att utföra arbetsuppgifter, träna in nya 

arbetstekniker, lära sig arbeta på ett optimalt sätt utifrån de behov och begränsningar de har eller 

lära sig använda hjälpmedel. Det blir enligt arbetsterapeuterna inte tillräckligt att verbalt 

förklarar vilka resurser och begränsningar individen har. Detta blir tydligt i följande citat: 

...många gånger måste man ju prova först/.../ learning by doing. 

 

Arbetsterapeuterna beskriver att olika anpassningar av aktiviteter vidtas för att främja 

arbetsförmåga. Anpassningarna handlar enligt arbetsterapeuterna om en omstrukturering av 

arbetsuppgifter, ergonomisk rådgivning eller hjälpmedel. Arbetsuppgifterna ses över vilket kan 

resultera i att vissa moment utesluts, att pauser läggs in och att individen har en handledare på plats 

som guidar och observerar hur det går. Arbetsterapeuternas erfarenhet visar även att det i flera fall 

är viktigt med upptrappning av arbetstiden, att individen börjar arbeta ett par timmar om dagen för 

att undvika nederlag och sedan utöka tiden gradvis så att självförtroendet stärks. Ergonomisk 

rådgivning beskrivs som viktigt för att individerna ska kunna nyttja sina resurser och arbeta så 

optimalt som möjligt. Här beskriver de betydelsen av att detta genomförs i reella 

aktivitetssituationer där inlärning sker i aktiviteten som ska utföras. På så vis kan 

aktivitetssituationen struktureras på bästa möjliga sätt för individen samt att hjälpmedel kan provas 

ur vid behov.  

 

Även den omgivande miljön har enligt arbetsterapeuterna betydelse och kan vara viktig att anpassa 

tidigt, vilket blir tydligt i följande citat: ”...rent fysiskt så kan det ju vara personliga 

arbetshjälpmedel(...) Det kan vara så att man måste anpassa så personen överhuvudtaget kan börja 

arbetspröva, så måste man se över..alltså miljön...” Detta citat reflekterar vikten av en anpassad 
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miljö dvs. utredningsplatserna. Dessa beskrivs som viktiga eftersom de erbjuder en anpassad 

arbetsmiljö och tillhandahåller en handledare som kan följa individen på plats. Arbetsmiljön och 

handledaren är avgörande faktorer för att individen ska kunna vara aktiv under arbetsliknande 

former, men arbetsterapeuterna beskriver att det ibland kan uppstå svårigheter med att hitta 

passande aktiviteter och miljöer till samtliga individer. Enligt arbetsterapeuterna skulle de fasta 

utredningsplatserna behöva utökas för att förbättra förutsättningarna för individer med olika behov. 

Det är viktigt att de fasta platserna innehåller valmöjligheter mellan olika arbetsuppgifter, eftersom 

individens behov skiftar. Samtliga arbetsterapeuter framhåller att en generell arbetsförmåga hos 

individen behövs för att kunna arbeta. Medan den mer specifika arbetsförmågan måste bedömas 

utifrån varje individ och varje arbetssituation samt arbetsplats, vilket innebär att en individ kan ha 

arbetsförmåga i en arbetsuppgift men inte nödvändigtvis i en annan. Arbetsterapeuterna belyser att 

arbetsförmåga inte är en individuell egenskap utan någonting som definieras av ett sammanhang 

som individen befinner sig i. Här beskriver de betydelsen av att kunna använda aktivitet terapeutiskt 

för att skapa möjlighet för individen att utifrån sin förmåga kunna utföra de uppgifter som krävs. 

Deras erfarenheter visar även att såväl den fysiska som psykosociala arbetsmiljön inverkar på 

utförandet av arbetsuppgifterna. Genom att vara i aktivitetssituationer menar arbetsterapeuterna att 

såväl hinder som resurser kopplat till miljön kan identifieras och vid behov åtgärdas. Exempelvis 

kan här ett arbetshjälpmedel användas för att överbrygga ett hinder i miljön och möjliggöra 

utförande av arbetsuppgifter.  

 

Sammanfattningsvis visar resultatet i denna kategori hur arbetsterapeuterna använder aktivitet 

terapeutiskt för att finna en lämplig utmanande nivå där individens arbetsförmåga kan främjas. 

Aktivitet används på ett medvetet sätt dels för att identifiera resurser och begränsningar men även 

för att hitta lämpliga anpassningar samt för att individen ska lära in nya tekniker och strategier.   

 

Samverkan med andra aktörer  
Denna kategori beskriver hur arbetsterapeuten kan främja arbetsförmåga hos individer genom att 

samverka och kommunicera med olika aktörer involverade i rehabiliteringsprocessen. Resultatet 

återger arbetsterapeuternas erfarenheter av att arbeta konsultativt och rådgivande i syfte att utifrån 

sin yrkesroll bidra med kompetens kring hur arbetsförmåga kan främjas. 

 

Samtliga arbetsterapeuter beskriver att de arbetar konsultativt utifrån frågeställningar från 

handläggare på arbetsförmedlingen, angående en individs problematik. Arbetsterapeuternas 

erfarenheter visar att deras kompetens främst efterfrågas gällande utredning av arbetsförmåga, men 

de kan även konsulteras för rådgivning i vissa specifika frågor rörande insatser för en viss individ. 
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Av deras berättelser framgår att de ofta utför punktinsatser, eftersom en del individer återkommer 

och är i behov av nya insatser. Enligt arbetsterapeuterna har handläggarna därför en avgörande roll 

om kontakter tas med arbetsterapeuten. Arbetsterapeuternas erfarenheter beskriver att handläggarna 

på arbetsförmedlingen oftast kontaktar hela teamet med ett uppdrag om att klargöra 

arbetsförutsättningarna för en individ. Därefter går teamet igenom ärendet och fattar beslut om 

fortsatta insatser och vilka yrkeskategorier som behöver involveras. Teamarbetet ses som en stor 

fördel enligt arbetsterapeuterna, delvis pga. det kollegiala stödet i beslutsfattandet kring individen 

och för att teamet tillsammans kan verka för att öka individens möjlighet på arbetsmarknaden 

utifrån sina olika yrkeskunskaper.  

 

Av arbetsterapeuternas berättelser framgår att de även samverkar med aktörer utanför 

Arbetsförmedlingen främst Försäkringskassan, men även handikappomsorgen och socialtjänsten i 

kommunen uppges som exempel. Arbetsterapeuterna beskriver här att de har en konsultativ och 

rådgivande roll vid bland annat överlämningsmöten där de följer individen mellan olika 

myndigheter. Enligt arbetsterapeuterna samarbetar försäkringskassan och arbetsförmedlingen kring 

t.ex. arbetslivsintroduktion som syftar till att tillvarata den kvarvarande arbetsförmågan hos 

individen.  Enligt majoriteten av arbetsterapeuterna beskrivs samarbetet som aningen komplicerat 

eftersom synen på arbetsförmåga skiljer sig mellan myndigheterna. Samverkan sker enligt 

arbetsterapeuterna också med andra som ex. distriktsarbetsterapeut och arbetsgivare. I samarbetet 

med primärvårdens arbetsterapeuter beskrivs behovet av förbättringar genom insatser i form av 

preventivt arbete ex. öka individens deltagande i aktivitet under sjukskrivningen för att främja 

arbetsförmågan i ett tidigt skede. Utifrån arbetsterapeuternas erfarenheter betonas även vikten av ett 

gott samarbete med arbetsgivaren. Här belyser arbetsterapeuterna betydelsen av samverkan och ett 

tydligt informationsutbyte kring individens situation och de behov denne har, eftersom det i 

slutändan är arbetsgivaren som anställer individen. Arbetsterapeuternas erfarenheter visar att om 

arbetsgivaren får god kännedom om individens arbetsförmåga där både resurser och hinder lyfts 

fram, är det lättare för denne att kunna stödja och bistå individen på rätt sätt. Vidare belyser 

arbetsterapeuterna att information till kollegor på arbetsplatsen är viktig utifrån samma aspekter. 

Arbetsterapeuterna beskriver också att individens arbetsförmåga slutligen avgörs av arbetsgivaren, 

vilket förtydligas i följande citat: ...att de måste ju vilja anställa (...) Tycker en arbetsgivare att en 

person har arbetsförmåga så har man det.. Arbetsterapeuterna beskriver att ekonomiska 

subventioner kan bidra till att företagen vill och ges möjlighet att anställa personer med 

funktionsnedsättningar. Här beskriver arbetsterapeuterna att de har en roll i att bidra med 

information om individens arbetsförmåga.  
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Samverkan sker också enligt arbetsterapeuterna med handledarna som finns på de fasta 

utredningsplatserna där arbetsprövningen genomförs. Denna samverkan beskrivs av 

arbetsterapeuterna som mycket värdefull eftersom det är handledarna som har kontakt med 

individen under hela rehabiliteringsprocessen. Enligt arbetsterapeuterna beskrivs handledarens roll 

främst som observatör men också som handledare i utförandet av arbetsuppgifterna.  

Arbetsterapeuterna beskriver även att handledarna kan ha olika utbildningsbakgrund, vilket 

påverkar den information som arbetsterapeuterna får ta del av. Det är enligt arbetsterapeuterna 

avgörande att de har en fungerande dialog och kommunikation med handledarna eftersom 

arbetsterapeuterna endast träffar individerna vid vissa tillfällen. Handledarens betydelse för 

arbetsterapeutens arbete med att främja individens arbetsförmåga tydliggörs genom följande citat: 

...det är ju handledaren som ser, vi har ju inte möjlighet att vara ute så mycket i o m att vi...det är ju 

handledaren som ser individen mest /.../ men vi försöker fara ut det vi kan. Resultatet avspeglar här 

vikten av informationen som arbetsterapeuterna tar del av, eftersom det är utifrån detta som beslut 

tas för det fortsatta arbetet med individen.  

 

Sammanfattningsvis beskriver kategorin att arbetsterapeuten arbetar konsultativt och rådgivande 

och många gånger utför punktinsatser i återkommande ärenden. Samverkan med olika aktörer såväl 

internt på Arbetsförmedlingen men även andra myndigheter och aktörer beskrivs avgörande för 

möjligheter att kunna främja individers arbetsförmåga. En viktig roll i arbetsterapeuternas arbete är 

här att ge information om individens förmåga och visa på möjligheter. Arbetsterapeuterna beskriver 

även att de problem som kan uppstå beror på att synen på arbetsförmåga tolkas olika av 

arbetsgivare, försäkringskassan och arbetsförmedlingen.   

 

Diskussion  

Resultatdiskussion 
Syftet med denna studie var att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av att främja arbetsförmåga 

genom arbetsterapeutiska interventioner. Resultatet visar att individernas motivation är centralt för 

att kunna främja arbetsförmågan. En viktig del i de arbetsterapeutiska åtgärderna var att främja 

individens engagemang och delaktighet i processen för att därigenom skapa förutsättningar för 

motivation. Tidigare studier (Gard, 2001; Nilsson, Fitinghoff och Lilja, 2007) framhåller att arbetet 

är en meningsfull aktivitet i personers tillvaro och skapar därmed en källa till motivation och 

drivkraft hos individer med funktionsnedsättningar. Även arbetsterapiteori (Kielhofner, 2008) 

framhåller motivationens betydelse för att engagera sig i aktiviteter där tilltron till den egna 

förmågan är en del av drivkraften. I den aktuella studien framhöll arbetsterapeuterna betydelsen av 

att stödja individerna genom olika terapeutiska strategier i syfte att identifiera sina resurser och 
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skapa tilltro till sin förmåga. Resultaten i den aktuella studien bidrar med kunskap om att såväl 

klientens engagemang som terapeutiska strategier främjar en individs möjligheter att lyckas i en 

förändringsprocess i likhet med vad Kielhofner (2008) beskriver. Resultatet visar därmed på 

betydelsen av att göra individen så delaktig och engagerad som möjligt i processen och styrker 

således betydelsen av att arbeta klientcentrerat och vara lyhörd inför individens behov, för en i 

övrigt helt korrekt åtgärd kan bli verkningslös om individen inte känner sig motiverad. 

 

Resultatet av studien reflekterar hur samverkan mellan olika aktörer är viktig för att främja 

individers arbetsförmåga genom att olika kompetenser tillvaratas. Eftersom arbetsterapeutens roll 

på arbetsförmedlingen betraktas som konsultativ är det viktigt med ett fungerande teamsamarbete 

där flera yrkeskategorier samverkar i likhet med hur multimodal rehabilitering beskrivs i litteraturen 

(Holmström et al., 1999). Arbetsterapeuternas erfarenheter visar att de är beroende av andra 

yrkesgrupper dels för att komma i kontakt med individerna och dels för att även andra utför själva 

träningen under utredningstiden. Vad gäller samverkan med försäkringskassan visar 

arbetsterapeuternas erfarenheter att det gemensamma arbetet kring arbetslivsintroduktion främjar 

arbetsförmågan. Liknande program med förebyggande syfte har visat sig framgångsrika i arbetet 

med att främja arbetsförmåga, vilket även framgår i studien av de Boer et al (2004).  De lyfter i 

samband med detta fram betydelsen av en god kommunikation och tydlig information mellan olika 

inblandade aktörer för att individen ska få bästa möjliga stöd både under utredningstiden men också 

på arbetsplatsen. I likhet med detta visar forskning (Lysaght & Larmour-Trode, 2008) på betydelsen 

av en god kommunikation mellan berörda parter för att individen ska få adekvat stöd och feedback 

på arbetsplatsen. Resultatet i den aktuella studien ger därmed indikationer för att en god samverkan 

mellan olika aktörer främjar individers förutsättningar och möjligheter till återgång i arbete. 

Författarna till den aktuella studien ser även att ett gott samarbete med andra och att kommunicera 

sin kunskap dessutom kan bidra till att den arbetsterapeutiska kompetensen efterfrågas och därmed 

stärker den egna yrkesrollen, vilket de ser som viktigt i samtliga verksamheter men framförallt där 

arbetsterapeuter har en konsultativ roll och är beroende av att få uppdragen från andra professioner. 

 

Resultatet visar också på betydelsen av att använda sig av olika typer av bedömningsinstrument 

under utredningsprocessen eftersom olika instrument mäter olika saker. Arbetsterapeuterna 

beskriver att instrument där individen själv får belysa och skatta sin situation är ett stöd inte bara för 

att samla data men utgör också ett verktyg för självreflektion samt möjlighet att göra individen 

delaktig i processen. Vidare beskrev de att bedömningsinstrument som användes vid observation 

gav värdefull information om individens förmåga att utföra olika arbetsuppgifter.  I likhet med detta 

betonar en studie av Mcfadden et al (2010) att en individs förmåga att återgå till arbete är 
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mångfacetterat och därmed komplex att bedöma vilket ställer krav på innehållet i 

bedömningsinstrumenten. Valida och reliabla instrument ger en objektiv och pålitlig dokumentation 

inför det fortsatta arbetet med att utreda och klargöra individens arbetsförmåga. Vidare framkommer 

det att arbetsterapeuter som använder utförandebaserade instrument kan utvärdera och mäta hur det 

aktuella arbetet påverkar de anställdas möjlighet att på ett säkert och effektivt sätt genomföra sina 

arbetsuppgifter. I den aktuella studien beskrev arbetsterapeuterna att resultatet av genomförda 

bedömningar är viktig information att delge berörda aktörer för att tydliggöra individens 

arbetsförmåga där såväl resurser som hinder lyfts fram för att lämpliga åtgärder ska kunna vidtas.  

Resultatet indikerar därmed betydelsen av att arbetsterapeuter använder en kombination av olika 

instrument för att fånga komplexiteten i individers situation och för att få en så komplett bild som 

möjligt, för att kunna gå vidare i rehabiliteringsprocessen. Författarna menar vidare att det är 

nödvändigt att arbetsterapeuter använder valida och reliabla instrument eftersom det ger en tydlig 

bild av en individs arbetsförmåga, stärker arbetsterapiyrkets trovärdighet och är ett bra redskap i 

kommunikationen med såväl individen som andra aktörer.  

 

Resultatet i den aktuella studien reflekterar betydelsen av att arbeta aktivitetsfokuserat för att främja 

arbetsförmåga. Arbetsterapeuternas erfarenheter visar att olika interventioner vidtas för att anpassa 

arbetsuppgifter i syfte att möta individernas förmåga. Exempelvis handlar det om att införa pauser, 

lära sig nya arbetstekniker eller successiv upptrappning av arbetstid. Detta beskrivs även som 

vanligt förekommande interventioner i litteraturen (Borg, et al., 2006).  Utöver detta visar 

arbetsterapeuternas erfarenheter även på vikten av ekonomiska subventioner till arbetsgivaren, där 

den arbetsterapeutiska utredningen och bedömningen av individens arbetsförmåga är en viktig del i 

beslutsunderlaget för att motivera anställning av individer med funktionsnedsättning.  Detta visar att 

arbetsterapeuter kan reflektera över att försöka åstadkomma förändringar hos individen utan 

hjälpmedel genom att istället modifiera befintliga faktorer som arbetsuppgifters duration, eller 

individens arbetsställning.  

 

Vid uppföljning utförs ofta observationer på utredningsplatsen av antingen legitimerad 

arbetsterapeut eller handledare med varierad utbildning, då arbetsterapeuten inte alltid kan närvara 

pga. tidsbrist. Författarna undrar då hur väl en observation utförd av någon utan arbetsterapeutisk 

utbildning kan stå sig, eftersom aktivitetsanalys är ett komplext förlopp. Allt i enlighet med vad 

Yuen & D’Amico (1998) beskriver i sin studie om att inte heller utbildade arbetsterapeuter 

behärskar detta fullt ut. De beskriver även att det inte finns några färdiga mallar att utgå ifrån, men 

med hjälp av grunden inom arbetsterapi och ett arbetsterapeutiskt tankesätt blir analysen mer 

komplett.  Författarna tror därför inte att en återberättad version från handledaren erhåller samma 
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värde som en arbetsterapeutisk. Eftersom handledarna dessutom har en betydande roll genom hela 

rehabiliteringsarbetet enligt samtliga arbetsterapeuters erfarenheter, borde det eventuellt gå att ställa 

krav på deras utbildning för att i längden kunna främja en individs arbetsförmåga effektivare.  

 

Resultatet belyser vikten av tillgång till bra utredningsplatser där möjlighet finns att arbeta med 

olika arbetsuppgifter för att möta de olika behov individer har. Det kan enligt författarna bli 

ineffektivt att inte kunna placera en individ inom rätt typ av arbete, vilket är viktigt eftersom 

individen behöver ses i en så reell miljö som möjligt. Även tidigare forskning (Paquette, 2008; Joss, 

2002) visar på betydelsen av att ha tillgång till den aktuella arbetsplatsen vid rehabiliteringen, 

eftersom det påverkar resultatet då lämpliga förändringar lättare kan vidtas. Det är också viktigt 

med utredningsplatser som erbjuder en variation av arbetsuppgifter utifrån att resultatet i den 

aktuella studien pekar på vikten av att individerna praktiskt får prova arbeta i olika 

aktivitetssituationer för att få en bild av sin förmåga och identifiera sina resurser och begränsningar. 

Likaså visar resultatet på betydelsen av att få lära in nya tekniker och strategier i reella aktiviteter. 

Detta styrker vad som beskrivs i arbetsterapiteori (AOTA, 2008; Kielhofner, 2008) där samspelet 

mellan individen, aktiviteten och miljön påverkar resultatet av hur aktiviteten utförs. Även Etisk 

kod för arbetsterapeuter (2005), menar att aktivitet är en förutsättning för att individen ska kunna 

uppleva och förstå omvärlden.  Enligt Moyers (2005) är det nödvändigt för arbetsterapeuter som 

arbetar ute i samhället att kunna samarbeta med andra, t.ex. arbetsgivare. Arbetsgivaren ses av 

arbetsterapeuterna som en nyckelindivid till att möjliggöra arbetsåtergång och behöver göras 

medvetna om att det finns alternativa sätt att utföra arbetsuppgifterna på med fokus på att arbetet 

blir utfört. I samverkan med arbetsgivaren upplever arbetsterapeuterna vikten av tydlig information 

för att undvika missförstånd kring ansvaret som arbetsgivaren omfattas av enligt bl.a. AML 

(1977:1160) och Järvholm och Olofsson (2006). Dessa regler tror författarna ofta kan påverka 

arbetsgivare vid anställning av individer med funktionsnedsättning. Detta indikerar att 

arbetsterapeuter, där det är möjligt, bör låta individen aktivitetspröva i den reella miljön för att 

rehabiliteringen ska bli så effektiv som möjligt.  

 

Enligt arbetsterapeuterna i den aktuella studien tolkas begreppet arbetsförmåga olika inom olika 

instanser, vilket överensstämmer med vad som beskrivs i arbetsförmågeutredningen (Hedborg & 

Husmark Pehrsson, 2008; Tengland, 2006). Detta är något som enligt författarna till den aktuella 

studien kan orsaka missförstånd och bli då ett hinder i samverkan mellan olika aktörer, framförallt 

med försäkringskassan.  Detta är något som Gard och Söderberg (2004) även vill belysa i sin studie 

kring vad som skulle kunna förbättras inom arbetsrehabiliteringsprocessen, dvs. att det är viktigt 

med ett närmare samarbete och informationsutbyte mellan aktörer involverade i 
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rehabiliteringsarbetet. Studien tar vidare upp att rehabiliteringsprocessen skulle kunna förbättras 

genom en tidigare identifikation av aktivitetsproblematiken. Det sistnämnda är något som 

arbetsterapeuternas erfarenheter i den aktuella studien också indikerar, dvs. att möjlighet till tidigare 

insatser från ex. primärvården skulle kunna förbättra förutsättningarna för återgång i arbete. Det är 

även något som AFA försäkring uppmärksammat och forskning har inletts i syfte att utveckla en 

metod så att arbetsterapeuter i ett tidigt skede ska kunna bedöma individers arbetsförmåga (AFA, 

2010). Detta visar hur viktigt det är att arbetsterapeuten är tydlig i kommunikationen vid samarbetet 

med andra aktörer kring bl.a. olika begrepp, så att det blir tydligt vad som avses för att undvika 

konflikter. Det visar även på betydelsen av att arbetsterapeuter ser möjligheter att utveckla sitt 

arbete inom sin verksamhet för att följa de förändringar som sker i samhället och inom forskningen 

i syfte att på ett än mer optimalt sätt kunna möjliggöra aktivitet för olika individer. 

 

Metoddiskussion  
Studiens kvalitet och trovärdigheten i resultatet kommer att diskuteras utifrån de aspekter som 

beskrivs av Holloway och Wheeler (2010), nämligen tillförlitlighet, pålitlighet, noggrannhet och 

överförbarhet. 

 

Syftet med studien var att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av att främja arbetsförmåga 

genom arbetsterapeutiska interventioner. Den valda metoden för att besvara syftet var att inhämta 

data via halvstrukturerade intervjuer, vilket enligt Kvale (1997) beskrivs som en lämplig metod för 

att ta del av erfarenheter inom ett visst område. Arbetsterapeuterna uppmuntrades att berätta om 

sina erfarenheter utifrån att de i förväg tagit del av de uppsatta frågeområdena vilket författarna till 

den aktuella studien anser har bidragit till att rik data kunnat samlas in eftersom arbetsterapeuterna 

haft möjlighet att förbereda sig. 

 

Det ändamålsenliga urvalet kompletterat med snöbollsurvalet som använts i studien är lämpliga för 

att finna informanter som på ett bra sätt kan besvara syftet med studien (Holloway & Wheeler, 

2010). I studien deltog sex arbetsterapeuter verksamma inom samma verksamhetsområde och inom 

ett avgränsat geografiskt område. Därför bör studiens överförbarhet betraktas utifrån denna 

avgränsning. I likhet med vad Holloway och Wheeler (2010) beskriver påverkar det 

generaliserbarheten eftersom det inte går att överföra resultaten till att gälla för alla verksamheter 

inom arbetsförmedlingen eller till andra verksamheter som bedriver rehabilitering till arbete. 

Däremot ger resultatet en förståelse för hur arbetsförmåga kan främjas utifrån några 

arbetsterapeuters erfarenheter. De arbetsterapeuter som deltog i studien arbetade också inom samma 

verksamhetsområde vilket var syftet, men det finns även arbetsterapeuter inom andra verksamheter 
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som arbetar med arbetsrehabilitering vilket kan påverka studiens tillförlitlighet i enlighet med 

Holloway & Wheeler (2010).  Inklusionskriterierna för studien ansågs relevanta, i enlighet med vad 

Holloway och Wheeler (2010) beskriver som viktigt att ta hänsyn till för att syftet ska kunna 

besvaras. De deltagande arbetsterapeuterna ansågs bidra med rik information vilket tyder på att de 

har erfarenheter av att arbeta med att främja arbetsförmåga. 

  

Eftersom författarna till studien har liten erfarenhet av att göra intervjuer genomfördes 

halvstrukturerade intervjuer med öppna frågor vilket hjälpte författarna att hålla sig till ämnet och 

låta arbetsterapeuterna berätta fritt om sina erfarenheter. Vid halvstrukturerade intervjuer beskriver 

Kvale (1997) att möjlighet finns att ändra frågornas form och ordningsföljd. Detta menar författarna 

har bidragit till att arbetsterapeuternas erfarenheter kom fram på ett bra sätt och att samtalet kändes 

naturligt. Frågorna fick dock förtydligas vid några tillfällen vilket visar på att dess formulering hade 

kunnat vara tydligare. Vid intervjuerna deltog båda författarna vilket även det kan ha påverkar 

resultatet positivt eftersom en hela tiden lyssnade efter svar som kunde utvecklas och förtydligas 

medan den andra ansvarade för genomförandet av intervjun. Intervjuerna spelades in på dator och 

skrevs ut ordagrant vilket medfört att ingen information som sades har gått förlorad. Dock finns 

alltid en risk att ljudinspelning kan hämma deltagarna i deras berättelser vilket i så fall kan påverka 

resultatet negativt. Författarna upplever dock att stämningen var avslappnad och deltagarna verkade 

inte berörda av att samtalet spelades in. 

 
Eftersom författarna är ovana att genomföra kvalitativ innehållsanalys har en manifest analysmetod 

använts där författarna varit textnära och försökt beskriva det uppenbara i data vilket är lämpligt 

enligt Lundman & Hällgren Graneheim (2008). Pålitligheten i analysen bör ha stärkts genom att 

författarna valt att följa den struktur som beskrivs av Lundman & Hällgren Graneheim (2008). Att 

författarna var för sig tog ut meningsbärande enheter och kodade dessa på ett sätt som visade på god 

samstämmighet bör också ha bidragit till att öka trovärdigheten. Citat har också använts i 

resultatpresentationen för att visa på noggrannhet vilket enligt Holloway och Wheeler (2010) är ett 

sätt att stärka trovärdigheten. Båda författarna har läst och analyserat samtliga intervjuer vilket kan 

bidra till ökad tillförlitlighet i studien. Under arbetets gång har författarna diskuterat de 

meningsbärande enheterna, koderna och framväxande kategorierna. Materialet har även diskuterats 

med handledare i samtliga analysfaser vilket ytterligare bör ha stärkt resultatets tillförlitlighet.  

 

Konklusion 
Sammanfattningsvis visar studien att det är flera aspekter som har betydelse för att främja en 

individs arbetsförmåga. De arbetsterapeutiska åtgärder som visade sig betydelsefulla för att främja 
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arbetsförmåga var relaterade till att främja individens engagemang och delaktighet i processen samt 

att använda aktivitet terapeutiskt vilket bidrar med empiriskt stöd för betydelsen av att arbeta 

klientcentrerat och aktivitetsfokuserat i likhet med vad som beskrivs i arbetsterapiteori (Fisher, 

2009; Kielhofner, 2008). Individens motivation visade sig vara central i rehabiliteringsprocessen 

och resultatet återger hur motivationen kan tillvaratas och främjas genom att göra individen delaktig 

och engagerad i sin rehabilitering. Vidare reflekterar resultatet hur arbetsterapeuten genom att 

använda sig själv terapeutiskt kan främja motivation och tilltro till sin förmåga genom att visa på 

möjligheter och resurser vilket bidrar till att främja arbetsförmågan hos individen. Dessa resultat ger 

kunskap för hur terapeutiska strategier kan stödja en individ i en förändringsprocess, i enlighet med  

Kielhofner (2008). Avslutningsvis speglar resultatet betydelsen av att olika aktörer samverkar för att 

individens arbetsförmåga ska kunna tillvaratas och utvecklas på bästa sätt, trots att arbetsförmåga 

tolkas olika inom de samverkande instanserna.  Denna kunskap är viktig för arbetsterapeuter och 

andra aktörer vid rehabilitering av personer som har begränsad arbetsförmåga för att kunna ge ett så 

adekvat stöd som möjligt och därigenom främja en återgång i arbete. Det finns infallsvinklar utifrån 

denna studie som vore intressanta att gå vidare med i fortsatt forskning. Exempelvis vore det 

intressant att studera hur arbetsterapeuter i primärvården kan arbeta preventivt med att utreda 

arbetsförmåga i ett tidigt skede av sjukskrivning. Liksom att studera om handledarnas olika 

utbildningsbakgrund påverkar vad de tittar på vid observationen av individen och hur det återges. 

Även en studie kring hur en gemensam definition av begreppet arbetsförmåga för samtliga aktörer 

inom rehabiliteringsområdet skulle kunna underlätta rehabiliteringsarbetet. Dessutom att jämföra 

effekten av olika arbetsterapeutiska åtgärder och vilka långsiktiga effekter dessa har för återgång i 

arbete. 

 

Tillkännagivande  
Författarna vill tacka samtliga informanter som deltagit i studien med sina erfarenheter och därmed 

möjliggjort denna studie. Författarna vill även framföra ett stort tack till sin handledare Anneli 

Nyman, som varit ett stöd under arbetets gång och bidragit med viktiga synpunkter, förslag och 

goda råd. 
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Bilaga 1 
 
Frågeområden: 
 
1. Kan du berätta hur du ser på begreppet arbetsförmåga 
 
2. Kan du berätta hur arbetsförmåga kan identifieras vid utredning angående: 
- hur bedöms individens kapacitet 
- hur bedöms arbetets/arbetsuppgifternas krav 
- hur bedöms faktorer i miljön 
 
3. Kan du berätta hur mål upprättas och vad som är betydelsefullt vid målformulering 
 
4. Kan du berätta hur du resonerar angående interventioner för att främja arbetsförmåga och 
möjliggöra återgång i arbete vad gäller: 
- individinriktade interventioner 
- miljöinriktade interventioner (och det psykosociala klimatet) 
- information/konsultation 
 
5. Kan du berätta om betydelsen av individens engagemang och tro på sig själv i denna process och 
hur du kan stödja individen att nå målet/målen 
 
6. Kan du berätta hur utvärdering och uppföljning sker och vilken betydelse detta har 
 
7. Kan du berätta om samverkan med andra aktörer/instanser (anhöriga) och vilken betydelse det 
har 
 
8. För att förbättra arbetet med att främja arbetsförmågan genom arbetsterapeutiska interventioner, 
är det något du ser skulle behöva förändras och i så fall hur utifrån de områden vi gått igenom? 
 
9. Finns det någonting mer du vill ta upp utifrån de områden vi berört? 
 
 
 
 

 25


	Sammanfattning
	Innehållsförteckning
	Inledning
	Arbete ur ett individ- och samhällsperspektiv
	Arbetsförmåga 
	Rehabilitering till arbete
	Arbetsterapeutens synsätt och ansvar 

	Metod 
	Design
	Urval
	Procedur
	Datainsamling
	Dataanalys
	Etiska reflektioner

	Resultat
	Individens engagemang och delaktighet i processen 
	Aktiviteten som terapeutiskt redskap för förändring  
	Samverkan med andra aktörer 

	Diskussion 
	Resultatdiskussion
	Metoddiskussion 


