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Sammanfattning 

Syfte. Studiens syfte är att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av samarbete med aktörer inom 

arbetslivsinriktad rehabilitering vid Arbetsförmedlingen [AF]. 

Metod. Kvalitativ intervjustudie genomfördes. Semistrukturerad intervjuguide användes vid 

datainsamling där åtta legitimerade arbetsterapeuter deltog. Arbetsterapeuterna arbetade på AF i 

två olika regioner i Sverige. Data transkriberades och bearbetades genom kvalitativ 

innehållsanalys. 

Resultat.  I resultatet framkommer det vilka aktörer arbetsterapeuter på AF samverkar med inom 

arbetslivsinriktat rehabilitering. Vidare illustreras det i resultatet hur aktörers arbetsbelastning, 

kompetens och förhållningsätt påverkar samarbetet. Vidare framkom det att gemensamma 

riktlinjer saknas för aktörerna. Det underliggande budskapet i resultatet var att samarbetet är 

bristfälligt inom arbetslivsinriktad rehabilitering för sårbara personer som står utanför 

arbetsmarknaden. 

Slutsats. Samarbetet inom arbetslivsinriktad rehabilitering har sina brister idag utifrån studiens 

resultat. Det framkom i studien att arbetsterapeuter på AF samverkar med flera olika aktörer. 

Vidare framkom det att aktörers arbetsbelastning påverkade samverkan negativt på flera sätt, men 

också att kompetensen och aktörers förhållningsätt påverkar samarbetet mellan aktörerna. 

Riktlinjer och lagar kan ställa aktörer mot varandra vilket påverkar deras förutsättning att kunna 

samarbeta. Författarna anser att samverkansproblemen oavsett aktör fodrar lösning på chef- och 

politisknivå då det var tydligt i resultatet att enskilda personer själva inte kan lösa problemen för 

att kunna förbättra samarbetet. Författarna som är insatta i arbetsterapeutisk teori anser också att 

studien har belyst vikten av arbetsterapeutisk kompetens inom arbetslivsinriktad rehabilitering. 
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Abstract 

Purpose. The aim of the study is to describe occupational therapists experiences of working with 

actors in vocational rehabilitation at the Swedish Public Employment Service [SPES]. 

Method. Qualitative study was conducted. Semi-structured interview guide was used in data 

collection, where eight licensed occupational therapists participated. The occupational therapists 

worked at the SPES in two different regions of Sweden. The collected data were transcribed and 

processed by qualitative content analysis 

Result. The result shows the actors that occupational therapist at SPES cooperates with in the 

vocational rehabilitation. Further, it is illustrated in the results how the actors work load, 

competence and attitude affect cooperation. Furthermore, it emerged that the common guidelines 

for the actors are missing. The underlying message in the result was that collaboration is deficient 

in vocational rehabilitation for vulnerable persons who are outside the labor market. 

Conclusion. Cooperation in vocational rehabilitation has its shortcomings today based on the 

results of this study. It emerged in the study of occupational therapists at SPES interacts with 

several different actors. Furthermore, it emerged that the actors work load affect the interaction 

negatively in several ways, but also the competence and actors an attitude prejudice to 

collaboration between actors. Policies and laws can set actors against each other, which affects 

their prerequisite to be able to cooperate. The authors believe that interaction problems regardless 

actor line solution to the managerial and political level when it was clearly the result that 

individuals alone can not solve the problems in order to improve cooperation. The authors that are 

aware of occupational therapy theory believes that the study has illustrated the importance of 

occupational therapy expertise in vocational rehabilitation. 
 

Keywords: Occupational therapy, Collaboration, Vocational rehabilitation, Swedish Public 

Employment Service (SPES), health. 
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Bakgrund 

Aktivitet och hälsa 

Aktivitet och hälsa är två komponenter som bidrar till upplevelsen av meningsfullt liv vid sjukdom 

och skada (Borg, 2006). Grundantagande inom arbetsterapeutisk teori är att personen till sin natur 

är aktiv (Kielhofner, 2012). Delaktighet i aktivitet är det som bidrar till hälsa och välbefinnande 

utifrån arbetsterapeutisk teori. Det är viktigt att se till interaktionen mellan personen, aktivitet och 

miljö (Kielhofner, 2009). Hälsa hos personer har ofta utforskats i förhållande till arbete (Eklund, 

Gunnarsson & Leufstadius, 2010; Holmqvist, 2009; Ludvigsson, Svensson & Alexandersson, 

2006), att ha ett arbete innebär ofta ökad livskvalité, hälsa och välbefinnande (Eklund et al., 2010). 

Däremot upplever arbetslösa personer en känsla av skam (Björklund, Söderlund, Nyström & 

Häggström, 2014; Rantakeisu, Starrin, & Hagquist, 1997;), att sakna fotfäste och att vilja fly 

verkligheten (Björklund, et al., 2014). Personer som saknar anställning har hälften så bra mental 

hälsa som de med anställning (Paul & Moser, 2009) och arbetslösa personer med 

funktionsnedsättningar riskerar att få sämre mental hälsa än arbetslösa utan funktionsnedsättningar 

(Kavanagh, 2014; Turner & Turner, 2004). Studie av Stewart (2001) visar även att personer med 

funktionsnedsättningar är mindre troliga att återgå i arbete och riskerar en längre periods 

arbetslöshet när de förlorar arbetet. Studier visar på att det är svårare att få arbete när personen har 

en funktionsnedsättning (Cramm, Nieboer, Finkenflügel & Lorenzo, 2013) och att det är extra 

svårt som ung, med funktionsnedsättning, att komma in på arbetsmarknaden (Lindsay, 2011). 

Personer med funktionsnedsättningar som får arbete upplever sig få ett bättre socialt liv, upptäcker 

nya färdigheter (Lamichhane, 2012) och större delaktighet i samhället (Lamichhane, 2012; 

Waddell & Burton, 2006). Arbete bidrar också till att ge personer bättre självkänsla, 

självförtroende (Provencher et al., 2002) och främjar rollidentitet (Provencher et al., 2002; 

Waddell & Burton, 2006). Arbetsrollen är en del av personens självförståelse och hur personen ser 

på sig själv. Vilka roller en person innehar skapas av omgivningens sätt att se på den position eller 

status personen har. Personer med funktionsnedsättning kan tilldelas oönskade och 

marginaliserade roller. Inom arbetsterapeutisk teori finns en medvetenhet om att förlust av roller 

kan leda till att personer upplever brist på identitet, syfte och struktur i vardagslivet. Självmord, 
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depression och missbruk är ofta kopplade till arbetslöshet (Kielhofner, 2012). 

Folkhälsomyndigheten (2013b) framhåller för att kunna främja och höja hälsonivån för gruppen 

personer med funktionsnedsättningar måste den få tillträde till arbetsmarknaden. Större andel av 

personer med funktionsnedsättningar än utan är arbetslösa.  

 

Funktionsnedsättning i aktivitet 

Utifrån klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF) kan en 

funktionsnedsättning vara av sådan karaktär att den inte nödvändigtvis kan kopplas till sjukdom 

eller skada i kroppen (Socialstyrelsen, 2003). Funktionsnedsättning hos en person är en 

nedsättning av funktionsförmåga, som kan vara av fysisk, psykisk eller intellektuell karaktär 

(Folkhälsomyndigheten, 2013a). Aktivitet delas in i olika områden, aktiviteter i dagliga livet, lek 

och produktivitet. Produktivitet är ett aktivitetsområde där aktiviteter kan vara av betald eller 

obetald karaktär, till exempel att ha ett arbete. Om en person har en funktionsnedsättning kan 

utförandet av aktivitet försvåras. Men med stöd kan funktionsnedsättningens negativa påverkan i 

aktivitet reduceras utifrån arbetsterapeutisk teori (Kielholfner, 2012). 

 

Arbetslivsinriktad rehabilitering 

Arbetslivsinriktad rehabilitering kan bidra till att personer med funktionsnedsättningar får ett 

arbete (Markussen & Røed, 2014) liksom arbetslöshetsprogram också kan (Ipsen, Seekins & 

Arnold, 2011), ibland kan den arbetslivsinriktade rehabiliteringen i sig förbättrar hälsan (Bio & 

Gattaz, 2011). Funktionsnedsättning behöver inte betyda att personen inte kan arbeta men det blir 

svårare att konkurrera med personer utan funktionsnedsättning (Holmqvist, 2009). 

Arbetsterapeuten arbetar med personer då det föreligger ett hälsoproblem som begränsar eller hotar 

att begränsa personens delaktighet i aktivitet (FSA, 2014; Kielhofner, 2012; Socialstyrelsen, 

2001). Arbete är en aktivitet som arbetsterapeuten stödjer personen i inom arbetslivsinriktad 

rehabilitering (Eklund et al. 2010). I denna studie ses personen inte som en aktör utan som en 

mottagare av arbetslivsinriktad rehabilitering, liksom AF (2015) gör. Arbetsterapeuten utreder 

vilka resurser och begränsningar som finns hos personen för att kunna ta tillvara och utveckla 

personens resurser (AF, u.å.). Genom att arbetsterapeuten använder personens egna förmågor och 
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resurser kan nya strategier utvecklas hos personen. Detta för att personen ska kunna bli delaktig i 

de aktiviteter som personen vill och behöver kunna utföra (Kielhofner, 2012). Arbetsförmåga är 

ett begrepp som används inom flera olika professioner och myndigheter (Holmqvist, 2009; 

Ludvigsson et al., 2006), men vars tolkning skiljer sig åt (Ludvigsson et al.). Enligt AF (2014) 

bestäms arbetsförmåga av personens egenskaper, en specifik arbetsuppgift och i vilken precis miljö 

arbetsuppgiften utförs. FK (2015) beskriver att arbetsförmågan bedöms utifrån personens 

nedsättning och dess konsekvens samt diagnos, vilket läkare bedömer. Regeringen (SOU 2008:66) 

skriver att det är svårt att bedöma arbetsförmåga utifrån endast medicinskt tillstånd. Vid AF utreds 

arbetsförmåga (AF, 2014). Det är viktigt att om personen har ett arbete när bedömning av 

arbetsförmåga ska ske bör testerna utföras i relation till det specifika arbetet då miljön är viktigt 

att ta hänsyn till (Ludvigsson et al., 2006).  

 

Samarbete inom arbetslivsinriktad rehabilitering 

Definitionen av samarbete är “gemensamt bedrivet arbete som gäller en avgränsad uppgift” och 

definitionen för samverkan “är övergripande gemensamt handlande på organisatoriskt plan för 

ett visst syfte” där samverkan och samarbete kan ske mellan olika aktörer (Socialstyrelsen, 2011, 

s. 4). AF (u.å.) är en myndighet som finns i hela Sverige och har som uppdrag att underlätta för 

personer som söker arbete och olika arbetsgivare att finna varandra. Ett av AF:s (2014) uppdrag 

är att bedriva arbetslivsinriktad rehabilitering som ska leda till att arbetsförmedlare skall kunna 

matcha personen mot ett arbete. Arbetslivsinriktad rehabilitering är en process som kan bestå i 

flera olika steg (AF, 2014) inom vilket arbetsterapeuten på AF arbetar på uppdrag av 

arbetsförmedlaren (AF, u.å.). Det är arbetsförmedlaren som är ansvarig att upprätthålla en aktiv 

rehabilitering för personen (SOU 2010:04). Arbetsförmedlaren har en viktig roll för att personer 

med funktionsnedsättning ska närma sig ett arbete (AF, u.å.; AF, 2014; Berggren & Hansson 

2010), vilket är ett gemensamt mål mellan arbetsterapeuter och arbetsförmedlare (Lundgren och 

Nordström, 2007). Om personen efter kartläggning och utredning har behov utav vidare utredning 

av arbetsförmåga sker detta på en upphandlad utredningsplats. På den externa upphandlade 

utredningsplatsen är det legitimerade arbetsterapeuter som gör bedömning av personens 

arbetsförmåga vilket baseras på observationer. Efter detta får arbetsterapeuten på AF en samlad 
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bild av nivåbestämning utifrån personens kapacitet i förhållande till de krav specifika 

arbetsuppgifter och arbetsmiljö ställer (AF, 2014). När arbetsförmågan är utredd ska 

arbetsförmedlaren tillsammans med personen prata om hur de tillsammans ska gå vidare mot 

arbete (AF, 2013). Vid funktionsnedsättning som ger begränsad arbetsförmåga ska den antingen 

stödjas av läkarutlåtande, intyg från annan myndighet eller intygas efter utredning av specialist vid 

AF. Enligt SFS 1962:381 har FK rehabiliteringsansvar att samordna de rehabiliteringsinsatser som 

personen behöver för att återgå till arbete. I FK:s rehabiliteringsansvar ska FK i arbetet med 

rehabiliteringen samverka med den försäkrade personens arbetsgivare, sjukvården, socialtjänsten 

samt arbetsmarknadsmyndigheter. FK ska arbeta för att var och en inom sitt verksamhetsområde 

vidtar de åtgärder som behövs för en effektiv rehabilitering av den försäkrade. Olika professioners 

kompetens utnyttjas idag inte på vårdcentraler när arbetsförmågan ska utredas vid sjukskrivning 

(Nilsing Strids, 2013), men det är nödvändigt att nyttja olika professioners kompetens för att kunna 

främja återgång till arbete (Ståhl, Svensson & Petersson, 2011). Enligt studien av Bergström och 

Sandin (2007) anser arbetsterapeuten att det är viktigt att samarbeta med olika aktörer och 

professioner inom och utanför AF för att arbetsrehabiliteringen ska lyckas. AF (2014) menar på 

att sjukvården inte tar hänsyn till arbetets krav vid sjukskrivning utan endast hälsotillståndet. 

Därför behöver en utredning av arbetsförmåga göras med utgångspunkt i de förutsättningar som 

finns för arbete. Det är viktigt att personen med nedsatt arbetsförmåga eller ohälsa tidigt får en 

kartläggning. Nya reformer av sjukförsäkringar har resulterat i ett ökat behov av fler och tidigare 

övergångar från FK till AF. Den grupp personer som avses är personer som har nedsatt 

arbetsförmåga eller där arbetsförmågan hotar att försämras av medicinska skäl (FK, 2011). Ett 

gemensamt kartläggningsarbete påbörjas mellan myndigheterna. Detta för att personen ska pröva 

sin arbetsförmåga (SOU 2010:04) och för att personen ska få långsiktiga hållbara lösningar för att 

återfå eller bibehålla sina förutsättningar för att vara självförsörjande (FK, 2011). Utifrån att 

studier visar på att flera professioner måste samverka för att främja återgång till arbete (Ståhl et 

al., 2011) och att det finns signifikanta effekter utifrån regeringens samverkansuppdrag till AF och 

FK där det visade sig att fler närmade sig arbete när myndigheterna samverkade (FK, 2014). 

Arbetsterapeuten på AF är en aktör inom arbetslivsinriktad rehabilitering som ska samverka med 

andra aktörer. Dock har inga studier återfunnits vid litteraturgenomgången som fokuserar på 
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arbetsterapeuters erfarenheter vid samarbete med de olika aktörerna inom arbetslivsinriktad 

rehabilitering på AF, därför behövs den här studien. 

 

Syfte  

Studiens syfte är att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av samarbete med aktörer inom 

arbetslivsinriktad rehabilitering vid AF. 

  

Metod 

Design 

Denna studie har en kvalitativ ansats som valdes utifrån studiens syfte. Olsson och Sörensen (2011) 

beskriver att en kvalitativ ansats ger resultat som går på djupet i specifika kontexter. Datainsamling 

genomfördes genom semistrukturerade intervjuer. Enligt Hartman (2004) är det bra för att få en 

fördjupad information av respondenternas erfarenheter. Datamaterialet i form av intervjutexter 

analyserades med kvalitativ innehållsanalys enligt Lundman och Hällgren Graneheims (2012) 

metod. Metoden är vanlig för att tolka kvalitativ data. 

 

Urval 

Författarna i studien gjorde ett snöbollsurval. I enlighet med vad Alvehus (2013) säger om 

snöbollsurval valde författarna att kontakta en redan känd kontakt inom det området som 

författarna önskade finna sina respondenter. Urvalsförfarandet för studien inleddes genom att 

författarna kontaktade en varsin arbetsterapeut på AF i två olika regioner i Sverige. De tillfrågade 

arbetsterapeuterna angav sedan andra arbetsterapeuter som kunde vara värdefulla utifrån studiens 

syfte. Totalt 13 angivna arbetsterapeuter tillfrågades om deltagande i studien via missivbrev 

(bilaga 2) varav åtta tackade ja för att delta i studien. Respondenterna som deltog tillhörde en 

landsbygds- och en storstadsregion. I studien deltog en man och sju kvinnor. Medelåldern för 

respondenterna var 44 år och anställningstiden på avdelning rehabilitering till arbete var i 

genomsnitt sex år. Sju av åtta respondenter arbetade i samma hus som arbetsförmedlarna. 

Respondenterna arbetade under sin yrkeslegitimation som arbetsterapeut med examensår mellan 
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1991-2009. Författarna har också definierat och begränsat urvalet med hjälp av kriterier för 

inkluderande. Inklusionskriterier var att respondenten skulle ha arbetat senaste året som 

legitimerad arbetsterapeut på avdelning rehabilitering till arbete på AF.  

 

Datainsamling 

Vid insamling av data användes semistrukturerade intervjuer med arbetsterapeuter på AF. Olsson 

och Sörensen (2011) beskriver att syftet med intervjuer är att nå kunskap om respondenternas 

erfarenheter. I enlighet med Hartman (2004) använde sig författarna utav låg grad av struktur 

genom att använda sig utav en intervjuguide (bilaga 1). Vidare stimulerades respondenternas 

berättande under intervjun och detta för att få en fördjupad information om arbetsterapeuternas 

erfarenheter. Intervjuerna blev i genomsnitt 43 minuter långa per intervju, från 23 till 79 minuter. 

Alla intervjuer utfördes på respondenternas kontor med undantag för en intervju som fick slutföras 

per telefon. Båda författarna intervjuade fyra respondenter i varsin region. Författarna 

transkriberade sina egna intervjuer som var inspelade. Det fanns inte något intern bortfall. 

 

Dataanalys 

Författarna analyserade de transkriberade intervjuerna i enlighet med kvalitativ innehållsanalys 

utifrån Lundman och Hällgren Graneheim (2012) och sökte likheter och skillnader i datamaterialet. 

Författarna började med att läsa alla transkriberade intervjuer var för sig. Sedan tog författarna ut 

meningsbärande enheter, först några tillsammans för att sedan fortsätta enskilt. Där efter gick 

författarna tillsammans igenom de uttagna meningsbärande enheterna för att tillsammans 

analysera dem. Vidare kondenserade författarna meningsbärande enheterna för att sedan koda 

dem. Detta utfördes delvis enskilt men författarna gick igenom materialet tillsammans under 

arbetets gång. De koder som hade liknade innehåll fördes samman, där efter skapades 

underkategorier. Detta steg utförde författarna först enskilt och sedan gemensamt. 

Underkategorierna sorterades in i huvudkategorier, där underkategorierna bara förekom under en 

enda huvudkategori. Författarna kom tillsammans fram till fyra huvudkategorier (se tabell 1.). 

Författarna förde sedan samman det underliggande budskapet i datamaterialet, vilket ledde fram 

till ett tema.  
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Tabell 1. Exempel på dataanalysen med respektive fyra huvudkategorier 

Kondenserad 

meningsbärande enhet 

Kod Underkategori Huvudkategori 

Tidsbrist och 

kunskapen, men det 

handlar ju också om 

tidsbristen att dom 

(arbetsförmedlarna) har 

inte tid att lära känna 

personerna i den 

utsträckning som dom 

skulle behöva göra 

Arbetsförmedlarnas 

tidsbrist gör att de inte 

hinner lära känna sina 

sökande som dom 

borde 

Arbetsbelastning 

leder till tidsbrist 
Aktörers arbetsbelastning 

och kompetens påverkar 

samarbetet 

Det (vid dispyt mellan 

FK och AF om 

arbetsförmåga) får oftast 

prövas, handläggaren 

skickar prövningar och 

överprövningar. 

Omprövningar vid 

dispyt mellan AF och 

FK. 

Problem fodrar 

lösning på högre 

nivå 

Gemensamma riktlinjer 

saknas för aktörerna 

Jag tycker ganska ofta 

att det finns en lyhördhet 

och nyfikenhet över att 

förstå lite hur vi jobbar 

och de 

(arbetsförmedlare) är 

positiva till att vara med 

på möten och dela med 

sig av det dom har.  

Intresse från 

arbetsförmedlarnas 

sida främjar 

samverkan 

Förhållningsätt 

påverkar 
Aktörers förhållningsätt 

påverkar samarbete 

Vården e en annan 

distans som vi möter. 

Möter vården också Samverkar med 

vården 

Aktörer som samverkar 

med arbetsterapeut på AF 

 

 

Etiska reflektioner 

Författarna har utifrån de etiska principerna i Olsson och Sörensen (2011) under hela arbetet med 

studien arbetat för att stödja respondenternas autonomi och integritet för att undvika att 

respondenterna på något vis kommer till skada. Författarna garanterade respondenterna 
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konfidentialitet om de ville delta i studien. Alla tillfrågade arbetsterapeuter fick missivbrev (bilaga 

2) med information om studien. Tiden fram till intervjutillfället fanns författarna tillgängliga på 

mail och telefon för att kunna svara på eventuella frågor från respondenterna. I samband med 

intervjutillfällena informerades respondenterna återigen om att intervjun kommer att spelas in, 

vilka som skulle ha tillgång till intervjumaterialet och att ljudfil och transkriberingar skulle 

förstöras då studien var godkänd. Utskick med information på mail skickades ut i separata mail till 

respondenterna för att skydda deras integritet då det fanns en risk att respondenterna arbetade på 

samma kontor. All data sparades på lösenordskyddade datorer.  

 

Nyttan med studien är att belysa hur samarbetet med de olika aktörerna inom arbetslivsinriktad 

rehabilitering fungerar idag. Detta genom arbetsterapeuter på AF då de är en aktör inom 

arbetslivsinriktad rehabilitering. Författarna anser att nyttan med studien överväger eventuella 

etiska risker. 

 

Resultat  

Det framkom fyra huvudkategorier och ett tema i dataanalysen. Huvudkategorierna var “Aktörer 

som samverkar med arbetsterapeut på AF”, “Aktörers arbetsbelastning och kompetens påverkar 

samarbetet”, “Gemensamma riktlinjer saknas för aktörerna” och “Aktörers förhållningsätt 

påverkar samarbete”. Huvudkategorierna beskriver att flera olika faktorer påverkar samarbetet 

med de olika aktörerna utifrån respondenternas erfarenheter. Temat ”samarbetet är bristfälligt 

inom arbetslivsinriktad rehabilitering för sårbara personer som står utanför arbetsmarknaden ” 

speglar det underliggande budskapet i respondenternas berättelser om samarbete.  

 

Aktörer som samverkar med arbetsterapeut på AF 

Under första huvudkategorin illustreras respondenternas erfarenheter av vilka aktörer de 

samverkar med idag. Respondenterna berättade att det är flera olika aktörer som de samverkar 

med. De berättade att de i olika grad samverkar med arbetsgivare, vården, kommunen vid 

arbetsmarknadsenheten [AME], FK, arbetsförmedlare, arbetsterapeut på externupphandlad 

utredningsplats vid arbetsförmågebedömning [ABB] och olika hjälpmedelsleverantörer. 
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Respondenterna beskrev att deras största samverkansuppdrag är att som internkonsult stödja 

arbetsförmedlaren genom att vid konsultationsforum diskutera ärenden eller ta emot ärenden för 

att göra arbetsförmågeutredning. Vidare berättar respondenterna att de också ska stödja 

arbetsförmedlare vid flerpartssamtal med FK för att presentera arbetsförmågeutredning som har 

utförts. Vidare stödjer de arbetsförmedlaren när det finns behov av kontakt med vården vilket 

behövs då sökande är för sjuk för att vara inskriven på AF detta för att delge utredning. 

Respondenterna samverkar även med FK när det finns ett behov av gemensam kartläggning kring 

sökande. Samverkan med FK sker också enligt respondenterna tillsammans med 

arbetsförmedlaren när sökande är alldeles för sjuk för att vara inskriven på AF och FK åter ska ta 

sitt rehabiliteringsansvar. Vidare samverkade respondenterna med arbetsterapeut vid extern 

upphandlad utredningsplats. Respondenterna berättade att de träffades tre gånger under en 

utredningsperiod för en sökande för introduktion, uppföljning och avslutning samtal. De 

samverkar även mycket med handledarna på AME. Samverkan inleds då sökande ska arbetsträna 

eller utreda arbetsförmåga. Vidare berättade respondenterna att hjälpmedelsleverantörer var en 

samverkansaktör som de samverkade en del med. Samarbetet med hjälpmedelsleverantören är 

viktigt då respondenterna stödjer arbetstagare med arbetsplatshjälpmedel och ibland behöver 

respondenten anpassa för sökande under arbetsförmågeutredning. Respondenterna beskrev att 

samverkan startade när det fanns behov av arbetshjälpmedel för sökande eller arbetstagare. 

Respondenterna berättade att de i viss utsträckning också samverkade med arbetsgivare men att 

det inte var ett samarbete som skedde regelbundet. Samarbete med arbetsgivare inleddes om de 

behövde stöd i förslag av anpassning på arbetsplats eller om en arbetstagare har vart sjukskriven 

och skall återgå till arbete. 

 

Aktörers arbetsbelastning och kompetens påverkar samarbetet 

Under den andra kategorin illustreras respondenternas erfarenheter utav att kompetens och 

arbetsbelastning påverkar samarbetet. Respondenterna berättade att de måste anpassa sin 

kommunikation efter vilken kompetens aktörer har som de samarbetar med. Att det ibland krävs 

att vara extra tydlig för att samarbete ska fungera bra. Enligt respondenterna påverkades 

samarbetet av aktörernas individuella erfarenhet av att hantera olika ärenden.  
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Respondenterna berättar att AF idag mycket ansträngd med en stor omsättning på 

arbetsförmedlare. Arbetsförmedlarna har hög arbetsbelastning vilket har en negativ påverkan på 

samarbetet. Respondenternas erfarenheter är att tidsbrist hos arbetsförmedlarna är en stor 

anledning till att deras samarbete fungerade dåligt. Respondent uttryckte “så gör jag [respondent] 

det ibland för att jag vet att just nu har hon [arbetsförmedlaren] skitmycket att göra”. Enligt 

respondenterna visade sig tidsbristen genom att respondenterna i många fall erfor att de fick göra 

delar av arbetsförmedlarnas arbete. De erfor även att det de behövde vara flexibla i sin arbetsroll 

genom att ta ett större ansvar kring den sökande, att göra uppföljningar på arbetsplatser som 

egentligen är arbetsförmedlarnas arbetsuppgifter. Respondenterna berättade att det gärna hjälpte 

arbetsförmedlarna då de vet att dem har tidsbrist. Vidare beskrev de att sökande ska vända sig till 

arbetsförmedlarna vid frågor men på grund utav arbetsförmedlarnas tidsbrist finns de inte 

tillgängliga i den mån som behövs för sina sökande, då väljer sökande ofta att istället kontakta 

respondenterna. Respondenternas erfarenheter är att tidsbristen försvårade samarbetet med 

arbetsförmedlarna, att det är svårt att få tid till att samtala kring en arbetsförmågeutredning. 

Respondenterna erfor att en stor konsekvens av tidsbristen är att arbetsförmedlarna inte har den tid 

som arbetsförmedlarna behöver för att skaffa sig den nödvändiga kunskap som krävs inom 

rehabilitering och funktionsnedsättningar vilket försvårar samarbetet. Respondenter berättade att 

när arbetsförmedlarna är hårt pressade och tiden inte räcker till finns det även en viss risk för 

felhantering av ärenden. Respondenter uttryckte att kunskapsbristen hos arbetsförmedlarna 

påverkade deras samarbete negativt. En respondent sa “Ibland vet inte arbetsförmedlarna vad dom 

undrar över”. Enligt respondenterna berodde det på att arbetsförmedlarna ofta saknar kunskap om 

rehabilitering. Att arbetsförmedlarna behöver en bredare kompetens för att kunna förstå 

funktionsnedsättningars påverkan på arbetsförmågan. På grund av att arbetsförmedlarna har en 

tidsbrist leder det till att de inte kan tillägna sig den kunskap som behövs om funktionsnedsättning 

enligt respondenterna. Respondenterna menade på att kunskapsbristen gör att det tar lång tid för 

arbetsförmedlarna att identifiera svårigheter hos den sökande och vidare kunna sätta dem i relation 

till eventuell odiagnostiserad funktionsnedsättning. Där med påbörjas samarbete mellan de två för 

sent. Respondenterna upplevde även att de får lägga mer tid på samarbetet med oerfarna 
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arbetsförmedlare och det krävs att vara mycket tydlig i kommunikationen när de samarbetar för att 

det ska förstå varandra bättre. Vidare beskrev de att samarbetet blir bättre när arbetsförmedlare har 

jobbat en längre tid, då de höjer sin kompetens om rehabiliteringsprocessen och 

funktionsnedsättningar. 

 

Tidsbristen fanns också som en påverkande faktor när respondenterna talade om deras samarbete 

med vården. Att det var svårt att få till samarbete med läkare när behov fanns då läkare har ont om 

tid. Respondenternas erfarenheter är att de även ibland får göra vårdens arbete och att det är ett 

stort problem idag att vården är överbelastade och får tidsbrist. När samverkan med vården 

inleddes var det ofta lätt att kommunicera med läkare på grund av gemensam terminologi vilket 

främjade deras samarbete 

 

Tidsbristen fanns också för arbetsterapeuten vid de externa upphandlade utredningsplatserna enligt 

respondenterna. De uttryckte att det är svårt att få ihop tider till möten med arbetsterapeuten för 

avstämning och slutsamtal kring utredning vilket påverkade deras samarbete negativt. En 

respondent uttryckte “Viktigt med arbetsterapeuter som observerar det höjer kvalitén”. 

Respondenterna erfor att tidsbristen berodde på att extern arbetsterapeut fastnade mycket i 

dokumentation och samtal. Detta enligt respondenterna ledde till mindre arbetsterapeutiska 

observationer vid ABB vilket påverkar utredningarna. Respondenterna beskrev att det är svårt att 

påverka kvaliteten på upphandlade externa utredningsplatser, då de uttryckte att låg kvalitet 

påverkade deras samarbete med arbetsterapeuten och utredningarna. Respondent uttryckte “kritisk 

till att billigaste blir upphandlad”, att det vore bra om kvalitén också värderades vid upphandling 

av ABB inte bara ekonomi. Detta sätt att upphandla ABB enligt respondenterna leder dels till att 

utredningar kan blir sämre men också att det samarbetet som respondenten har byggt upp med 

extern utredningsplats snabbt kan gå förlorat. Vidare är deras erfarenheter att kvaliteten är väldigt 

skiftande även om det under denna upphandlingsperiod har fungerar väldigt bra. Respondenterna 

berättar att situationen blir sårbar då det finns för få arbetsterapeuter som kan observera i aktivitet 

under ABB och kvaliteten sjunker på flera plan. Det framkom från respondenterna att en utredning 

blir stillastående om arbetsterapeuten blir sjuk, att det har varit deras rädsla många gånger då de 
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skall samarbeta vid utredning. Vidare berättar de att det känns chansartat om det blir ett bra 

samarbete och en bra ABB för sina sökande. Respondenterna berättade att de är nöjda med dagens 

krav på att det ska vara legitimerad arbetsterapeut på extern upphandlad utredningsplats då kravet 

inte fanns tidigare. Enligt respondenterna har detta höjt kvalitén mycket eftersom det viktigt för 

samarbetet och utredningen att kunna förmedla information kring sökande och aktivitet vilket de 

uttryckte att bara arbetsterapeuter kan. Respondenterna erfor att kvaliteten på utredningarna 

sjunker när det inte finns erfarna arbetsterapeuter vid ABB, att de tycker synd om nyexaminerade 

arbetsterapeuter som faktiskt inte klarar av arbetet vilket också leder till svårigheter när de skall 

samarbeta. Respondenterna var tydliga med att kommunikation och samsyn med extern 

arbetsterapeut under en ABB oftast var god. Detta på grund av att de båda är arbetsterapeuter med 

en gemensam teoretisk grund i MOHO. Respondent uttryckte “Pratar samma språk, att hon kan 

se i aktivitet som bara arbetsterapeut kan”. Att ha arbetsterapeutisk kompetens vid ABB där de 

har ett gemensamt språk var också faktorer som främjade deras samarbete.  

 

Gemensamma riktlinjer saknas för aktörerna 

I den tredje kategorin illustreras respondenternas erfarenheter utav att deras samarbete med aktörer 

påverkas utav riktlinjer och lagar. Respondenterna berättar att de saknar gemensamma riktlinjer 

vilket påverkar samarbetet med aktörerna. En respondent uttryckte tydligt “Regelverk påverkar 

samverkan”. Det är svårt att få till ett bra samarbete när aktörer är hårt styrda av olika regelverk 

enligt respondenterna. En önskan om att se regelverk som kompletterar varandra eller kanske att 

AF och FK skulle vara en och samma myndighet för att underlätta samarbetet mellan de båda fanns 

hos respondenterna. Vidare berättade de att när det saknas gemensamma regelverk blir 

konsekvenserna enligt respondenterna att aktörer ställs mot varandra vilket försvårar deras 

samarbete negativt. Vidare är samsynen mellan AF och FK är bristande, FK är den aktören som är 

svårast att samarbeta med utifrån respondenternas erfarenheter. De erfor att det blir svårt att 

samarbeta med FK då de inte gärna vill ha stödet från AF. Respondenterna berättade att AF och 

FK har olika definitioner på vad arbetsförmåga är vilket leder till bristande samsyn på syftet för 

arbetsförmågeutredning på AF. Att AF efter utredning kommer fram till att en person inte har 

någon arbetsförmåga medan FK i samma stund tycker att personen har hundraprocentig 
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arbetsförmåga. Respondenter erfor att FK är den myndighet som har mandat att bortse från en 

utredning från AF, som visar på att sökande inte har någon arbetsförmåga och att detta leder till 

svårigheter i deras samarbete. När det uppkommer oenigheter vid samarbete mellan AF och FK  

erfar respondenterna att det drabbar sökande, då sökande inte kan ta del av AF:s utbud. Vidare 

anser respondenterna är det viktigt att FK lyssnar till AF när sökande inte har någon arbetsförmåga 

och där med bör få stöd utav FK igen. FK anser dock att personen skall utförsäkras då de anser att 

sökande har hundra procentig arbetsförmåga och då ska söka arbete på heltid enligt 

respondenterna. De berättade att sökande till slut hamnar i en inlåsningseffekt och inte kan påverka 

sin egen situation. Respondenternas erfarenheter är att både AF och sökande blir maktlösa. Vidare 

berättade de att när sökande fastnar mellan aktörer, AF, FK och kommunen, då det är en oklar 

ansvarsfördelning vilket inte främjar samarbetet mellan aktörerna. AF har inte möjlighet att ställa 

krav på varken FK eller kommunen enligt respondenterna. Bristande riktlinjer kring 

ansvarsområde enligt respondenterna leder till att när det finns oenigheter mellan aktörerna kring 

vilken arbetsförmåga den sökande egentligen har blir det svårt att samarbeta. Vidare önskade 

respondenterna tydligare och bättre rutiner för samarbete mellan aktörer, för att uppnå tydlig 

samsyn för den sökande då de erfar att det idag saknas.  Respondenterna berättar att FK har ett 

rehabiliteringsansvar för personer som är sjukskrivna men att FK ibland har skickat för sjuka 

personer till AF för utredning. Respondent uttryckte “(FK) har ett rehabiliteringsansvar men dom 

kan jag [respondent] tycka dom tar inte det så det är inte en liten fråga det är en ganska stor 

fråga.” Vidare framhåller de att FK ibland använder AF för att göra utredningar åt dem, det är inte 

AF:s ansvar att göra det. Detta visar sig genom att respondenterna möter sökande som är alldeles 

för sjuka där det är uppenbart att sökande inte har någon arbetsförmåga när de skrivs in på AF. 

Respondenternas erfarenheter är att det är inte bara oetiskt att utsätta sårbara personer för en lång 

utredning utan också att AF:s resurser inte används ändamålsenligt på grund utav bristande 

samarbete. De menar att på att AF:s uppdrag är att vid behov utreda arbetsförmåga mot arbete inte 

göra utredningar mot sjukförsäkring åt FK men att det ibland har gjorts. Dessa problem leder till 

stora svårigheter när de skall samarbeta enligt respondenterna. Det bristande samarbetet mellan 

AF och FK enligt respondenterna är att AF utreder funktion i aktivitet mot arbete, vilket inte FK 

gör. När FK skall besluta om en person har arbetsförmåga utgår de utifrån läkarutlåtanden som 
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baseras på diagnos och hälsotillstånd vilket inte är tillräckligt enligt respondenterna. Samt att de 

berättade att läkaren som skriver utlåtande till FK saknar kunskaper om att göra denna bedömning 

och inte heller alltid förstår skillnaden mellan sjukskrivning och att vara inskriven på AF. Detta 

enligt respondenterna skapar stora problem att då det är svårt att kommunicera och skapa en 

samsyn kring en person vilket inte främjar samarbete.  

  

Vidare önskar respondenterna att få samarbeta mer med vården, då behovet finns men det sker i 

för liten utsträckning idag. Respondent uttryckte “Tyvärr tar inte vården kontakt med oss de vet 

nog inte att vi finns på AF”. Att idag finns inte det några riktlinjer att de skall samarbeta men det 

framgick att samarbetet underlättades med vården när det fanns rehabkordinatorer. Enligt 

respondenterna saknades den naturliga kopplingen mellan dem och arbetsterapeut inom psykiatrin 

eller habiliteringen, vilket försvårar att få till det nödvändiga samarbetet. Vidare behövs samarbetet 

med vården för att kunna få en samsyn kring sökande när en person har andra vårdkontakter utanför 

AF enligt respondenterna. Respondenternas erfarenheter är att det skulle underlätta om vården 

gjorde utredningar till FK för att inte för sjuka personer skulle hamna hos AF. Men det saknas 

riktlinjer om detta enligt respondenterna. De upplever ett motstånd hos vården när det kommer till 

att samarbeta. Viktigt att läkare lyssnar och vill samarbeta med AF då sökande är för sjuk för att 

vara inskriven på AF. Respondenterna upplevde att läkare inte vill sjukskriva ibland och sökande 

då hamnar i förvaring på AF då FK inte ändrar sitt beslut då inget nytt sjukintyg skrivs då läkare 

väljer att bortse från AF:s utredning. 

 

Vid AME på kommunen finns det inte krav på att det är arbetsterapeut som utför observationer i 

aktivitet utan handledare med vitt skilda utbildningar enligt respondenterna. De anser att det vore 

bra med arbetsterapeuter där då det skulle höja kvalitén och förbättra samarbetet. Utifrån 

respondenterna erfarenheter anser de att samsynen kring sökande mellan dem och AME skulle 

kunna utvecklas om det kom nya riktlinjer att det ska finnas arbetsterapeutisk kompetens vid AME. 

Handledare på AME glömmer ibland varför den sökande är där och att handledarna ser sökande 

som arbetskraft och respondenten menar på att sökande är där för arbetsförmågeutredning. 

Konsekvensen utav avsaknad samsyn vid samarbete med handledare vid AME enligt 
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respondenterna var den att sökande inte får den arbetsrehabilitering som de behöver men också att 

det påverkar deras samarbete negativt.  

  

Aktörers förhållningsätt påverkar samarbetet 

Under fjärde kategorin illustreras respondenternas erfarenheter av hur aktörers förhållningsätt 

påverkar samarbetet. Respondenternas erfarenheter är att aktörerna som de samarbetade med hade 

olika förhållningsätt vid samarbete. Att en del aktörer var mer intresserade och lyhörda än andra. 

Respondenterna erfor att intresse och lyhördhet påverkade samarbetet positivt och att det ledde till 

en samsyn hos aktörerna på syfte med utredningar. Vidare är deras erfarenheter att när aktörer vet 

om varandras ansvarområden och kompetens blir det ett bra samarbete. Men respondenterna anser 

att det finns ett behov av att aktörer behöver mera kunskap om varandras ansvarsområden. 

Respondenternas erfarenheter är att när FK och AF är lyhörda och litar på varandra blir det bättre 

samarbetet. De berättar att det är bra när FK lyssnade till de utredningar som respondenterna hade 

genomfört när sökande har behov av att återfå FK:s stöd. Vidare är respondenternas erfarenheter 

att samarbetet med vården fungerar bra då läkare var lyhörda. Att läkare uppskattade AF:s hjälp 

då de kunde använde utredning som AF gjort vilket ledde till att de kunde skriva ett bättre sjukintyg 

till FK när de samarbetade.  

 

Respondenternas erfarenheter är att samarbete främjas utav att aktörer lär känna varandra. De 

berättar att de har ett mycket nära samarbete med extern arbetsterapeut vid ABB och att det idag 

fungerar väldigt bra. Samarbetet med arbetsterapeut vid ABB är bra och enligt respondenterna 

beror det på att de arbetar nära varandra under lång tid och då lär känna varandra väl. Vidare 

berättar respondenterna att det finns ett bra samarbete med hjälpmedelsleverantörerna. Detta enligt 

respondenterna beror på att när det har arbetat länge ihop och lärt känna varandra förstår de båda 

varandra väl. Att känna varandra är viktigt i samarbetet då de bådas kompetenser måste 

komplettera varandra vid komplexa ärenden. Respondenterna berättade att lyhörda och intresserad 

arbetsförmedlare också främjade ett gott samarbete men också att känna varandra väl. 

Respondenternas erfarenheter är att tillåtande förhållningsätt mot arbetsförmedlarna är viktigt för 

att få ett bra samarbete, speciellt när de visar att de är intresserade och lyhörda.  
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Tema 

Temat som växte fram var att ”samarbetet är bristfälligt inom arbetslivsinriktad rehabilitering för 

sårbara personer som står utanför arbetsmarknaden.” Respondenterna berättade att det idag inom 

arbetslivsinriktad rehabilitering finns många brister och att det finns mycket att göra för att 

förbättra samarbetet mellan aktörerna. Respondenterna beskrev att många av svårigheterna vid 

samarbete med aktörerna rotar sig i organisatoriska problem, problem som måste lösas på en högre 

nivå som chefs- och på politisk nivå, att det inte ligger på enskilda handläggare eller på personnivå.  

 

Diskussion 

Resultatdiskussion 

I regleringsbrevet (Regeringen, 2014) till AF framgår att AF ska samarbeta med FK. De 

tillsammans ska samarbeta med Sveriges kommuner och landsting. Detta stämmer väl överens 

med vad som framkom att respondenterna i denna studie uppgav som samarbetsaktörerna vården, 

kommunen och FK. Vidare framgår från AF (2014) att AF använder arbetsterapeut på extern 

upphandlad utredningsplats. I resultatet framgick att respondenterna och arbetsterapeut på extern 

upphandlad utredningsplats har ett nära samarbete. AF:s kärnuppdrag är att matcha arbetssökande 

mot arbetsgivare (AF, u.å.). Respondenterna angav arbetsgivarna som en samarbetsaktör vid 

arbetslivsinriktad rehabilitering. Det som inte framgått i de dokument som finns att tillgå är att 

samarbeta med hjälpmedelsleverantörer, vilket respondenterna i denna studie angav som en aktör. 

Däremot framkom det att arbetsförmedlaren ger uppdraget till arbetsterapeuten (AF, 2014), detta 

stämmer väl överens med vad respondenterna i denna studie berättade. 

 

Samarbetet med arbetsförmedlarna påverkas negativt utifrån deras höga arbetsbelastning enligt 

respondenterna. Tidsbristen ledde till dels att respondenterna hade svårt att få tid att samtala om 

utredningar men också att arbetsförmedlarna inte fick den kompetenshöjning som de behöver 

enligt respondenterna. Vidare uttryckte respondenterna att AF är ansträngd med stor 

personalomsättning och att myndigheten förlorar kompetens på grund utav det. Det finns forskning 

på (Wennerström & Diehl, 2005) att arbetsförmedlare behöver en högre kompetens då det idag 

ställs högre krav på deras yrkesutövning. Detta ger indikationer på att det behövs sättas in åtgärder 
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för att minska arbetsbelastningen för arbetsförmedlarna men också att höja deras kompetens redan 

vid anställning för att samarbetet skall bli bättre mellan arbetsförmedlare och arbetsterapeuter på 

AF. Vidare framkommer det i studien av Nordenberg (2014) att arbetsförmedlare lägger ansvaret 

på sökande själv att ha kontakt med vården. Enligt respondenterna i denna studie var det ofta att 

respondenterna fick ta över arbetsförmedlarens ansvar att ha kontakt med vården vilket ger 

indikation på att arbetsförmedlarnas arbetsbelastning måste lättas. 

 

Det framgick även att vården är ovana att samverka med aktörer utanför vården. Men också att de 

saknar kunskap om vilka de kan samverka med (Nordenberg, 2014). I den här studien berättade 

respondenterna att de saknar samarbete med vården då det behövs en samsyn för sökande. Att 

vården inte tar kontakt med AF för det vet nog inte att det finns arbetsterapeuter där. Detta ger 

indikationer på att vården behöver få stöd i att veta vilka de kan samarbeta med men även när det 

skall samverka. Även inom vården upplever respondenterna att det är hög arbetsbelastning på 

grund utav resursbristen. Att vården inte kan ta sitt fulla ansvar vilket leder till svårigheter när 

respondenterna behöver boka tid med läkare för att sökande är för sjuk för att vara på AF. 

Respondenternas erfarenheter stämmer väl överens med vad som fram kom av Nordenberg att 

vården inte tar sitt ansvar för de personer som behöver det som mest. Vården bekräftade att det var 

på grund av bristande resurser och brist på tid. Det finns forskning på att flera professioner behöver 

samarbeta för att nå en lyckad rehabilitering (Ståhl et al., 2011). Om vården var tillgängliga skulle 

det eventuellt kunna främja samarbetet.  

 

Enligt studien av Nilsing Strid (2013) innehåller endast en tredjedel av alla sjukintyg bedömning 

av arbetsförmåga. Liksom respondenterna i den här studien påpekade om läkarnas brist på kunskap 

om funktion i förhållande till arbete visar studier (Holmqvist, 2009; Lindholm et al., 2010; 

Ludvigsson et al, 2006) på att läkare upplever det problematiskt och har avsaknad av kompetens 

när de skriver sjukintyg i förhållande till arbete. AF (2014) nämner att medicinsk utredning som 

fokuserar på hälsotillståndet behöver kompletteras med utredning som specifikt tar ställning till 

personens förutsättningar till arbete. Utifrån forskning som finns ger det indikationer på att 

arbetsterapeutisk kompetens kan vara nödvändig att nyttja för att  
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I studien framkom det att respondenternas samarbete med arbetsterapeut på extern upphandlad 

utredningsplats är mycket sårbar. Dels framkom det att kvalitén på utredningsplatserna är skiftande 

att respondenterna ibland känner olust att skicka sökande dit. Men respondenterna uttryckte att 

den goda relationen vid samarbetet med arbetsterapeuten snabbt kan gå förlorat vid nästa 

upphandling. Respondenternas erfarenheter är att arbetsterapeuterna har hög arbetsbelastning då 

de fastnar i möten och dokumentation vilket påverkar utredningens kvalitet då det blir färre 

arbetsterapeutiska observationer och svårt att få tid till att träffas för avstämning. Enligt 

respondenterna är det arbetsterapeutisk kompetens som höjer kvalitén då arbetsterapeuten kan 

förmedla arbetsförmåga baserat på observationer i aktivitet. Vidare fodras det att se en person i 

aktivitet enligt Kielhofner (2012) och AF (2014) då arbetsförmåga ska bedömas. Sårbarheten 

enligt respondenterna beror på att det alltid är ekonomi som styr vilket företag som vinner 

upphandlingen, aldrig kvalitén. Utifrån det teoretiska perspektivet av Hart, Schleifer och Vishny 

(1997) finns risker att kvalitén påverkas när privata verksamheter försöker skära ner på 

kostnaderna. Detta ger indikationer på att kvalitet är något som bör ingå som en komponent vid 

upphandlingar. 

 

FK (2011) beskriver att samverkansarbete ska stödja personer som har eller hotas få en nedsatt 

arbetsförmåga. Respondenterna i denna studie förmedlade dock att den svåraste myndigheten att 

samverka med är FK. De berättade att FK inte alltid vill ha med arbetsterapeut från AF på 

flerpartssamtal för att diskutera arbetsförmågebedömningen som har gjorts. Enligt SFS 1962:381 

har FK rehabiliteringsansvaret. I FK:s rehabiliteringsansvar ingår det att de skall samverka med 

bland annat arbetsmarknadsmyndighet och i regleringsbrevet från regeringen (2014) till AF 

påtalades det att AF och FK måste förbättra sitt samarbete. I denna studie framkom det tydligt att 

samarbetet inte fungerar idag. FK tar inte sitt rehabiliteringsansvar i den mån de ska enligt 

respondenterna. Vidare uttryckte respondenterna i denna studie att när en person inte har 

arbetsförmåga är det viktigt att FK lyssnar till utredningar som har gjorts på AF. För att FK ska ta 

sitt rehabiliteringsansvar. AF ska förmedla arbete (AF u.å.), men när sökande inte har 

arbetsförmåga har AF inte längre ansvar. Sökande kan inte vara i förvaring på AF utan ska åter 
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igen få stöd av FK då de har rehabiliteringsansvar enligt lagen om allmän försäkring (SFS 

1962:381). Detta ger indikationer på att det är viktigt att aktörer samarbetar och lyssnar till 

varandra. Men FK behöver inte värdera AF:s utredningar som visar på att sökande inte har 

arbetsförmåga. Detta skapar problem i deras samverkan. Vidare uttryckte respondenterna att det 

allt för ofta kommer för sjuka personer utan någon arbetsförmåga och att det inte är AF:s ansvar 

att utreda mot sjukförsäkring åt FK. FK ska enligt SFS (1962:38) samverka med vården när det 

behöver utredning mot sjukförsäkring då det inte ligger på AF:s ansvar då det utreder graden av 

arbetsförmåga för att matcha mot arbete. Seing (2014) framhåller att aktörer styrs av sina egna 

regler, intressen och mål, vilket förstärks i denna studie. AF:s metod att utreda arbetsförmågan 

stärks utav beskrivning av en persons utförandekapacitet att utföra ett arbete. Utförandekapaciteten 

att utföra ett arbete måste ses till i helhet. Eftersom den motsvarar summan av flera faktorer, vilket 

leder till resultatet av utförandet (Kielhofner 2012). För att bestämma utförandet måste det ses till 

varje specifik aktivitetssammanhang som till exempel arbetet (Fisher, 2009). Detta ger indikationer 

på att FK bör lyssna mer till AF när sökande inte bedöms ha någon arbetsförmåga.  

 

Respondenternas erfarenheter är att det saknas riktlinjer för att samarbeta med vården. Att vården 

är viktig att samarbeta med för att för en helhetssyn kring sökande. Forskning (Ståhl et al., 2011) 

visar på att när flera professioner samverkar blir arbetslivsinriktad rehabilitering bättre. Detta ger 

indikationer på att det behövs tas fram nya riktlinjer för att skapa god samverkan mellan AF och 

vården. Vilket behövs för att det skall bli bra rehabilitering för den enskilda personen.  

 

På AME framkom det att det är viktigt med rätt kompetens för kommunikation och samarbetet ska 

underlättas enligt respondenterna. Respondenterna berättade att till skillnad från upphandlad 

extern utredningsplats där det är krav på arbetsterapeut ska utföra observation i aktivitet finns det 

inte på AME. Kielhofner (2012) beskriver att arbetsterapeuter har stöd i både strukturerade och 

ostrukturerade metoder att bedöma personer aktivitetsutförande med tanke på olika kontexter i 

utförandesammanhang. Det skulle kunna främja samarbetet mellan AME och respondent om 

handledare på AME vore arbetsterapeuter.  
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Känna varandra väl, långt samarbete och en välvilliginställning främjade ett gott samarbete med 

de olika aktörerna enligt respondenternas erfarenheter. Att när läkare och FK var lyhörda och 

lyssnade till de utredningar som AF hade gjort fungerade deras samarbete bättre. Att det kändes 

bra när aktörerna inte försökte motbevisa varandra utan litade på varandra. Huxman och Vangen 

(2005) beskriver att det är viktigt att bygga upp ett förtroende när aktörer skall samarbeta då 

förtroende stödjer ett gott samarbete. Vidare beskriver Huxman och Vangen att personlig 

kännedom och engagemang stärker samarbete. Detta ger indikationer på att organisationer inom 

arbetslivsinriktad rehabilitering bör arbeta för att främja långvariga och uppbyggda relationer för 

att kunna främja samarbetet för en lyckad arbetslivsinriktad rehabilitering. 

 

Temat som framkom var att samarbetet är bristfälligt inom arbetslivsinriktad rehabilitering för 

sårbara personer som står utanför arbetsmarknaden. Utifrån vad Kielhofner (2012) skriver om det 

holistiska synsättet inom arbetsterapin märktes det att detta synsätt saknas till viss del inom 

arbetslivsinriktad rehabilitering idag. Utifrån en avhandling (Seing, 2014) går det att utläsa att 

aktörer saknar det gemensamma synsättet för utsatta människor utanför arbetsmarknaden. 

Respondenterna berättade att problemen inom samverkan med de olika aktörerna inte kan lösas på 

personnivå utan måste lösas på chef- eller politisknivå. Detta styrks av det Jakobsen (2004) 

beskriver att beslut måste tas på en högre politisknivå för att möjliggöra att personer med 

funktionsnedsättning får eller kan behålla ett arbete. Vidare också att politiker och ansvariga för 

de olika instanserna vid arbetslivsinriktad rehabilitering bör börja kommunicera för att skapa 

förutsättningar för god samverkan i framtiden. Behovet av att det måste börjas kommuniceras mer 

för bättre samverkan mellan aktörerna styrks även av resultatet i denna studie. 

 

Metoddiskussion 

En kvalitativ intervjustudie valdes av författarna för att besvara studiens syfte (Olsson & Sörensen, 

2011) då kvalitativ ansats anses fånga likheter och skillnader i respondenternas berättelser. 

Författarna gjorde ett snöbollsurval för att finna respondenter som var värdefulla utifrån syftet med 

studien (Alvehus, 2013). Åtta respondenterna deltog i studien från två olika regioner, en storstad- 

och en småstadsregion och författarna anser att det var fördelaktigt för studiens giltighet. Studiens 



 

24 
 

resultat bör dock beaktas utifrån att AF finns i alla regioner i hela Sverige och det var enbart åtta 

respondenter från två regioner som deltog i studien. 

 

Författarna genomförde åtta semistrukturerade intervjuer vid datainsamlingen. Författarna 

stimulerade berättandet under intervjuns gång där de båda författarna utgick från en 

semistrukturerad intervjuguide med öppna frågor för att få ett rikt datamaterial för att kunna svara 

på studiens syfte. Intervjuerna spelades in vilket bara var till fördel då författarna kunde känna sig 

mera avslappnade och verkligen lyssna till respondenternas berättelser för att då kunna ställa bra 

följdfrågor. Men författarna hade dock liten erfarenhet av att intervjua vilket kan ha bidragit till att 

inte följdfrågor ställdes i tillräckligt utsträckning för uttömmande svar.  Författarna hade en viss 

förförståelse inom ämnet och det fanns en risk att de kunde påverka resultatet om de var för 

styrande i sina frågor från början och valde därför att använda sig utav semistrukturerad 

intervjuguide. Författarna delade även upp intervjuerna och utförde fyra intervjuer var. Författarna 

finner att tillvägagångsättet att dela upp intervjuerna stödjer tillförlitligheten för studiens resultat 

då författarna hade möjlighet att fånga upp större variationer i respondenternas berättelser av 

samarbete. I likhet med vad Lundman och Hällgren Graneheim (2012) skriver om tillförlitlighet.  

 

Det var viktigt för författarna att dataanalysens olika steg genomfördes delvis enskilt för att inte 

påverka varandra men att sedan tillsammans diskutera tolkning av datamaterialet. Detta för lika 

tolkning av materialet tyder på en större giltighet och att tillförlitligheten stärks av att materialet 

diskuteras enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012). Under arbetets gång rannsakade 

författarna sitt förhållningssätt och sin objektivitet för att inte ta någons aktörs sida utan att hålla 

sig textnära även om resultatet höjdes till en högre abstraktionsnivå under dataanalysen. Lundman 

och Hällgren Graneheim beskriver att en risk med kvalitativ innehållsanalys är att förvränga 

materialet om för höga abstraktionsnivå används men att materialet inte blir begripligt om det hålls 

allt för textnära. 

 

Vid varje intervjutillfälle inhämtades information om respondenterna (se bilaga 1). Informationen 

som inhämtades om respondenterna har inte används i relation till resultat utan endast som 
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beskrivning av respondenterna. En noggrann beskrivning av respondenterna är överensstämmande 

med vad Lundman och Hällgren Graneheim (2012) skriver behövs för att ge läsaren möjlighet till 

att avgöra överförbarheten. Författarna har vid studiens genomförande tagit hänsyn till de 

forskningsetiska principerna beskrivna av Olsson och Sörensen (2011). Respondenterna i studien 

har lovats konfidentialitet samt att inte kunna identifieras i studiens resultat via muntlig och 

skriftlig information (se bilaga 2). Allt deltagande i studien var frivilligt och kunde när som helst 

avbrytas utan att ange orsak. 

 

Slutsats 

Samarbetet inom arbetslivsinriktad rehabilitering har sina brister idag utifrån studiens resultat. Det 

framkom i studien att arbetsterapeuter på AF samverkar med flera olika aktörer i varierande grad 

inom arbetslivsinriktad rehabilitering. Vidare framkom det att aktörers arbetsbelastning påverkade 

samverkan negativt på flera sätt. Att det blir svårt för aktörerna att samarbeta när de inte hinner 

med det som måste göras. Men också att kompetensen påverkar samarbetet mellan aktörerna. 

Riktlinjer och lagar kan ställa aktörer mot varandra vilket påverkar deras förutsättning att kunna 

samarbeta på ett bra sätt. Det framkommer också i resultatet i denna studie att aktörers inställning 

vid samverkan så som intresse och lyhördhet påverkar kvalitén på samarbetet. Författarna anser 

att samverkansproblemen oavsett aktör fodrar lösning på chef- och politisknivå då det var tydligt 

i resultatet att enskilda personer själva inte kan lösa problemen för att kunna förbättra samarbetet. 

Författarna som är insatta i arbetsterapeutisk teori anser också att studien har belyst vikten av 

arbetsterapeutisk kompetens inom arbetslivsinriktad rehabilitering. Författarna önskar att se fler 

studier görs men utifrån de andra aktörernas erfarenheter för att få en helhetsbild utav 

problematiken vid samverkan då denna studie enbart tar upp arbetsterapeuternas erfarenheter. 

 

Tillkännagivande 

Författarna vill tacka respondenterna för den tid de avsatte som gjorde det möjligt att få ett rikt 
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INTERVJUGUIDE 

 
 

 

● Berätta om din roll som arbetsterapeut i arbetet med arbetslivsinriktad rehabilitering på 

Arbetsförmedlingen avdelning rehabilitering till arbete.  
 

 

● Berätta om hur processen ser ut från att du får en ny sökande tills att du avslutar 

utredning med sökande? 
 

 

● Berätta om din samverkan som arbetsterapeut med andra aktörer inom arbetslivsinriktad 

rehabilitering (Försäkringskassa, arbetsförmedlare, arbetsterapeut på AF:s externa 

utredningsplats) 
 

 

● Berätta vad som fungerar bra idag i förhållande till samarbete med andra aktörer 

 

● Vilka förbättringsområden ser du i förhållande till samarbeten med andra aktörer? 

 
 

● Är det något du skulle vilja förtydliga eller berätta mer om innan vi avslutar? 
 

● Information om deltagare (innan intervju startar beskrivs det nedan) 

● Ålder 

● Kön 

● Utbildning 

● Anställningstid 

● Arbetar du som arbetsterapeut under samma tak som arbetsförmedlarna? 
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Information och förfrågan om medverkan i studie 

 

Vi är två studenter som gör vår sjätte och sista termin på arbetsterapeutprogrammet vid 

institutionen för hälsovetenskap för hälsa och rehabilitering vid Luleå tekniska universitet. Vi 

vill undersöka arbetsterapeutens erfarenhet inom avdelning rehabilitering till arbete. Studiens 

syfte är att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av samarbete med aktörer inom 

arbetslivsinriktad rehabilitering vid Arbetsförmedlingen. Du får denna förfrågan om deltagande 

eftersom du arbetar som legitimerad arbetsterapeut på Arbetsförmedlingen.  

 

Om du väljer att medverka kommer det innebära att en av författarna till studien kommer att 

besöka dig på ert kontor för intervju på 60 minuter vid ett tillfälle. Dina uppgifter behandlas 

konfidentiellt. Intervjuerna kommer att spelas in och sedan transkriberas, det transkriberade 

materialet kommer att förstöras efter godkännande av studien. Tillgång till materialet kommer vi, 

författare ha, vår handledare och vår examinator. Materialet kommer att analyseras som en enhet 

och resultatet kommer redovisas med bland annat citat. Godkänt arbete kommer du att kunna ta 

del av då det publiceras på https://pure.ltu.se/portal/ i juni månad.  

 

Om du är intresserad av att delta i studien svarar du på den här förfrågan till XX, därefter 

kommer du att bli kontaktad via telefon för ytterligare information om vad det innebär att delta i 

studien och definitivt avgöra om du vill delta. Ditt deltagande i studien är frivilligt och om du 

bestämmer dig för att delta kan du när som helst avbryta deltagandet utan att ange skäl till varför. 
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