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Abstrakt 
 
Syftet med studien var att beskriva arbetsterapeuters erfarenhet av interventioner som har lett 
till ökad delaktighet i arbetslivet för kvinnor med långvarig smärta. Datainsamlingen gjordes 
med hjälp av kvalitativa semistrukturerade intervjuer av sex arbetsterapeuter som var 
ändamålsenligt utvalda. Materialet analyserades utifrån en kvalitativ innehållsanalys och 
resulterade i följande huvudkategorier: ”Vikten av ett klientcentrerat helhetsperspektiv”, 
”Vikten av att pröva i reell miljö”, ”Vikten av att förändra arbetsmiljön och anpassa 
utrustningen”, ”Vikten av kunskap för att öka delaktighet i arbetslivet” och ”Vikten av 
samverkan för att öka effekten av arbetslivsinriktad rehabilitering”. Resultatet visade att 
arbetsterapeuterna hade erfarenhet av flertalet framgångsrika interventioner. För att kvinnorna 
med långvarig smärta skulle bli delaktiga i arbetslivet var det viktigt att interventionerna 
byggde på ett helhetsperspektiv på hela livssituationen och att fokus var aktivitet samt att 
deras roller, vanor och aktivitetsmönster måste förändras. Nya vägar till arbete skapades 
enligt arbetsterapeuternas erfarenheter genom att utgå ifrån kvinnornas intresse och klargöra 
deras förmågor i förhållande till arbetets krav genom att ge dem möjlighet att pröva i reell 
miljö.  
 
 

Nyckelord: arbetslivsinriktad rehabilitering, interventioner, långvarig smärta, delaktighet, 

arbetslivet 
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Abstract 

The aim of this study was to describe occupational therapists experience of interventions, 
which has led to increased participation in work life for women with chronic pain. The 
gathering of data was made with qualitative semi-structured interviews of six occupational 
therapists, who was selected for this purpose. The data was analysed with a qualitative content 
analysis and resulted in the following main categories: “The importance of client centred 
holistic perspective”, “The importance of testing in a real environment”, “The importance of 
modifying the work environment and adapt the equipment”, “The importance of knowledge to 
increase participation in work life” and “The importance of cooperation to increase the effect 
of vocational rehabilitation”. The result showed that the occupational therapists had 
experience of several interventions which has led to increased participation in work life for 
women with chronic pain. In order to make the women with chronic pain more involved in 
work life it was of great importance that the interventions was based on a holistic perspective 
of the total life situation and that the focus was activity and that their roles, habits and activity 
patterns must be modified. New paths to work was according to the experience of the 
occupational therapists created through having the women’s interests as starting point and 
clarify their abilities in relation to work demands by giving them the opportunity to test in real 
environment.  
  
Key words: vocational rehabilitation, intervention, chronic pain, participation, work 
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Med förändrade sjukförsäkringsregler kommer individer som varit långtidssjukskrivna inte 

längre att få ersättning av sjukförsäkringen utan istället vara aktuella för insatser för återgång 

till arbete (Försäkringskassan, 2009a). Under 2009 och 2010 satsar regeringen 41 miljoner 

kronor på att minska sjukfrånvaron för kvinnor, varav 25 miljoner är avsatta för 

rehabilitering. Denna satsning görs med anledning av att 61 % av alla sjukskrivna i Sverige är 

kvinnor (Regeringskansliet, 2009a; Regeringskansliet, 2009b). Långvarig smärta är den 

vanligaste orsaken till långtidssjukskrivning i Sverige och den förekommer hos mer än en 

tredjedel av befolkningen och det är mer vanligt hos kvinnor än hos män (Henriksson, 

Liedberg & Gerdle, 2005). De samhällsekonomiska kostnaderna är 80 miljarder kronor varje 

år inräknat både vårdrelaterade kostnader och sjukfrånvaro från arbete (Magnusson & 

Mannheimer, 2008). Att komma tillbaka till arbete efter sjukfrånvaro är en process som 

individen kan behöva stöd i och enligt Statens offentliga utredningar [SOU] (2006) skall 

Arbetsmarknadsverket bedriva en arbetslivsinriktad rehabilitering med interventioner som 

består av vägledning, utredning, rehabilitering eller förberedande arbetsinsatser. Enligt 

författarnas uppfattning borde arbetslivsinriktade interventioner innebära ökad delaktighet i 

arbetslivet för kvinnor med långvarig smärta. En viktig del i arbetsterapi är att främja 

individers delaktighet i aktivitet vilket även innebär delaktighet i arbete (Kielhofner, 2008). 

Utifrån den litteratur och de studier som finns om arbetsterapeutens roll i arbetslivsinriktad 

rehabilitering och den satsning som regeringen gör för att minska kvinnors sjukskrivning är 

det av betydelse att studera vilka interventioner som arbetsterapeuten kan bistå med. Det är 

därför av intresse att beskriva och lyfta fram arbetsterapeuters erfarenheter av interventioner 

för kvinnor med långvarig smärta som kan öka deras delaktighet i arbetslivet.  

 

Bakgrund 

Smärta är ett tillstånd som definieras av International Association for the Study of Pain 

[IASP] (2007) som en obehaglig sensorisk eller emotionell upplevelse associerad med faktisk 

eller potentiell vävnadsskada eller beskriven i termer av sådan. Långvarig smärta kan enligt 

Mannheimer och Magnusson (2008) definieras som långvariga icke maligna smärttillstånd 

som varat längre tid än förväntat efter sjukdom och skada, ofta anges en gräns på mer än tre 

månader. Långvarig smärta kan påverka aktivitetsförmågan och oro och nedstämdhet kan 

förstärka smärtupplevelsen. Smärta är en subjektiv upplevelse som påverkas av fysiologiska, 

psykologiska och sociala faktorer. Exempel på faktorer som påverkar är sömnproblem, 

trötthet och nedstämdhet (Larsson, 2007; Magnusson & Mannheimer, 2008). Upplevelsen av 



 
 

6 
 

förlust av kroppsfunktion och förmåga kan också vara en följd av långvarig smärta. Sociala 

faktorer som påverkar smärta är relationen till arbete, den som trivs och är motiverad blir 

lättare frisk medan arbetslöshet kan förstärka smärta och göra den mer långvarig på grund av 

tristess av att inte ha något arbete. Ett tillfredställande socialt nätverk är viktigt för att smärta 

ska övervinnas (Brattberg, 1995). Sammanfattningsvis påverkas individen av olika faktorer på 

arbetet, så som trivsel, känslor gentemot arbete, sociala faktorer samt funktionshinder. Detta i 

sin tur påverkar individens hälsotillstånd.  

 

För att förbättra individers hälsotillstånd finns i Sverige olika folkhälsomål och ett av dem är 

”Hälsa i arbetslivet” vilket innebär att det ska finnas väl fungerande arbetsvillkor som 

minskar den arbetsrelaterande ohälsan, sociala skillnaderna i ohälsa samt bidra till att förbättra 

folkhälsan i Sverige. Målet inom detta område är att kraven på arbetslivet måste balanseras 

mot individens möjlighet att fungera och må bra under ett helt arbetsliv. Förutom dessa krav 

skall verksamheten i arbetslivet samordnas med familjeliv och fritid på ett sådant sätt att det 

främjar hälsa för individen (Statens folkhälsoinstitut [FHI], 2010). Många upplever arbetet 

som en av de viktigaste faktorerna i det sociala livet och för den personliga identiteten. 

Individer som varit sjukskrivna i mer än sex veckor utan någon aktiv rehabilitering är i 

farozonen att bli utslagna från arbetsmarknaden. Även om individen inte kan arbeta 100 

procent kan en deltid på 25 procent göra mycket för individens identitet och tillhörighet i 

samhället (Magnusson & Mannheimer, 2008). En studie visar att arbetande individer med 

smärta upplever högre livskvalitet gällande smärta, energi, sömn, fysisk rörlighet och 

emotionell påverkan än helt sjukskrivna (Sonnander, Hansson, Mannheimer, Skott, Wiklund 

& Sonander, 1992). Negativa konsekvenser av sjukskrivning kan vara smärta, försämrad 

självuppfattning, isolering och inaktivitet (Floderus, Göransson, Alexandersson & Aronsson, 

2005). Förutom de negativa konsekvenserna påverkas individens aktiviteter, roller och 

välbefinnande av sjukskrivning. Arbetsrollen värderades t.ex. lägre av långtidssjukskrivna 

kvinnor än korttidssjukskrivna och långtidssjukskrivning innebar förändrad attityd gentemot 

arbete (Håkansson et al., 2005).  

 

Många aktiviteter kan räknas till arbete men i denna studie utgår författarna från Kielhofners 

(2008) teori Model of Human Occuaption [MoHo] och Giddens (2007) definition av arbete 

som en aktivitet i form av betalda eller obetalda uppgifter som kräver fysisk och mental 

ansträngning med målet att producera varor eller tjänster som tillfredsställer individens behov. 

Förutom att arbetet är en källa till inkomst är det också en integrerad del i individens liv och 
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ger människovärde, självuppfattning, personlig identitet, ökad självkänsla och bekräftelse på 

kompetens (Giddens, 2007). Att vara en del av arbetslivet skapar gemenskap och umgänge 

samtidigt som arbete strukturerar dygnsrytmen och delar in tiden i arbetstid och fritid. Ett 

aktivt arbetsliv ger ofta en aktiv fritid. Rollen individen får genom arbetet bekräftar individens 

identitet och har stor betydelse för roller som individen besitter utanför arbetet. Det är viktigt 

för individen att kunna påverka sin situation både i och utanför arbetet för att känna 

välbefinnande och god psykisk hälsa (Svenning, 1993). Arbetslöshet kan enligt Giddens 

(2007) definieras som att en individ står utanför arbetsmarknaden och beskrivas som att 

förlora fotfästet i livet, att förlora socialt umgänge och känsla för tid. Enligt Svenning (1993) 

finns likheter med långtidssjukskrivning och därför är det viktigt att individens vägar tillbaka 

till arbete hålls öppna och att aktiv rehabilitering sätts in för att underlätta återgång till arbete.  

 

Långa sjukskrivningsperioder och arbetslöshet kan utgöra ett hinder för en lyckad 

rehabilitering och återgång till arbete. En god arbetslivsinriktad rehabilitering präglas av 

förebyggande insatser, tidigt upptäckta rehabiliteringsbehov och snabba insatser 

(Regeringskansliet 1999:08). En studie av Henriksson et al. (2005) visar att tidigt insatta 

åtgärder är av avgörande betydelse för att kvinnor med smärta ska kunna behålla sin 

anknytning till arbetslivet och inte hamna i långtidssjukskrivning. En arbetslivsinriktad 

rehabilitering innebär att arbetsförutsättningar klargörs och arbetssituationen ses över för att 

individen ska återfå förmågan till arbete och börja arbeta eller studera (Arbetsförmedlingen, 

2009). Enligt Försäkringskassan (2009b) är arbetsprövning en utredningsåtgärd vars syfte är 

att ge information om vilken förmåga individen har eller kan uppnå samt vilka 

åtgärdsprogram som är lämpliga. Vidare beskriver Försäkringskassan (2009b) arbetsträning 

som en åtgärd med syfte att träna för att återfå individens arbetsförmåga under en 

tidsbegränsning upp till ett år. En studie av Jensen, Bergström, Bodin, Ljungquist och Nygren 

(2006) visar att insatserna måste påbörjas för den sjukskrivne innan sjukskrivningstiden 

överstigit två månader och genomföras med evidensbaserade metoder för att uppnå en 

kostnadseffektiv rehabiliteringsinsats. Studien visar även att en multidisciplinär rehabilitering 

på heltid för individer med långvariga nack- och ryggbesvär minskar samhällskostnaderna. En 

studie av Norendal Braathen, Veiersted och Heggenes (2007) bekräftar att förmågan och 

motivationen till arbete och återgång till arbete förbättras markant efter multidisciplinär 

arbetslivsinriktad rehabilitering i förhållande till annan rehabilitering. Denna rehabilitering 

innefattar fysisk aktivitet, utbildning, förändring av beteende samt arbetsplatsrelaterade 

interventioner tillsammans med att förändra individens fokus från smärta och funktionshinder 
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mot sina inre styrkor och möjligheter. Studien visar även att om en individ ska kunna återgå 

till arbete är individens motivation samt upprättande av ett mål med rehabiliteringen mycket 

viktigt. Enligt Williams, Westmorland, Lin, Schmuck och Creen (2007) finns det evidens för 

att aktivitetsbaserade interventioner och anpassningar av arbete och arbetsmiljö är effektiva 

för att individer ska återgå till arbete tidigare och minska smärtan. Ergonomisk undervisning 

och anpassning av arbetstider har också god effekt och ökar individernas livskvalité. För att 

öka möjligheterna att påbörja en arbetslivsinriktad rehabilitering i ett tidigt skede och 

möjligheten för kvinnor att behålla sin anknytning till arbetslivet är arbetsterapeutens 

kunskaper om samspelet mellan individ, miljö och aktivitet till stor nytta.  

 

Inom arbetslivsinriktad rehabilitering arbetar arbetsterapeuter med att länka samman arbetets 

krav med individens mentala, emotionella och fysiska förmåga mot den fysiska och sociala 

arbetsmiljön (Fenton, Gagnon & Pitts, 2003). Studier visar att individer med långvarig smärta 

är i behov av arbetsterapeutiska interventioner så som utbildning i stress- och smärthantering, 

att hitta balans i aktivitetsutförandet samt anpassningar i den fysiska miljön t.ex. med 

hjälpmedel (Müllerdorf & Söderback, 2002; Paquette, 2008). Joss (2007) anser att 

arbetsterapeuten har de färdigheter som behövs för arbetslivsinriktad rehabilitering i och med 

att aktivitetsanalyser är en kärna i arbetsterapi och denna kunskap också kan användas vid 

analys av arbetsuppgifter. En analys av arbetsuppgifter innefattar de aktiviteter som individen 

ska utföra, hur de utförs, vilket resultatet blir samt de färdigheter som krävs för att utföra 

arbetet i den miljö där arbetet ska utföras. Enligt en studie av Buys och Biljon (2007) utgår 

arbetsterapeutens arbete ifrån en process där individens fysiska och psykosociala förmågor 

utreds. Arbetsprocessen startar med att arbetsterapeuten genomför en första intervju för att få 

en uppfattning om arbetshistorik, nuvarande medicinska tillstånd och yrkesstatus. Liedberg 

och Henriksson (2006) menar att individens funktionella kapacitet skall utredas genom 

bedömning av individens aktivitetsutförande i uppgifter relaterade till både arbete och 

aktiviteter i dagligt liv [ADL]. Enligt Fenton et al. (2003) har bedömningsinstrument 

utvecklats för att utvärdera utförandekomponenter inom arbete och produktivitet för att få 

fram vilken förmåga individen har till arbete. Vidare gör arbetsterapeuten även analys av 

arbetsplatsen för att bedöma arbetsmiljöns utformning. Vid rehabilitering tillbaka till arbete 

har den fysiska arbetsmiljön betydelse liksom en god psykosocial arbetsmiljö. Åtgärderna kan 

innefatta förändring av arbetsschema, ändring av arbetsuppgifter, förändring på 

arbetsstationen eller tillhandahållning av hjälpmedel (Fenton et al., 2003). 

Sammanfattningsvis visar detta att arbetsterapeuten har stor kunskap att bedöma 
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arbetsuppgifternas krav, individens förmågor och arbetsmiljöns förutsättningar, vilket skulle 

kunna användas i större utsträckning inom arbetslivsinriktad rehabilitering för kvinnor med 

långvarig smärta för att öka deras delaktighet i arbetslivet och bidra till en förbättrad 

rehabilitering.  

 
För att beskriva hur arbetslivsinriktad rehabilitering kan förbättras genomförde Gard och 

Söderberg (2004) en studie vars resultat visade att det finns flera områden som kan förbättras, 

t.ex. att identifiera problem tidigt, att utreda behov och åtgärder på arbetsplatsen, att sätta 

tydliga och realistiska mål samt att fokusera på psykosociala faktorer. Detta visar att området 

arbetslivsinriktad rehabilitering behöver utvecklas. Därför vill författarna nu med den här 

studien tydliggöra arbetsterapeuters roll och hur arbetsterapeuters arbete kan bidra till en 

förbättrad arbetslivsinriktad rehabilitering för framförallt kvinnor med långvarig smärta. 

Arbete är en viktig faktor i individens sociala liv och för den personliga identiteten men kan 

påverkas av olika faktorer såsom långvarig smärta. Kvinnor med långvarig smärta utgör en 

stor grupp sjukskrivna i Sverige som nu är på väg tillbaka till arbetsmarknaden. Kvinnor 

drabbas i större utsträckning av smärtproblematik och deras totala livssituation är ofta 

annorlunda med stort ansvar för det obetalda arbetet i hemmet. Många av kvinnors 

arbetsaktiviteter t.ex. inom hälso- och sjukvård, restaurang eller städning innebär stor 

belastning på muskler och leder (Henriksson et al., 2005). Studier visar att tidigt insatta 

interventioner har god effekt för kvinnor med långvarig smärta liksom multidisciplinär 

rehabilitering (Henriksson et al. 2005; Jensen et al, 2006). Det är därför av intresse att studera 

arbetsterapeuters roll och arbetsterapeuters erfarenheter av vilka interventioner som ökar 

delaktigheten i arbetslivet för kvinnor med långvarig smärta. Ett viktigt område inom 

arbetsterapi är att arbeta med att få individen delaktig i aktivitet och arbetsterapeuter har 

kunskap om att bedöma arbetsuppgifters krav, individens förmågor och arbetsmiljöns 

förutsättningar. Befintlig kunskap borde i stor utsträckning kunna användas och vara viktig 

även inom arbetslivsinriktad rehabilitering. Syftet med den här studien är att beskriva 

arbetsterapeuters erfarenheter av interventioner som har lett till ökad delaktighet i arbetslivet 

för kvinnor med långvarig smärta. 

 

Metod 

Design 

I enlighet med syftet valdes en kvalitativ ansats för datainsamling och analys av det insamlade 

materialet. Datainsamlingen gjordes genom öppna semistrukturerade intervjufrågor (se bilaga 
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1) för att intervjupersonerna med egna ord skulle kunna beskriva sin uppfattning och sina 

erfarenheter (Kvale, 1997). Analysarbetet utgick ifrån en kvalitativ innehållsanalys som 

fokuserar på att granska och tolka texter på olika nivåer (Lundman & Hällgren Graneheim, 

2008). En induktiv ansats valdes, som innebär en förutsättningslös analys av materialet. 

Kvalitativ innehållsanalys anses som en lämplig metod att använda eftersom metoden 

används för att hitta variationer i en text med vikt vid att identifiera likheter och skillnader 

(Lundman & Hällgren Graneheim, 2008), vilket var viktigt för att beskriva arbetsterapeuters 

erfarenheter av interventioner som lett till ökad delaktighet i arbetslivet för kvinnor med 

långvarig smärta.  

 

Undersökningsgrupp 

Urvalet är en väsentlig del av undersökningen och målet med en kvalitativ metod är att få en 

så djup och komplett uppfattning som möjligt av det som undersöks (Mange Holme & Krohn 

Solvang, 1997). För att genomföra studien valdes ett ändamålsenligt urval, vilket innebär att 

intervjupersoner har valts efter deras förmåga att ge den information som efterfrågas i studien 

(Hartman, 1998). Ändamålsenligt urval valdes p.g.a. studiens mindre omfattning och med 

hänsyn till studiens syfte. Undersökningsgruppen bestod av sex kvinnliga arbetsterapeuter och 

urvalskriterierna var att arbetsterapeuterna skulle arbeta med arbetslivsinriktad rehabilitering 

inom följande verksamhetsområden: statligt, privat eller landsting/region. Arbetsterapeuterna 

som deltog kom ifrån skilda delar av södra Sverige och arbetade inom tidigare nämnda 

verksamhetsområden. Undersökningsgruppens erfarenhet inom arbetslivsinriktad 

rehabilitering var från ett till tjugotvå år. Intervjupersonerna fick under intervjun beskriva 

minst två rehabiliteringsfall och antalet intervjuer avgjordes av hur informationsrikt det 

insamlade materialet blev utifrån den beskrivning som gjordes av rehabiliteringsfallen.  

 

Procedur 

Författarna började med att ringa till arbetsterapeuter som arbetade med arbetslivsinriktad 

rehabilitering inom följande verksamhetsområde: statligt, privat och landsting/region för att 

undersöka om intresse fanns att delta i studien. Målet var att det skulle vara minst en deltagare 

från varje verksamhetsområde vilket inte uppfylldes, eftersom ingen från privat verksamhet 

var intresserad av att delta. Vid visat intresse skickades ett missivbrev (se bilaga 2) ut via mail 

med information om studiens innehåll och syfte. I missivbrevet framgick det att deltagande i 

studien var frivilligt och att de kunde avbryta deltagande före eller under själva intervjun samt 

att allt material skulle behandlas på ett sådant sätt att identitet, arbetsplats och ort ej framkom. 
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I brevet stod det att författarna kommer att ta kontakt med arbetsterapeuten via telefon inom 

en vecka efter att brevet skickats ut för att få svar om hon/han önskar delta i studien och 

samtidigt bestämma tid och plats för intervju. Författarna genomförde tre intervjuer var och 

diskussion fördes mellan författarna före och efter varje intervju för att säkerställa att 

datainsamlingen gjordes på ett likvärdigt sätt.  

 

Datainsamling 

Datainsamlingen gjordes med hjälp av öppna semistrukturerade intervjuer som utfördes på 

respektive arbetsplats och tog mellan 60 – 90 minuter. För att täcka de frågeområden som 

studien fokuserar på användes en intervjuguide (bilaga 1) som utformades av författarna 

själva bestående av huvudfrågor samt förslag till potentiella följdfrågor. Frågeställningarna 

berörde interventioner som har lett till ökad delaktighet i arbetslivet för kvinnor med 

långvarig smärta utifrån två rehabiliteringsfall, som arbetsterapeuterna själva valt. Författarna 

berörde även effekten av arbetsterapeutiska interventioner samt arbetsterapeutens roll och 

betydelse inom arbetslivsinriktad rehabilitering. Intervjuerna spelades in på dator för att 

därefter transkriberas.  

 

Analys av data 

Det insamlade intervjumaterialet transkriberades för att sedan analyseras utifrån en kvalitativ 

innehållsanalys. Det utskrivna datamaterialet lästes flertalet gånger för att få en helhetsbild av 

innehållet. Författarna arbetade var för sig med att stryka under meningsbärande enheter på 

intervjumaterialet för att sedan göra en jämförelse sinsemellan om liknande meningsbärande 

enheter valts ut. De gemensamma meningsbärande enheterna skrevs ner i ett separat 

dokument där de sedan gemensamt kondenserades till kortare meningar utan att innehållet 

påverkades. Författarna abstraherade tillsammans dessa kondenserade meningsenheter till 

koder. Koderna fick olika färger och fördes över till ett nytt dokument där de jämfördes för att 

finna likheter och skillnader. Diskussion fördes författarna emellan och koderna resulterade i 

sub-kategorier som i sin tur skapade huvudkategorier (Lundman & Hällgren Graneheim, 

2008), se tabell 1. Totalt kom författarna fram till sju sub-kategorier och utifrån dessa 

analyserades det fram fem huvudkategorier som motsvarade syftet. Resultatet av analysarbetet 

blev följande huvudkategorier: ”Vikten av ett klientcentrerat helhetsperspektiv”, ”Vikten av 

att pröva i reell miljö”, ”Vikten av att förändra arbetsmiljön och anpassa utrustningen”, 

”Vikten av kunskap för att öka delaktighet i arbetslivet” och ”Vikten av samverkan för att öka 

effekten av arbetslivsinriktad rehabilitering”. 



 
 

12 
 

 

Tabell 1 Tillvägagångssätt vid analys av data 

Meningsbärande 
enhet 

Kondenserande 
meningsenhet 

Kod Sub-kategori Huvudkategori 

vi har det här 
perspektivet att vad 
är det man kan och 
vad är det man vill 
och så gå vidare den 
vägen. 

Vi har perspektivet att 
gå vidare från det man 
kan och vad man vill  

Interventioner utifrån 
klientens önskemål 
och intresse 

Nya vägar till 
arbete utifrån 
intresse 

Vikten av ett 
klientcentrerat 
helhetsperspektiv 

jobbade vi också då 
med grunderna 
liksom hur man 
använder kroppen 
och så där. 

Jobba med grunderna 
hur man använder 
kroppen 

Interventioner av 
ergonomi och 
kroppskännedom 

Ergonomisk 
undervisning 

Vikten av 
kunskap för att 
öka delaktighet i 
arbetslivet 

 

Etiska överväganden 

Intervjupersonerna informerades om syftet med studien både muntligt och skriftligt och fick 

vid intervjutillfället skriva på ett skriftligt samtycke till att delta i studien. De informerades 

om att de kunde avbryta deltagandet i studien innan eller under intervjun samt att endast 

författarna och handledaren har tillgång till de uppgifter som lämnades under intervjun. 

Materialet och inspelningarna har förvarats så att ingen utomstående kan ta del av det. 

Intervjupersonernas konfidentialitet har bevarats genom att identitet, arbetsplats och ort 

avidentifierats från materialet. Intervjumaterialet skrevs ut ordagrant för att materialet skulle 

vara tillförlitligt och motsvara den information som intervjupersonerna lämnade. 

Intervjumaterialet förstörs vid examensarbetets godkännande. Intervjupersonerna fick 

information om att de kunde kontakta författarna om de ville lämna ytterligare information 

eller ändra sina uttalanden. Deltagandet i studien bedömdes inte vålla intervjupersonerna 

någon skada utan framförallt medföra fördelar i form av tydliggörande av arbetsterapeutiska 

interventioner som lett till ökad delaktighet i arbetslivet för kvinnor med långvarig smärta. 

Författarnas roll gynnade studiens vetenskapliga kvalitet eftersom förförståelsen om området 

var begränsad. En nackdel kunde dock vara att författarna inte har erfarenhet från området, 

vilket skulle kunna gjort att ytterligare information hade framkommit genom att författarna då 

varit mer medvetna om vilka frågor som borde ha ställts för att få fram fördjupad information 

(Kvale, 1997).  

 

Resultat 

Analysen av det insamlade materialet resulterade i fem huvudkategorier: ”Vikten av ett 

klientcentrerat helhetsperspektiv”, ”Vikten av att pröva i reell miljö”, ” Vikten av att 
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förändra arbetsmiljön och anpassa utrustningen”, ” Vikten av kunskap för att öka delaktighet 

i arbetslivet” och ”Vikten av samverkan för att öka effekten av arbetslivsinriktad 

rehabilitering”. Kategorierna beskriver arbetsterapeuters erfarenheter av interventioner som 

har lett till ökad delaktighet i arbetslivet för kvinnor med långvarig smärta, vilket var studiens 

syfte. Det framkommer att arbetsterapeuterna inom arbetslivsinriktad rehabilitering för 

kvinnor med långvarig smärta arbetar med interventioner som skapar förutsättningar för 

arbete genom att medvetandegöra, hitta nya strategier och förändra aktivitetsmönster i 

samverkan med andra professioner och myndigheter.  

 

Vikten av ett klientcentrerat helhetsperspektiv 

Denna kategori beskriver arbetsterapeuternas erfarenhet av vikten av att förändra 

aktivitetsmönster samt uppmärksamma vanor och rollers betydelse för att identifiera behov av 

förändring hos kvinnor med långvarig smärta. Kategorin beskriver även arbetsterapeuternas 

erfarenhet av att utifrån kvinnornas intresseområden hitta nya vägar till arbete.  

 

Medvetandegöra behovet av att förändra aktivitetsmönster  

Samtliga arbetsterapeuter uppgav att interventioner som stödjer kvinnorna att hitta struktur i 

livet är att förändra det aktivitetsmönster kvinnorna har. Detta sker genom att ha ett 

helhetsperspektiv där kvinnornas aktivitetsmönster och vardagliga rutiner kartläggs med hjälp 

av intervju och observation i aktivitet, för att tydliggöra deras aktivitetsmönster samt de 

resurser och hinder som kvinnorna kan arbeta vidare med. För att öka kvinnornas 

medvetenhet om sitt utförande användes av flertalet arbetsterapeuter bedömningsinstrument 

som stöd för ett klientcentrerat helhetsperspektiv vid intervju och observation, till exempel 

användes dygnssnäckan för att tydliggöra aktivitetsmönstret för kvinnorna och utifrån det 

börja arbeta med att förändra mönstret och hitta struktur. Även filmning av arbetsutförande 

togs upp som en metod för att medvetandegöra kvinnorna. Samtliga arbetsterapeuter nämnde 

att feedback på utförandet samt klientcentrerade diskussioner med kvinnorna ökar deras 

förståelse för sin situation. Kvinnornas aktivitetsförmåga klargörs genom att 

arbetsterapeuterna gör en jämförelse mellan hur det var innan smärtproblematiken och hur det 

är nu. Utifrån bedömningsinstrument diskuterade arbetsterapeuterna med kvinnorna för att få 

dem medvetna om sitt aktivitetsmönster, vilket tydliggörs i nedanstående citat:  

 

… sen har man reflektionsfrågor till då där man frågar till exempel vad tycker du 
själv att du har för nivå under dagen? Kan du se någon skillnad på om du gör 
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mycket på förmiddagen eller mycket på eftermiddagen? Hur förändrar det dig, 
hur förändras smärtbeteendet, tröttheten? 

 

Samtliga arbetsterapeuter beskrev att det var viktigt att få kvinnorna att se skillnaden i sitt 

aktivitetsmönster, förändra vanor och roller och därmed stegvis skapa förutsättningar för 

arbete. En del av denna intervention för att öka delaktigheten i arbetslivet var att lära 

kvinnorna nya strategier i vardagen, för att hitta en balans i utförandet, men även i olika 

arbetssituationer, för att hantera stress eller bemöta kunder om kvinnan har en dålig dag. 

Några av arbetsterapeuterna beskrev att de använde sig av hemuppgifter där kvinnorna fick 

prova nya strategier för utförande i hemmiljö. Arbetsterapeuterna arbetade med tidsstruktur 

över dygnet för att hitta en balans mellan aktivitet och vila för att kunna klara ett arbete. Alla 

arbetsterapeuter tog upp att en förutsättning för ökad delaktighet i arbetslivet för kvinnor med 

långvarig smärta är att förändra aktivitetsmönster och därmed hitta en balans mellan de krav 

som ställs och den förmåga som kvinnorna har.   

 

Stöd att hitta nya vägar till arbete utifrån intresse 

En intervention som beskrevs av alla arbetsterapeuter för att öka delaktigheten i arbetslivet 

var att hitta nya vägar till arbete både genom att få struktur i vardagen, att ägna sig åt 

livsfyllda aktiviteter samt sätta upp mål och delmål för hur vardagen ska se ut. Dessutom vara 

ett stöd i diskussioner för att kvinnorna ska förändra sitt tankesätt och hitta nya vägar till 

arbete. Att bryta passiviteten genom att kvinnorna blir delaktiga i aktivitet utifrån intresse 

beskrevs som en framgångsrik intervention där det handlade om att förändra 

aktivitetsmönstret. Ett exempel som togs upp på att hitta nya vägar till arbete var att stödja till 

att starta eget för att kvinnorna där kan känna att de kan påverka sin tid och hur de lägger upp 

sin arbetsdag. Arbetsterapeuterna beskrev att de genom sitt helhetsperspektiv på kvinnornas 

situation och intressen hjälpte kvinnorna att hitta nya vägar till arbete, vilket illustreras i 

följande citat: 

 

… att gå andra vägar och genom att arbetsterapeuten tittar på hela situationen 
både på arbete, fritid och vila och då brukar man alltid hitta någonstans som man 
kan börja och sedan kan man… på arbetet och så eh eh att man kanske kan hitta 
en ingång och så att man hela tiden har det här breda perspektivet. 
 

Arbetsterapeuterna beskrev klientcentrerade interventioner eftersom de byggde vidare på de 

intressen som kvinnorna i respektive fall hade. Att arbeta klientcentrerat utifrån mål och 

intresse ökade motivationen hos kvinnorna att vara delaktiga i arbetslivet. Vidare framkom 
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vikten av att bemöta kvinnorna där de är genom att stötta, lyssna och medvetandegöra 

kvinnorna om deras eget ansvar att förändra sin situation och delta aktivt i 

arbetsrehabiliteringsprocessen. Ett klientcentrerat helhetsperspektiv framkom genom att 

samtliga arbetsterapeuter utgick ifrån alla aktivitetsområden och aktiviteter som kvinnorna 

ägnar sig åt och hittade arbetsuppgifter eller anpassade arbetsuppgifter utifrån kvinnornas 

intresse. Det är viktigt att arbeta med interventioner utifrån de resurser kvinnorna har och 

skapa förändringar av aktivitetsmönster genom meningsfulla aktiviteter. Arbetsterapeuterna 

beskrev att utförande av meningsfulla aktiviteter stärkte kvinnornas förmåga och ökade deras 

delaktighet i arbetslivet. 

 

Ökad delaktighet genom fokus på aktivitet  

Samtliga arbetsterapeuter beskrev att genom deras fokus på aktivitet kunde kvinnorna 

medvetandegöras till att förändra sina aktivitetsmönster. Aktivitetsperspektiv var av stor vikt 

för att öka delaktigheten i arbetslivet för kvinnor med långvarig smärta. Arbetsterapeuterna 

beskrev att ett helhetsperspektiv där de såg till alla aktivitetsområden gav stor effekt för att 

kunna förändra kvinnornas aktivitetsmönster. Delaktighet möjliggjordes enligt 

arbetsterapeuterna genom att utförande av alla aktiviteter i olika miljöer sågs över. Flertalet av 

arbetsterapeuterna ansåg att arbetslivsinriktad rehabilitering kunde utvecklas ytterligare 

genom fokus på aktivitet, klientcentrerat arbetssätt och att i större utsträckning använda 

aktivitetsteorier och bedömningsinstrument. Flertalet av arbetsterapeuterna beskrev att andra 

professioner såg nyttan med aktivitetsfokus eftersom utgångspunkten var aktivitet och 

delaktighet utifrån ett klientcentrerat helhetsperspektiv.  

 

Vikten av att pröva i reell miljö  

Denna kategori beskriver arbetsterapeuternas erfarenhet av hur delaktigheten i arbetslivet har 

ökat för kvinnor med långvarig smärta genom att de blivit medvetna om sin förmåga när de 

prövat att arbeta i reell miljö.  

 

Arbetsterapeuternas erfarenhet av interventioner som bygger på att pröva i reell miljö 

beskrevs som arbetsprövning eller arbetsträning. Samtliga arbetsterapeuter beskrev att 

arbetsprövning kan leda till ökad delaktighet i arbetslivet genom att det ger möjlighet att 

medvetandegöra kvinnorna genom att se vad de klarar och inte klarar och det ger kvinnorna 

en värdering av sin arbetsförmåga. Arbetsterapeuterna betonade att arbetsprövningen 

tydliggör hur nära arbetsmarknaden kvinnorna är och hur medvetna de själva är om sin 
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situation. Att pröva arbeta i reell miljö ger konkret feedback på kvinnornas smärtbild och 

uthållighet samt är ett diskussionsunderlag. Arbetsprövning kunde enligt arbetsterapeuternas 

erfarenhet även vara en strategi för att se vilka ytterligare insatser som behövdes för att 

kvinnorna skulle kunna öka sin delaktighet i arbete, som beskrivs i följande citat:  

 

Jag tycker ju snabbare man kan komma igång i något reellt sammanhang desto 
mer underlag har jag för att se hur det kan fungera.  

 

Det var enligt samtliga arbetsterapeuter viktigt att arbetsprövningen var upplagd efter 

kvinnornas förutsättningar och miljön runt dem för att det ska vara en lyckad intervention och 

att kvinnorna ska bli medvetna om att hitta nya strategier för att klara av ett arbetsliv. Vidare 

beskrev arbetsterapeuterna att det är ett sätt att pröva på riktiga arbetsuppgifter som kräver 

motoriska, process och sociala färdigheter inför en eventuell anställning och kan vara en 

strategi för att komma in på arbetsmarknaden.  

 

Samtliga arbetsterapeuter hade erfarenhet av att arbetsträning är ett sätt för kvinnan att lära 

känna sin kropp och bli medveten om sin förmåga i förhållande till arbetets krav. Genom 

arbetsträning kan kvinnorna växa med uppgiften och mycket information framkommer under 

vägen.  Eftersom arbetsträning pågick en längre tid än arbetsprövning klargjordes kvinnornas 

förutsättningar för arbete och eventuella hinder tydligt enligt arbetsterapeuternas erfarenhet 

genom att observera arbetsutförandet. Deras erfarenhet visade att kvinnorna fick uppfattning 

om hur de fungerade i en arbetssituation, vilket beskrivs i följande citat:  

 

… medvetenhet hur hon egentligen fungerade i förhållande till ett arbete och vad 
ett arbete är och vad som krävs i ett arbete. Hon hade ingen bild av det så det var 
mycket där motivation och förklara och berätta och verklighetsanpassa det hela. 

  

Enligt arbetsterapeuterna var arbetsträning i reell miljö ett sätt att bryta kvinnornas passivitet, 

förändra deras aktivitetsmönster och förtydliga smärtans inverkan på aktivitetsförmågan och 

aktivitetsutförandet, vilket därmed skapade förutsättningar för arbete. I analysen framkom att 

arbetsträning i en neutral aktivitet, för att undvika värdering i jämförelse med vad kvinnorna 

klarade innan, hade god effekt. Genom arbetsträning förflyttas fokus från kvinnans 

problematik till arbetsutförandet och utmanar mentala och motoriska färdigheter.  
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Förändring av aktivitetsmönster och användande av nya strategier framkom genom 

arbetsterapeuternas beskrivning av att arbetsträningen skedde med en stegvis anpassning av 

nya rutiner, t.ex. att komma in i en rytm, passa tider och orka med ett arbete varje dag. 

Arbetsterapeuterna beskrev dessutom att arbetsträningen ökar kvinnornas tro på sin förmåga 

och tränar deras arbetsförmåga, vilket gör att de kommer närmare arbetsmarknaden. En 

arbetsterapeut beskrev att den träning det blir i aktivitet förbättrar motoriska- och 

processfärdigheter som ger ökad delaktighet för kvinnorna. Enligt arbetsterapeuternas 

erfarenhet är det viktigt att förändra aktivitetsmönstret och börja arbeta i liten skala under 

optimala förutsättningar och sedan successivt öka upp arbetstiden. Arbetsterapeuterna beskrev 

hur en tidsram upprättas och i samspel med arbetsmiljön ökas stegvis arbetstiden, från t.ex. 25 

% till 50 % till 75 %, och de krav som ställs på kvinnorna. Om kvinnorna har en anställning 

anpassas tjänstgöringsgraden efter de förutsättningar som råder. Arbetsterapeuternas 

erfarenhet visade att arbetsträningen har lett till ökad delaktighet i arbetslivet eftersom 

kvinnorna får pröva att arbeta med riktiga arbetsmoment under samma förutsättningar som på 

en riktig arbetsplats med alla aspekter av ett arbete från socialt till fysiskt.  

 

Genom analysen framkom att uppföljning av arbetsträning kunde göras med hjälp av dagbok 

där kvinnorna beskrev hur arbetsutförandet fungerar. Uppföljning gjordes även genom 

konkret feedback på arbetsutförandet, vilket ger möjlighet att förändra aktivitetsmönstret som 

inte fungerar. Enligt arbetsterapeuternas erfarenhet är syftet med denna konkreta feedback att 

medvetandegöra kvinnorna om arbetsträningens effekt och de framsteg som gjorts.  

 

Vikten av att förändra arbetsmiljön och anpassa utrustningen 

Denna kategori beskriver arbetsterapeuternas erfarenheter av betydelsen av att förändra 

arbetsmiljön och anpassa utrustningen efter kvinnornas förmåga för att de därigenom ska 

kunna bli mer delaktiga i arbetslivet.  

 

Anpassningar i miljön 

Enligt arbetsterapeuternas erfarenhet är det viktigt att göra en arbetsplatsanalys för att skapa 

sig en uppfattning om arbetskraven och hur de förhåller sig till kvinnornas förmågor för att 

kunna bidra med anpassade åtgärder. Genom att medvetandegöra kvinnorna om sina förmågor 

i förhållande till vad som är stödjande och hindrande i arbetsutförandet gjordes en observation 

av arbetsmiljön. För att öka delaktigheten hade arbetsterapeuterna erfarenhet av att det 

krävdes snabba interventioner och att på sikt arbeta mer med de långsiktiga interventionerna. 
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Följande arbetsterapeut beskriver hur anpassning av arbetsmiljön kan underlätta 

arbetsutförandet genom en snabb åtgärd: 

 

… så kanske ganska högt upp så om man då har problem med axeln så blir det 
väldigt belastande och sen ska man långt ner och då blir det också belastande så 
att försöka hitta nån nivå därigenom. Så vi gick igenom och ändrade om lite så att 
det skulle bli en mer bra nivå för henne då. 

 

Genom att göra en observation ansåg arbetsterapeuterna att det även framkommer hur 

kvinnorna förhåller sig till arbetskraven samt hur de fungerar i en arbetsgrupp. Interaktionen i 

gruppen på en arbetsplats är av stor vikt för att en arbetssituation ska fungera. Att vara en del 

av en arbetsgrupp är ett sätt att få kvinnorna att må bra i en social samhörighet. 

Interventionerna handlar om att skapa förutsättningar för arbete genom att öka förståelsen för 

interaktionen i arbetsgruppen och om varandras funktionshinder och förutsättningar. Flertalet 

arbetsterapeuter beskrev att en del kvinnor behöver en tydligare kommunikation i 

arbetsgruppen för att hitta strategier för att fungera i interaktionen med andra. 

 

Anpassning med arbetshjälpmedel 

I analysen framkom det att alla arbetsterapeuter ansåg att anpassade arbetshjälpmedel är en 

intervention skapar förutsättningar för arbete. Ett arbetshjälpmedel innebär att det är 

individuellt anpassat efter kvinnornas förutsättningar och kan vara i princip vilken produkt 

som helst om det bara underlättar kvinnornas arbetsutförande. Genom observation av 

arbetskraven i förhållande till kvinnornas förmåga framkom vilka typer av anpassade 

arbetshjälpmedel som behövdes. Exempel som togs upp var underarmstöd och mousetrapper. 

Beskrivningen samtliga arbetsterapeuter gav var att ett arbetshjälpmedel innebär att det skall 

underlätta för kvinnorna och deras behov i en arbetssituation och förändrar aktivitetsmönstret 

och ger därmed ökad energi till annat. Förbättrad hälsa, t.ex. minskad smärta, kan uppnås 

genom att använda ett arbetshjälpmedel på det sätt som avses. Vidare framkom det i analysen 

att det inte bara handlar om att förskriva ett arbetshjälpmedel utan det krävs även att 

kvinnorna hittar nya strategier hur arbetshjälpmedlet ska användas för att det ska ge önskad 

effekt. Dessutom beskrev arbetsterapeuterna att det tillsammans med arbetshjälpmedlet 

behövs nya strategier för att anpassa sig till arbetssituationen för att nå ökad delaktighet i 

arbetslivet. Arbetsterapeuternas erfarenhet var att effekten av arbetshjälpmedel var att de 

gjorde stor skillnad för kvinnorna, vilket beskrivs i följande citat:  
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 … få som respons från många också när man anpassar mestadels då fysiskt 
tekniskt då alltså med ja… föremål av någon slag va. Man tycker att det blir 
lite bättre och då gör det stor skillnad. Plötsligt blir det lite energi över till 
annat på något sätt va. 

 
Av analysen framkom det att ansvaret gällande förskrivning och införskaffande av 

arbetshjälpmedel beror på vilken verksamhet arbetsterapeuten är verksam i och vilket uppdrag 

som föreligger. Det kunde även vara så att en del av ansvaret för att införskaffa ett 

arbetshjälpmedel åligger arbetsgivaren och då innebar interventionen att arbetsterapeuten gav 

rekommendation av vad som behövdes för att underlätta kvinnornas arbetssituation. Ett 

exempel som togs upp var städredskap där arbetsgivaren fick förslag på lättare material på 

mopparna samt justerbara handtag men det var upp till arbetsgivaren att göra ett inköp. För att 

öka kvinnors delaktighet i arbetslivet betonade arbetsterapeuterna vikten av att anpassa 

arbetsmiljön och ta hjälp av arbetshjälpmedel utifrån kvinnornas förutsättningar.  

 

Vikten av kunskap för att öka delaktighet i arbetslivet 

Denna kategori beskriver arbetsterapeuternas erfarenhet av att förmedla kunskap i ergonomi 

och nya strategier för att förändra utförandet av aktiviteter både enskilt och i samspel med en 

grupp och hur det stödjer kvinnorna att förändra sitt aktivitetsmönster.   

 

Ergonomisk undervisning 

Samtliga arbetsterapeuter ansåg att nya ergonomiska strategier har lett till ökad kunskap om 

bra arbetsställningar, att kvinnorna ska tänka på hur de placerar kroppen i förhållande till 

arbetsuppgiften, hur de står och på vilket sätt som kvinnorna kan arbeta ledbesparande. 

Flertalet arbetsterapeuter beskrev att de använde sig av praktisk undervisning där kvinnorna 

fick träna in rätt ergonomisk teknik t.ex. med de städhjälpmedel som användes i arbetet. 

Ergonomiundervisningen blev då relaterad direkt till yrket och de arbetsuppgifter som 

kvinnorna utförde. Samtliga arbetsterapeuter betonade att det var viktigt att medvetandegöra 

kvinnorna genom att informera och motivera dem att ta till sig kunskapen om de ergonomiska 

strategierna och använda dem inte bara på arbetet utan även vid utförandet av andra 

vardagsaktiviteter. En bra arbetsställning kunde även läras ut med hjälp av vardagsaktiviteter. 

I kombination med utlärning av vad som var en bra arbetsställning betonades även vikten av 

att lära sig ta paus mellan aktiviteter, vilket gjordes genom att ge förslag på 

avslappningsövningar. Vidare i analysen framkom det att ergonomi handlar om att skapa de 

rätta arbetsförutsättningar utifrån en ergonomisk synvinkel både gällande miljön och 
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arbetsutrustningen. Utifrån detta beskrev arbetsterapeuterna att kvinnorna behövde hitta nya 

strategier för att kunna utföra arbetsuppgifterna på ett sätt som är skonsamt för kroppen, vilket 

beskrivs i följande citat:  

 

Kan jag använda pallar till exempel för att underlätta, kan jag sitta ner, kan jag 
variera med höj och sänkbart bord till exempel.  

 

Samtliga arbetsterapeuter beskrev att undervisning i ergonomi var en lyckad intervention och 

att det innebar att hitta nya strategier eftersom det innefattade både att förändra sitt utförande 

med kroppen, att placera sig rätt och att använda den befintliga arbetsutrustningen på ett 

lämpligt sätt.  

 

Nya strategier genom samspel i grupp 

Några av arbetsterapeuterna beskrev interventioner i form av undervisning i smärtgrupper där 

kvinnorna lär sig att förändra sitt aktivitetsmönster. Smärtgrupper ger social kontakt och 

möjlighet att lära känna andra med samma problematik, vilket tydliggörs i följande citat:  

 

Att kunna dela erfarenheter och bli rikare på det sättet och känna att man inte är 
ensam för det är många som känner sig ensamma.  

 

Flertalet arbetsterapeuter beskrev att syftet med smärtgrupper är att kvinnorna skall lära sig 

nya strategier för utförandet, hitta andra vägar till arbete samt att kunna delge varandra 

upplevelser och kunna diskutera olika åtgärder som kvinnorna själva har erfarenhet av. 

Smärtgrupper beskrevs som ett sätt att ge kvinnorna verktyg att arbeta vidare med själva i 

kombination med att de får individuellt stöd. En arbetsterapeut beskrev att det kan vara 

aktuellt att coacha gruppen i diskussionerna men även att coacha varje kvinna individuellt. 

Vidare framkom att arbetsterapeuterna hade erfarenhet av att smärtgrupperna förutom att ge 

tips om nya strategier för utförande även innefattar olika teman som ger en ökad kunskap. En 

arbetsterapeut beskrev t.ex. hur viktigt det är med kosten och att lära sig äta rätt eftersom det 

är smärtreducerande samt för att ha energi över till annat som t.ex. ett arbete. Vidare beskrevs 

övningar med deltagarna i form av simulerade samtal till arbetsgivare med hjälp av varandra 

samt trädgårdsterapi som interventioner i smärtgruppen för att komma närmare 

arbetsmarknaden. Flertalet arbetsterapeuter lyfte fram att ett lyckat utförande av en 

meningsfull aktivitet så som trädgårdsterapi ökade delaktigheten i arbetslivet för kvinnorna 
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eftersom de blev medvetna om att de kunde göra något som de tyckte om som de inte trodde 

sig ha förmåga till längre, vilket tydliggörs i nedanstående citat:  

 

Att de ser att de faktiskt kan göra någonting. Det blir så betydelsefullt för de här 
människorna att kunna göra någonting som de har tyckt om för de tror att de inte 
har den förmågan längre.  

 

Av analysen framkom att det är av stor vikt att kvinnorna erhåller kunskap om ergonomi, hur 

förändring av aktivitetsmönster kan göras samt om nya strategier genom medverkan i grupp 

för att öka sin delaktighet i arbetslivet.  

 

Vikten av samverkan för att öka effekten av arbetslivsinriktad rehabilitering 

Denna kategori handlar om arbetsterapeuternas erfarenhet av samverkan med andra 

professioner och myndigheter och den effekt samverkan har för ökad delaktighet i arbetslivet 

för kvinnor med långvarig smärta.  

 

Samtliga arbetsterapeuter beskrev att en samverkan mellan olika professioner ger den 

arbetslivsinriktade rehabiliteringen större effekt. De arbetade alla i team med andra 

professioner samt i samverkan med andra myndigheter så som försäkringskassa, socialtjänst 

och arbetsförmedling. För att kvinnor med långvarig smärta skulle öka sin delaktighet i 

arbetslivet hade arbetsterapeuterna erfarenhet av att det behövdes kompetens från andra 

professioner och att interventioner ofta utfördes i samarbete mellan professionerna så som 

sjukgymnast, psykolog, socialkonsulent och läkare. Arbetsterapeuterna beskrev att samverkan 

mellan professionerna bedrivs utifrån kvinnans behov och de olika professionernas synsätt ger 

ett bredare perspektiv och därmed större effekt när det gäller delaktighet i arbetslivet. En av 

arbetsterapeuterna nämnde att arbete med International Classification of Functioning, 

Disability and Health [ICF] var ett stöd för att kunna beskriva kvinnans utförande i aktivitet 

för andra professioner i teamet. Genom teamarbete skapades en översikt av kvinnornas 

situation och en av arbetsterapeuterna gav exempel på att minskad samverkan ledde till 

minskad delaktighet i arbetslivet för kvinnor med långvarig smärta. I teamet kunde de olika 

professionerna ge stöd åt kvinnan och eftersom de har olika kunskap, leda kvinnan på rätt 

väg, vilket beskrivs i följande citat:  
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… åtgärderna som jag gör alldeles själva så skulle jag vara ganska begränsad 
effekt istället för att göra dom i ett team ihop med andra att man har det här 
breda perspektivet så kan man göra jättemycket. 

 

Arbetsterapeutens roll i teamet beskrevs av samtliga arbetsterapeuter som betydelsefull och 

som en som driver processen framåt genom att kvinnorna medvetandegörs genom fokus på 

aktivitet. Det nämndes också att det skulle skapas bättre förutsättningar för delaktighet i 

arbete om fler hade aktivitetsfokus. Arbetsterapeutens roll inom olika myndigheter är något 

som behöver klargöras enligt arbetsterapeuterna för att den arbetslivsinriktade rehabiliteringen 

ska utvecklas i en positiv riktning. Arbetsterapeuterna tog även upp behovet av tidiga insatser 

för att kvinnor med smärta ska bli delaktiga i arbetslivet liksom ett behov av att utveckla 

företagshälsovården som ett led i detta. Interventioner som arbetsterapeuterna hade erfarenhet 

av var att samarbeta med myndigheter och att arbetsterapeuten var en länk mellan 

myndigheter, en rehabiliteringssamordnare, för att skapa förutsättningar för kvinnorna att 

kunna arbeta. I rollen som rehabiliteringssamordnare beskrevs behovet av kunskap om olika 

myndigheters regelverk. Samtliga arbetsterapeuter beskrev samverkan med andra 

arbetsterapeuter inom andra myndigheter eller inom andra verksamhetsområden än de 

områden de själva är aktiva i. I analysen framkom att förslag på interventioner kunde lämnas 

till andra myndigheter som i sin tur sedan genomförde de föreslagna interventionerna. 

Arbetsterapeuterna ansåg dessutom att det var viktigt att det fanns ett bra samarbete och att ha 

en förståelse för arbetsgivaren för att kunna påbörja interventioner på arbetsplatsen. Vidare 

hade arbetsterapeuterna erfarenhet av att ett tydligt samarbete med arbetsgivaren var en del av 

att öka delaktigheten i arbetslivet t.ex. genom att medvetandegöra arbetsgivaren om de 

förmågor som kvinnan har och i samarbete med arbetsgivaren hitta nya arbetsuppgifter och 

anpassa arbetskraven utifrån kvinnans förmågor. Ett arbetsplatsbesök var ofta grunden till 

dessa förändringar och samverkan med och stöttning från arbetsgivaren är enligt 

arbetsterapeuternas erfarenhet en del i interventionerna.  

  

Sammanfattningsvis hade arbetsterapeuterna erfarenhet av flertalet interventioner som har lett 

till ökad delaktighet i arbetslivet för kvinnor med långvarig smärta. För att medvetandegöra 

kvinnorna om sina förmågor och aktivitetsmönster genomförde arbetsterapeuterna intervjuer 

och observationer. Det var även viktigt att ge kvinnorna feedback på sitt aktivitetsutförande 

för att öka deras förståelse för sin situation. Dessa interventioner byggde på ett klientcentrerat 

helhetsperspektiv där arbetsterapeuterna vägde in alla aktivitetsområden och tog hänsyn till 

kvinnornas intressen. En intervention var att förändra aktivitetsmönster och utifrån det skapa 
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förutsättningar för arbete genom nya strategier och struktur i vardagen. Det är av stor vikt att 

kvinnorna med långvarig smärta bryter sin passivitet och förändrar sina aktivitetsmönster 

genom att pröva i reell miljö. Arbetskraven och arbetssituationen behöver matchas mot den 

förmåga kvinnorna har och arbetshjälpmedel kan vara en strategi i den processen. 

Arbetsterapeuterna beskrev även vikten av att ge kunskap om ergonomiska strategier och att 

kvinnorna behövde lära sig hitta en balans mellan aktivitet och vila. Undervisning i grupp är 

ett sätt att uppleva social samhörighet och lära av varandras erfarenheter. Arbetsterapeuten har 

en betydelsefull roll i arbetslivsinriktad rehabilitering med sitt synsätt på aktivitet och på 

samspelet mellan alla aktivitetsområden i kvinnors liv. För att nå målen om ökad delaktighet i 

arbetslivet för kvinnor med långvarig smärta är dock samverkan med andra professioner och 

andra myndigheter en förutsättning.  

 

Diskussion 

Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att beskriva arbetsterapeuters erfarenhet av interventioner som har lett 

till ökad delaktighet i arbetslivet för kvinnor med långvarig smärta. Resultatet av studien visar 

att förutsättningar för arbete måste skapas genom olika interventioner som bygger på att 

medvetandegöra kvinnorna och därmed stödja dem i att förändra aktivitetsmönster och hitta 

nya strategier. För att dessa interventioner ska bli mer effektiva visar studien på att samverkan 

med andra professioner och myndigheter är av betydelse. Arbetsterapeuternas erfarenheter av 

hur kvinnorna ökat sin delaktighet i arbetslivet med stöd av dessa interventioner kommer att 

belysas nedan.  

 
Det som tydligt framkom i studiens resultat är betydelsen av att kvinnorna ska 

medvetandegöras om sin situation, sina aktivitetsmönster och om sin förmåga. 

Arbetsterapeuternas erfarenhet var att detta är en byggsten som vidare interventioner sedan 

kan bygga på för att kvinnorna ska kunna öka sin delaktighet i arbetslivet. Detta stöds av 

Henriksson et al. (2005) som menar att hela aktivitetsmönstret måste klargöras för både 

arbetsterapeut och individer för att kunna göra förändringar. Studiens resultat visar att 

intervjuer och observationer med stöd av olika bedömningsinstrument användes för att 

aktivitetsmönster skulle tydliggöras för kvinnorna. Kvinnornas förståelse för sin situation och 

sitt aktivitetsutförande ökar även genom filmning av aktivitetsutförandet och feedback från 

arbetsterapeuterna. Tidigare forskning av Fenton et al. (2003) visar hur 

bedömningsinstrument klargör individers situation och medvetandegör dem. I 
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arbetsterapeutisk teori (Kielhofner, 2008) beskrivs feedback som en terapeutisk strategi som 

är viktig i individens förändringsprocess och kan användas för att ge information som 

förbättrar individens färdigheter och utförande. Feedback kan påverka hur individen uppfattar 

sin situation och ser på framtiden. Studiens resultat och tidigare forskning (Henriksson et al., 

2005; Fenton et al., 2003; Kielhofner, 2008) visar att arbetsterapeutiska 

bedömningsinstrument och feedback som terapeutisk strategi är av stor betydelse för att 

medvetandegöra individer om sin situation. Detta ger enligt författarna implikationer att 

intervju, observation, filmning och feedback på aktivitetsutförande är framgångsfaktorer som 

ökar delaktigheten i arbetslivet för kvinnor med långvarig smärta.  

 

Studiens resultat visar vidare att arbetsterapeuterna har erfarenhet av att kvinnorna 

medvetandegörs genom att pröva i reell miljö. Genom att arbetsträna/arbetspröva tydliggörs 

vad kvinnorna klarar och inte klarar. Arbetsplatsanalyser var enligt arbetsterapeuternas 

erfarenhet en intervention som medvetandegör kvinnorna om sina förmågor i förhållande till 

arbetets krav och den aktuella arbetsmiljön. Betydelsen av relationen mellan personen, miljön 

och aktiviteten styrks av arbetsterapeutiska teorier (Stewart, Letts, Law, Acheson Cooper, 

Strong & Rigby, 2003) där det beskrivs att individens uppfattning av miljön och aktiviteten 

påverkar aktivitetsutförandet.  Vidare beskrivs betydelsen av att identifiera hinder och 

resurser hos person, miljö och aktivitet för att förbättra aktivitetsutförandet. I studiens resultat 

framkom det även att det är av stor vikt att i utlärning av ergonomiska strategier 

medvetandegöra kvinnorna genom att informera och motivera dem för att de ska ta till sig 

ergonomikunskapen och tillämpa dessa strategier även vid vardagsaktiviteter. Studiens 

resultat visar vidare att utförandet av meningsfulla aktiviteter i grupp, t.ex. trädgårdsterapi, är 

interventioner där kvinnorna blir medvetna om att de klara av att göra aktiviteter som de inte 

trodde att de hade förmåga till längre. Detta stöds av forskning som visar att smärtgrupper är 

ett sätt för individer att bli medvetna om sin situation i förhållande till andra individer (Engel, 

2003). Författarna anser att betydelsen av att kvinnorna medvetandegörs om sin förmåga, sitt 

aktivitetsmönster och sitt aktivitetsutförande visar på betydelsen av att använda reell miljö 

inom arbetslivsinriktad rehabilitering i kombination med utförande av meningsfulla aktiviteter 

i grupp för att nå framgång i rehabiliteringen.  

 

En betydelsefull faktor som framkom i studiens resultat är arbetsterapeuternas erfarenhet av 

olika interventioner för att förändra kvinnornas aktivitetsmönster. Genom arbetsterapeutens 

helhetsperspektiv på alla aktivitetsområden och att kvinnorna medvetandegörs om sitt 
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aktivitetsmönster kan även förändringar påbörjas som skapar förutsättningar för arbete. Enligt 

Wilcock (1999) har arbetsterapeuter en unik förståelse för aktivitet, vilket inkluderar allt 

individerna gör, sambandet mellan olika aktiviteter och hur de aktiviteter som utförs förändrar 

individerna. I den aktuella studien var arbetsterapeuternas erfarenhet att utifrån att ha 

tydliggjort aktivitetsmönstret för kvinnorna genom att se till alla aktivitetsområden, stödja 

dem att förändra och hitta struktur i vardagen och hitta balans mellan aktivitet och vila. 

Betydelsen av att hitta balans mellan aktivitet och vila stöds av arbetsterapeutisk teori 

(Wilcock, 1999) som beskriver vikten av att hitta balans genom att när individen får mer tid 

för görandet (”doing”) istället för varandet (”being”) förbättras även färdigheter och identitet 

och självkänsla stärks (”becoming”), vilket innebär att individen blir mer delaktig i aktivitet. 

Det framkom i resultatet att arbetsträning är ett sätt att bryta kvinnornas passivitet genom att 

de blir delaktiga i en aktivitet och en förändring av rutiner blir ett måste och fokus flyttas från 

smärtan till aktivitetsutförandet. Detta styrks av arbetsterapeutisk forskning (Wilcock, 1999) 

som tydliggör att det är ett starkt samband mellan aktivitet och hälsa och att aktivitet är den 

naturliga biologiska mekanismen för hälsa. Wilcocks (1999) forskning stödjer studiens 

resultat att förändring av aktivitetsmönster görs genom att se till alla aktivitetsområden och 

utifrån det hitta struktur och balans i vardagen. En slutsats författarna dra utifrån detta är att 

arbetsterapeutens förmåga att skapa struktur i vardagen och balans mellan aktivitet och vila är 

av stor vikt inom arbetslivsinriktad rehabilitering för kvinnor med långvarig smärta.    

 

Studiens resultat tydliggör betydelsen av att arbeta klientcentrerat och att arbetsterapeuten kan 

stödja kvinnorna att hitta nya vägar till arbete utifrån de mål, intressen och aktiviteter som 

kvinnorna finner meningsfulla. Motivationen att förändra aktivitetsmönster ökar om fokus 

ligger på de resurser som finns hos kvinnorna. Detta styrks i en studie av Crist, Davis och 

Coffin (2000) där det framkommer att ett klientcentrerat perspektiv ökar förståelsen för de 

aktiviteter som individerna finner meningsfulla och ger en ökad förståelse för individernas 

balans mellan och engagemang i aktiviteter som arbete, vila, fritid och personlig vård. Enligt 

Kielhofner (2008) är motivationen tydligt sammankopplad med de aktiviteter som individen 

finner nöje och tillfredsställelse med. Individens motivation bekräftas eller återskapas genom 

att delta i aktiviteter som upprätthåller eller förändrar deras kapacitet. Med stöd av denna 

studie och den tidigare forskning som gjorts (Wilcock, 1999; Crist et al., 2000; Kielhofner, 

2008) kan författarna dra slutsatsen att det är viktigt att i arbetslivsinriktad rehabilitering 

använda de aktiviteter som kvinnorna upplever meningsfulla för att det ska finnas en 

motivation till att förändra aktivitetsmönster samt att förändring av aktivitetsmönster är en av 
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de viktigaste faktorerna för att skapa förutsättningar för kvinnorna med långvarig smärta att 

åter börja arbeta.  

  

Studiens resultat belyser dessutom att förändring av aktivitetsmönstret görs genom deltagande 

i grupper med andra personer där kvinnorna genom undervisning och interaktion med andra i 

samma situation får kunskap om att förändra sitt aktivitetsmönster. Arbetsterapeuterna har 

erfarenhet av att även interventioner i form av ergonomisk undervisning förändrar kvinnornas 

aktivitetsmönster genom att de lär sig att de behöver ta paus i arbetsutförandet och hitta en 

balans mellan aktivitet och vila. Arbetsterapeutisk teori (American Occupational Therapy 

Association [AOTA], 2008) beskriver att interventioner kan ha en återställande ansats som 

handlar om att lära individen strategier för att förändra sitt aktivitetsmönster. En slutsats 

utifrån detta kan enligt författarna vara att en viktig komponent för att kvinnor med långvarig 

smärta ska kunna förändra sina aktivitetsmönster och skapa förutsättningar för arbete, är att de 

erhåller kunskap om hur aktivitetsmönster kan förändras och om ergonomiska strategier.  

 

Det som vidare framkom tydligt i studiens resultat är betydelsen av att med olika 

interventioner stödja kvinnorna att hitta nya strategier i sin vardag och i sitt arbetsutförande. 

Arbetsterapeuternas erfarenhet är att lära kvinnorna nya strategier i vardagen för att hitta 

balans i utförandet och mellan olika aktivitetsområden. Enligt Svenning´s (1993) studie 

strukturerar arbetet upp dygnsrytmen men resultatet i den här studien visar att även strukturen 

i kvinnornas vardagsliv behöver ses över för att kunna påbörja ett arbete. Nya strategier 

behöver även tillämpas för att hantera olika arbetssituationer, vilket kan tränas i hemmiljön i 

vardagliga aktiviteter. Studiens resultat visar betydelsen av att arbetsterapeuten ska vara ett 

stöd för att kvinnorna ska förändra sitt tankesätt och hitta nya strategier. Detta stöds av 

arbetsterapeutisk forskning (Kielhofner, 2008) som beskriver terapeutiska strategier där 

coachning är viktig i individens förändringsprocess. Utifrån interventionen att lära kvinnorna 

nya strategier i vardagen och arbetsterapeutisk teori (Kielhofner, 2008) skulle en slutsats utav 

detta kunna vara betydelsen av att arbetsterapeuten har en viktig roll när det gäller att ge 

förslag på nya strategier samt att stödja kvinnorna att ta till sig de nya strategierna för att 

kunna klara av ett arbete.   

 

Studiens resultat visar att pröva i reell miljö är ett sätt för arbetsterapeuterna att lära kvinnorna 

nya strategier. Genom att pröva i reell miljö medför detta att kvinnorna tar till sig strategier 

för att kunna utföra arbetsuppgifter och orka med ett arbete varje dag. Detta styrks i en studie 
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av Goede (1999) där arbetsträning/arbetsprövning är vanlig förkommande interventioner där 

30 % av de individer som studerats har återgått i arbete efter arbetsträning. Resultatet i den 

här studien visar att betydelsen med arbetsträning är att den upplagd efter kvinnornas 

förutsättningar och miljön runt dem för att kunna hitta nya strategier som leder till ökad 

delaktighet i arbetslivet. Vidare framkom det att förändring av arbetsutförandet, anpassning 

av arbetsmiljön efter kvinnornas förmåga och användning av arbetshjälpmedel, är en 

intervention som stödjer kvinnorna att hitta nya strategier som underlättar utförande av 

aktivitet. Tidigare studier stödjer att anpassning av arbete och arbetsmiljö är ett effektivt sätt 

att öka delaktigheten i arbetslivet (Williams et al., 2007). Liknade resultat beskriver även 

Fenton et al. (2008) där åtgärderna kan vara förändring av arbetsuppgift eller arbetsschema, 

anpassning av arbetsplatsen eller erbjudande av arbetshjälpmedel. Vidare visar studiens 

resultat på betydelsen av att kvinnorna lär sig ergonomiska strategier för att öka delaktigheten 

i arbetslivet. Det är av betydelse att förändra utförande, placera sig rätt samt att använda 

befintlig arbetsutrustning och anpassade arbetshjälpmedel på ett riktigt sätt. Tidigare 

forskning visar att ergonomisk utbildning har betydelse för individernas tilltro till sin framtida 

arbetsförmåga och att de efter utbildning i större utsträckning använder sig av de nya 

strategierna för utförande (Larsson, Karlqvist & Gard, 2008). Slutsatsen som författarna drar i 

förhållande studiens resultat och tidigare forskning (Fenton et al., 2008: Larsson et al., 2008), 

är att genom de nya strategier som lärs ut i samband med anpassning av arbetsmiljön, 

anpassade arbetshjälpmedel och kunskap om ergonomi, ger energi över till annat och skapar 

bättre förutsättningar för att klara av ett arbete och bibehålla en varaktig delaktighet i 

arbetslivet.  

 

Resultatet av studien visar att arbetsterapeuter anser att det är viktigt med samverkan mellan 

olika professioner och myndigheter inom arbetslivsinriktad rehabilitering. Genom detta 

samarbete erhålls en ökad kompetens och större effekt på rehabiliteringen utifrån kvinnornas 

förmågor och behov. Tidigare forskning av Norendal et al. (2007) visar hur förmågan och 

motivationen till arbete och återgång till arbete förbättrades tack vare multidisciplinär 

rehabilitering i jämförelse med annan rehabilitering. Tidigare studier visar även att 

multidisciplinära team minskar samhällskostnaderna (Jensen et al., 2006) och enligt 

Magnusson och Mannheimer (2008) är det samhällsekonomiska kostnaderna höga när det 

gäller både vårdrelaterande kostnad och sjukfrånvaro. En möjlig slutsats utifrån detta borde 

vara att resultatet av samverkan i team borde hjälpa till att öka delaktigheten i arbetslivet hos 

kvinnor med långvarig smärta och samtidigt minska samhällskostnaderna. Vidare visar 
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resultatet att arbetsterapeuter har en viktig roll i teamet med sitt fokus på aktivitet och att 

delaktigheten i arbetslivet ökar om fler aktörer har aktivitetsfokus.  

 

Metoddiskussion 

Den kvalitativa metod som valdes fungerade väl för att uppnå studiens syfte och i och med 

detta har även författarna fått en ökad kunskap. Det finns dock både styrkor och 

begränsningar med vald metod, vilka resultatet bör beaktas utifrån.  

 

En kvalitativ metod med öppna semistrukturerade intervjuer valdes för att få svar på syftet, 

vilket enligt Kvale (1997) är en lämplig metod för att få beskrivningar av den intervjuades 

erfarenheter. Urvalet av undersökningsgruppen gjordes genom ett ändamålsenligt urval vilket 

enligt Hartman (1998) är ett lämpligt urval eftersom syftet med studien var att få förståelse för 

de intervjuade arbetsterapeuternas erfarenheter samt att de skulle kunna ge den information 

som efterfrågades. Vidare är en styrka med urvalet att författarna hade kännedom om de 

arbetsterapeuter som var möjliga att undersöka (Hartman, 1998). Sex arbetsterapeuter ingick i 

studien och beskrev två rehabiliteringsfall var, vilket är en styrka eftersom Holloway och 

Wheeler (2002) menar att sex till åtta deltagare är lämpligt vid ett ändamålsenligt urval. 

Antalet deltagare kan påverka studiens överförbarhet men resultatet kan anses vara 

överförbart till andra individer i samma situation eller kontext eftersom interventionerna kan 

användas för både män och kvinnor med långvarig smärta inom arbetslivsinriktad 

rehabilitering. Däremot är det inte överförbart till andra diagnosgrupper. Fördelen med att ha 

intervjuat arbetsterapeuter från olika verksamhetsområden med inriktning mot 

arbetslivsinriktad rehabilitering är att det har gett en ökad förståelse för vilka interventioner 

som har varit framgångsrika. Eftersom arbetsterapeuterna hade olika lång erfarenhet och 

arbetade inom olika verksamhetsområden inom arbetslivsinriktad rehabilitering kan det ha 

påverkat resultatets tillförlitlighet. Tillförlitligheten har förstärkts genom att varje 

intervjuperson fritt har fått beskriva två valfria rehabiliteringsfall utifrån sitt perspektiv.  

Enligt Kvale (1997) förstärks studiens tillförlitlighet genom att intervjupersonen får berätta 

fritt med egna ord.  

 

Datainsamlingen i denna studie gjordes med öppna semistrukturerade intervjuer, vilket 

bedömdes som ett lämpligt sätt för datainsamling utifrån Kvale (1997), eftersom 

arbetsterapeuterna då fick möjlighet att med egna ord beskriva sin uppfattning och sina 

erfarenheter. Dock kan det vara en svaghet att författarna inte har någon erfarenhet av att 
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genomföra kvalitativa intervjuer. Vidare spelades intervjuerna in med hjälp av dator för att 

ingen information skulle gå förlorad och transkriberades, vilket stärker studiens tillförlitlighet 

enligt Kvale (1997). Inspelningen på dator kan ha påverkat arbetsterapeuterna i sina 

uttalanden eftersom det kan göra att de kände sig hämmade. Intervjuerna genomfördes enskilt 

av var och en av författarna vilket kan vara en svaghet eftersom det kan ha påverkat 

intervjuernas genomförande. För att öka giltigheten i studien utformades därför noggrant en 

ram för tillvägagångssätt under intervjun samt att diskussion fördes kontinuerligt under 

perioden för datainsamling (Kvale, 1997).  

 

Som analysmetod användes en kvalitativ innehållsanalys med en induktiv ansats (Lundman & 

Hällgren Graneheim, 2008). Genom tillvägagångssättet att lyfta ut meningsbärande enheter 

och kondensera till koder ökar möjligheten att urskilja likheter och skillnader i det som sagts. 

Intervjuerna genomfördes av författarna och analysen genomfördes tillsammans, vilket stärker 

trovärdigheten eftersom det är positivt med fler än en uttolkare för att undvika godtycklig och 

subjektiv tolkning (Kvale, 1997; Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). För att stärka 

trovärdigheten i studien användes enligt Holloway och Wheeler (2004) citat i resultatdelen för 

att belysa de kategorier som analyserats fram. För att kunna vara objektiv i analysen av data är 

det viktigt att författarna är medvetna om sin förförståelse. Eftersom författarna hade 

begränsad förförståelse om ämnet är det en styrka med studien samt att teorier och forskning i 

ämnet har studerats. Däremot skulle större förförståelse kunna ha lett till att mer information 

kunde ha framkommit liksom att förförståelsen om de valda arbetsterapeutiska teorierna 

påverkat resultatet. Om andra arbetsterapeutiska teorier valts skulle de eventuellt ha medfört 

ett annat resultat.  

 

Konklusion 

En slutsats som kan dras av studien är att arbetsterapeutiska interventioner är av stor betydelse 

för att kvinnor med långvarig smärta ska öka sin delaktighet i arbetslivet. För att 

förutsättningar för arbete ska skapas måste kvinnorna medvetandegöras om sin förmåga, 

aktivitetsmönster och aktivitetsutförande genom att pröva i reell miljö och få feedback från 

arbetsterapeuten på sitt arbetsutförande utifrån observation. Vidare är det grundläggande att 

kvinnorna förändrar sina aktivitetsmönster genom interventioner som bygger på 

arbetsterapeutens helhetsperspektiv på alla aktivitetsområden. Motivation är en viktig aspekt 

och genom att utgå från kvinnornas intresse och meningsfulla aktiviteter kan en förändring av 
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aktivitetsmönster åstadkommas. När kvinnorna får pröva i reell miljö skapas förutsättningar 

för att bli medveten om sina förmågor, förändra aktivitetsmönstret i livssituationen samt hitta 

nya strategier för utförande. För att öka delaktigheten i arbetslivet för kvinnorna med 

långvarig smärta är det av stor vikt att stödja dem att hitta nya strategier genom interventioner 

som kunskap i ergonomi, användning av arbetshjälpmedel och anpassad arbetsmiljö. För att få 

en ökad effekt av arbetslivsinriktad rehabilitering är samverkan mellan olika professioner och 

olika myndigheter av stor betydelse. Författarna anser att studiens resultat ger implikationer 

för att ovanstående interventioner kan användas av arbetsterapeuter för att arbetslivsinriktad 

rehabilitering för kvinnor med långvarig smärta ska lyckas. Förslag på fortsatta studier är att 

fördjupa sig ytterligare i hur samverkan mellan olika rehabiliteringsaktörer och myndigheter 

kan ge en positiv effekt på delaktighet i arbetslivet. Vidare förslag på fortsatt forskning är att 

undersöka hur kvinnor med långvarig smärta upplever interventionen pröva i reell miljö för 

att se om detta stämmer överrens med arbetsterapeuternas erfarenheter av den som en lyckad 

intervention. Dessutom skulle det vara intressant att fördjupa sig i betydelsen av att pröva i 

reell miljö för att öka delaktigheten i arbetslivet för kvinnor med långvarig smärta.  

 
Tillkännagivande 

Författarna vill framför ett tack till de arbetsterapeuter som har deltagit i studien och som har 

gjort detta examensarbete möjligt. Vi vill även tacka vår handledare Carina Karlsson, 

universitetsadjunkt vid Institutionen för Hälsovetenskap i Luleå, för hennes stöd och hjälp 

under arbetets gång.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

31 
 

Referenslista  
 
American Occupational Therapy Association [AOTA]. (2008). Occupational Therapy 
Practice Framework: Domain and process (2nd ed.). The American Journal of Occupational 
Therapy, 62(6), 625-683. 

Arbetsförmedlingen. (2009). Exempel på vad våra specialister och specialfunktioner kan 
bidra med, Hämtad 17 november, 2009, från http://www.arbetsformedlingen.se/For-
arbetssokande/Stod-och-service/Insatser-och-program/Nedsatt-arbetsformaga/Sarskilda-
stodinsatser-for-dig-som-behover-rehabilitering/Exempel-pa-vad-Arbetsformedlingens-
specialister-och-specialfunktioner-kan-bidra-med-.html  

 
Brattberg, G. (1995). Att möta långvarig smärta. Falköping: Liber Utbildning AB. 
 
Buys, T., & Biljon, H. (2007). Functional capacity evaluation: An essential component of 
South African occupational therapy work practice services. Work, 29, 31-36. 
 
Crist H, P., Davis G, C., & Coffin S, P. (2000). The Effects of Employment and Mental 
Health Status on the Balance of Work, Play/Leisure, Self-Care and Rest. Occupational 
Therapy in Mental Health, 15(1), 27-42.  
 
Engel, J. M. (2003). Pain Management. In E. Bledesell Crepeau, S. E. Cohn & B. Boyt Schell 
(Eds.), Willard & Spackman´s Occupational Therapy, (pp. 634-637). Philadelphia: Lippincott 
Williams & Wilkins. 
 
Fenton, S., Gagnon, P., & Pitts, D. G. (2003). Interventions to promote participation. In        
E. Bledesell Crepeau, S. E. Cohn & B. Boyt Schell (Eds.), Willard & Spackman´s 
Occupational Therapy, (pp. 555-578). Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. 
 
Floderus, B., Göransson, S., Alexandersson, K., & Aronsson, G. (2005). Self-estimated life 
stiuation in patients on long-term sick leave. Journal of Rehabilitation Medicin, 37(5), 291-
299. 
 
Försäkringskassan. (2009a). Månadsrapport från försäkringsutvecklingen, Hämtad 18 januari, 
2010, från http://uppsol.forsakringskassan.se/templates/Page.aspx?id=6841    
 
Försäkringskassan (2009b). Arbetsträning och arbetsprövning, information till dig som är 
arbetsgivare.  Faktablad 2009-03-24. 
 
Gard, G., & Söderberg, S. (2004). How can a work rehabilitation process be improved? -A 
qualitative study from the perspective of social insurance officers. Disability and 
Rehabilitation, 26(5), 299-305. 
 
Giddens, A. (2007). Sociologi. Lund: Studentlitteratur. 
 
Goede, C. (1999). Arbetslivsinriktade åtgärder för sjukskrivna med rygg- och nackbesvär. 
Stockholm: Riksförsäkringsverket [RFV].  
 
Hartman, J. (1998). Vetenskapligt tänkande. Lund: Studentlitteratur.  



 
 

32 
 

Henriksson, C.M., Liedberg, G. M., & Gerdle, B. (2005). Women with fibromyaglia: Work 

and rehabilitation. Disability and Rehabilitation, 27(12), 685-695. 

 
Holloway, I., & Wheeler, S. (2002). Qualitative research in nursing. (2nd ed). London: 
Blackwell Science Ltd. 
 
Håkansson, C., Eklund, M., Lidfeldt, J., Nerbrand, C., Samsioe, G., & Nilsson, P.M. (2005). 
Well-being and occupational roles among middle-aged woman. Work, 24, 341-351.  
 
International Association for the Study of Pain [IASP]. (2007). Working together for pain 
relief, Hämtad 5 januari, 2010, från 
http://www.iasp-
pain.org/AM/Template.cfm?Section=Pain_Definitions&Template=/CM/HTMLDisplay.cfm&
ContentID=1728  
 
Jensen, I., Bergström, G., Bodin, L., Ljungquist, T., & Nygren, Å. (2006). Effekter av 
rehabilitering efter sju år. Utvärdering av två rehabiliteringsprogram i Sverige. 
Läkartidningen. 23, 1829-1839. 
 
Joss, M. (2007). The Importance of Job Analysis in Occupational Therapy. British Journal of 
Occupational Therapy, 70(7), 301-303.  
 
Kielhofner, G. (2008).  Model of human occupation: theory and application (4th ed.). 
Baltimore, MD: Lippincott Williams & Wilkins. 
 
Kvale, S. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur.  
 
Larsson, A., Karlqvist, L. & Gard, G. (2008). Effects of work ability and health promoting 
interventions for women with musculoskeletal symptoms: A 9-month prospective study.  
BMC Musculoskeletal Disorders, 9, 105.  
 
Larsson, O. (2007). Smärta. I N. Grefberg & L-G. Johansson (Red.), Medicinboken. Vård av 
patienter med invärtes sjukdomar (4:e uppl.). (s. 585-593). Korotan, Slovenien: Liber AB.  
 
Liedberg, G., & Henriksson, C. (2006). Långvarig smärta. I J. Borg, B. Gerdle, G. Grimby, & 
K. Stibrant Sunnerhagen, Rehabiliteringsmedicin: teori och praktik. (s. 120-123). Lund: 
Studentlitteratur.  
 
Lundman, B., & Hällgren Graneheim, U. (2008). Kvalitativ innehållsanalys. I M. Granskär & 
B. Höglund-Nielsen (red.), Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård. (s 159-
172). Pozkal, Poland: Studentlitteratur.  
 
Magne Holme, I., & Krohn Solvang, B. (1997). Forskningsmetodik. Lund: Studentlitteratur.  
 
Magnusson, S., & Mannheimer, C. (2008). Långvarig smärta. Behandling och rehabilitering. 
Pozkal, Polen: Studentlitteratur.  
 
Müllersdorf, M., & Söderback, I. (2002). Occupational therapist’ assessments of adults with 
long-term pain: The Swedish experience. Occupational Therapy International, 9(1), 1-23. 



 
 

33 
 

Norendal Braathen, T., Veierstad, K B., & Heggenes, J. (2007). Improved work ability and 
return to work following vocational multidisciplinary rehabilitation of subjects on long-term 
sick leave. Journal of Rehabilitation Medicine, 39, 493–499. 
 
Paquette, S. (2008). Return to work with chronic low back pain: Using evidence-based 
approach along with the occupational therapy framework. Work, 31, 63-71.  
 
Regeringskansliet. (1999:08). Utredningen om den arbetslivsinriktade rehabiliteringen. 
Stockholm:Fritzes.  
 
Regeringskansliet. (2009a). Hämtad 18 januari, 2010 från 
http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/12/39/68/d43c0443.pdf  
 
Regeringskansliet. (2009b). Hämtad 18 januari, 2010 från 
http://www.sweden.gov.se/sb/d/11284/a/123968   
 
Sonnander, G., Hansson, M., Mannheimer, C., Skott, A., Wiklund, I., & Sonander, H-G. 
(1992). Subjektiv ohälsa vid icke-malign kronisk smärta – patienter i arbete mår bättre än 
sjukskrivna. Läkartidningen. 89, 3047-3052.  

Statens folkhälsoinstitut. (2010). Folkhälsans målområde. 4. Hälsa i arbetslivet. Hämtad 25 
januari, 2010, från http://www.fhi.se/sv/Om-oss/Folkhalsopolitikens-malomraden/4-Halsa-i-
arbetslivet/  

Statens offentliga utredning [SOU] 2006:17 Fokus på åtgärder: en plan för effektiv 
rehabilitering i arbetslivet: betänkande. Stockholm: Fritze.   
 
Stewart, D., Letts, L., Law, M., Acheson Cooper, B., Strong, S., & Rigby, P. J. (2003). The 
Person – Environment – Occupation Model. In E. Bledesell Crepeau, S. E. Cohn & B. Boyt 
Schell (Eds.), Willard & Spackman´s Occupational Therapy, (pp. 227-233). Philadelphia: 
Lippincott Williams & Wilkins. 
 
Svenning, M. (1993). Tillbaka till jobbet. Om arbete, ohälsa och rehabilitering. Lund: 
Studentlitteratur.  
 
Wilcock A, A. (1999). Reflections on doing, being and becoming. Australian Occupational 
Therapy Journal, 46, 1-11.  
 
Williams, R M., Westmorland, M G., Lin, C A., Schmuck, G., & Creen, M. (2007). 
Effectiveness of workplace rehabilitation interventions in the treatment of work-related low 
back pain: a systematic review. Disability & Rehabilitation. 29(8), 607-624. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

34 
 

Bilaga 1 
Intervjuguiden 
 

Klargör syftet med studien: Beskriva arbetsterapeutens erfarenheter av interventioner som 

fokuserar på att öka delaktigheten i arbetslivet hos kvinnor med långvarig smärta. Intervjun 

kommer att spelas in. Har du några frågor innan vi sätter igång? 

  

Frågor om arbetsterapeuten 

• Kön: __________________ 

• Ålder:_________________ 

• Erfarenhet:_____________ 

• Arbetsområde:________________ 

• Teamarbete och med vem:____________________ 

 

 

Frågor till arbetsterapeuten 

• Kan du beskriva minst två specifika tillfällen då rehabiliteringen har lyckats genom att 

du har använt interventioner som har resulterat i att kvinnorna med smärta har ökat sin 

delaktighet i arbetslivet? Förslagsvis utgår du från ett fall i taget vid frågorna och så 

tar vi om frågorna för nästa fall.  

 

- Hur fick du kontakt med kvinnan? 

- Kan du beskriva hur kvinnans situation/aktivitetsproblem kartlades? 

- Är dessa aktivitetsproblem vanligt förekommande? 

- Hur arbetar du med personens motivation? 

- Vad är målet med arbetslivsinriktad rehabilitering? 

- Kan du beskriva om och i så fall hur du arbetade med mål för kvinnan? 

- Vilka arbetsterapeutiska åtgärder genomfördes? 

- Vilka hinder uppkommer vanligtvis under rehabiliteringen? 

- Arbetsmiljöns betydelse för delaktighet i arbetslivet? 

- Hjälpmedel? 
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• Vad är det som gör att du väljer dessa fall som exempel på rehabilitering som ökat 

kvinnornas delaktighet i arbetslivet? 

- Var det på grund av att åtgärderna var lyckade, kvinnans motivation eller annat 

som gjorde att du kom att tänka på dessa?  

 
• Finns det ett samband mellan dina insatser och kvinnans framsteg? 

 

• Vad har du för uppfattning om effekten av arbetsterapeutiska åtgärder för kvinnor 

med långvarig smärta? 

- I hur stor utsträckning klarar kvinnor med långvarig smärta att återgå till 

arbete/börja arbeta? 

 

• Hur följs de arbetsterapeutiska åtgärderna upp? 

 

• Hur ser du på arbetsterapeutens kunskap inom arbetslivsinriktad rehabilitering för 

kvinnor med långvarig smärta?  

 

• Vad gör arbetsterapeuten till skillnad mot andra professioner i arbetslivsinriktad 

rehabilitering för kvinnor med smärta?  

 

• Hur kan arbetsterapeutens roll inom arbetslivsinriktad rehabilitering för kvinnor 

med långvarig smärta utvecklas? 

 

Sammanfatta lite av det som framkommit vid intervjun, säg sen: Jag har inga fler frågor – har 

du något mer att ta upp innan vi avslutar.  
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Bilaga 2 
Information och förfrågan om medverkan i en intervjustudie 
 
Genom sina kunskaper gällande människan, aktivitet och miljö kan arbetsterapeuten främja 
återgång till arbetslivet. För att tydliggöra arbetsterapeutens roll i arbetslivsinriktad 
rehabilitering är syftet med denna intervjustudie att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av 
interventioner som fokuserar på att öka delaktigheten i arbetslivet hos kvinnor med långvarig 
smärta. Eftersom en stor del av kvinnor i Sverige har smärtproblematik och blir aktuella för 
arbetslivsinriktad rehabilitering i och med de nya sjukförsäkringsreglerna är det av intresse att 
genomföra denna studie.  
 
Studien riktar sig till arbetsterapeuter med erfarenhet inom arbetslivsinriktad rehabilitering. 
Intervjun kommer att utgå ifrån att minst två fall beskrivs där rehabiliteringen har lett till ökad 
delaktighet i arbetslivet. Intervjun består av frågor som är kopplade till hur arbetsterapeuten 
kan öka delaktighet i arbetslivet. Den beräknas att ta cirka en timme och mötet kan ske 
personligen eller via telefon. Intervjun kommer att spelas in för att sedan skrivas ut ordagrant 
och analyseras. Allt material kommer att sammanställs på ett sådant sätt att identitet, 
arbetsplats och ort avidentifieras.  Endast författarna och handledaren kommer att ha tillgång 
till materialet. Under arbetet med studien kommer allt material att förvaras så att ingen annan 
kommer åt det och efter det att examensarbetet är godkänt kommer intervjumaterialet att 
förstöras. Eftersom du arbetar med arbetslivsinriktad rehabilitering och träffar kvinnor med 
smärtproblematik undrar vi om du är intresserad av att delta i studien. Deltagandet är helt 
frivilligt och du kan avbryta deltagandet innan eller under intervjun utan att motivera varför.  
 
Vi kommer att kontakta dig ungefär en vecka efter att missivbrevet har skickats ut, för att få 
en bekräftelse om intresse finns för deltagande. Det går också bra att kontakta oss via e-mail 
eller telefon för att bekräfta deltagande i studien. Ett skriftlig godkännande önskas i samband 
med att intervjun genomförs. 
 
Vi är två arbetsterapeutstudenter vid Luleå tekniska universitet, institutionen för 
hälsovetenskap. Studien ligger till grund för vårt examensarbete på 15 poäng och detta arbete 
kommer att finnas tillgängligt på Luleå tekniska universitets hemsida http: / / epubl.ltu.se.  
 
Med vänliga hälsningar 
 

Sara Lindahl   Carina Holm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Handledare:  Carina Karlsson, Universitetsadjunkt 

Växeln: 0920- 40 10 00 
Luleå Tekniska Universitet Institutionen för hälsovetenskap 
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Bilaga 2 
 

Svarstalong 
 

Vid ifyllande av denna svarstalong godkänner jag att delta i studien. Deltagandet kan avbrytas 

innan eller under intervjun utan motivering till varför. 

 

 

Namn: ………………………………………………………………………… 

 

Tel: ………………………………………………………………………….. 

 

Mail: ………………………………………………………………………… 

 

Med vänliga hälsningar 

 

 

 

…………………………………  ……………………………… 

Sara Lindahl    Carina Holm 

 

 

 

 

Handledare:  Carina Karlsson, Universitetsadjunkt i arbetsterapi 

Luleå Tekniska Universitet Institutionen för hälsovetenskapen 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 


