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SAMMANFATTNING 

Syfte: Att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av utveckling inom arbetsterapi vid 

Arbetsförmedlingen i Sverige. Metod: Studien genomfördes med kvalitativa intervjuer. 

Tretton arbetsterapeuter med anställning vid Arbetsförmedlingen deltog. Arbetsterapeuterna 

hade en geografisk spridning över hela Sverige. Insamlad data transkriberades och 

analyserades enligt kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Data resulterade i fem kategorier 

enligt följande: Att arbeta med utveckling av vetenskapliga metoder, Betydelsen av möjlighet 

till kompetensutveckling, Samverkan som en del i utvecklingsarbetet, Förutsättningar till 

personcentrering samt Betydelsen av ständig utvärdering för förbättrade åtgärder. 

Arbetsterapeuterna beskriver i dessa kategorier olika faktorer som stöttade och hindrade i 

vilken utsträckning som de hade förutsättningar att utföra och utveckla arbetsterapi vid 

Arbetsförmedlingen. Stödjande faktorer beskrevs bland annat som välutvecklade metoder, ett 

personcentrerat arbetssätt och interna samarbeten. Hindrande faktorer beskrevs som 

undermålig samverkan med samhällsaktörer, bristande utvärderingar samt begränsade 

möjligheter till kompetensutveckling och implementering av forskning. Slutsats: Studien 

bidrar till kunskap kring arbetsterapeuternas förutsättningar till utveckling av metoder och 

förbättrande arbetssätt. Studien visar på en kunskapslucka och behov av forskning kring 

ämnet är nödvändigt för att belysa arbetsterapeuters roll inom den arbetslivsinriktade 

rehabiliteringen vid Arbetsförmedlingen.  
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ABSTRACT 

Purpose: To describe occupational therapists experiences of development in occupational 

therapy at The Swedish Public Employment Service. Method: The study was conducted 

using qualitative interviews. Thirteen occupational therapists working at The Swedish Public 

Employment Service participated. The occupational therapists had a geographical spread 

throughout Sweden. Collected data was transcribed and analysed according to qualitative 

content analysis. Result: Data resulted in five categories as follows: To work with 

development of scientific methods, Importance of feasibility to competence development, 

Cooperation as a part of the improvement work, Preconditions to be person-centered and 

Importance of continual evaluation to improve actions. The occupational therapists describes 

in these categories various supportive and hindering factors at to what extent they had 

preconditions to carry out and develop occupational therapy at The Swedish Public 

Employment Service. Supporting factors were described as well-developed methods, a 

person-centered approach and intern cooperation. Obstructing factors were described as 

defective coordination between social actors in the community, insufficient evaluations, 

limited possibilities to competence development and implementation of research. 

Conclusion: This study contribute to knowledge of occupational therapists preconditions to 

development of methods and improvement work. The study shows that it is a lack of 

knowledge and a need of research is required to illustrate the role of occupational therapists 

within vocational rehabilitation at The Swedish Public Employment Service. 

 

Keywords: Occupational therapy, Vocational rehabilitation, Evidence-based practice, 

Development work, Swedish Public Employment Service 
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Inledning  

Att hamna utanför arbetslivet kan få negativa effekter på människor av såväl psykologisk som 

social karaktär, såsom en passiv tillvaro och känsla av hopplöshet. Att däremot vara i arbete 

stärker identiteten och självförtroendet, samt främjar social delaktighet i samhället. En vanligt 

förekommande sökväg i Sverige vid arbetslöshet är att kontakta myndigheten 

Arbetsförmedlingen, vars främsta mål är att ge stöd till människor som av olika anledningar 

står utanför arbetsmarknaden. I Sverige beräknas att närmare 400.000 människor är 

arbetssökande (Statistiska Centralbyrån, 2018). Andelen av de arbetssökande som har en 

utsatt ställning på arbetsmarknaden var under 2017 cirka 75 procent (Arbetsförmedlingen, 

2018). Med utsatt ställning avses lågutbildade, nyanlända, utomeuropeiskt födda och 

människor med funktionsnedsättning som innebär nedsatt arbetsförmåga. Dessa människor 

behöver ofta omfattande åtgärder och stöd för att inte riskera att stängas ute från 

arbetsmarknaden. 

 

Under författarnas verksamhetsförlagda utbildning väcktes intresset att undersöka 

arbetsterapeuter erfarenheter av utveckling inom arbetsterapi vid Arbetsförmedlingen i 

Sverige. Som arbetsterapeut finns ett ansvar utifrån professionen att ständigt arbeta med 

förbättringsarbete och utvecklandet av metoder för att kunna erbjuda evidensbaserat arbete. 
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Bakgrund 

Människans rätt till delaktighet 

Sverige är ett välfärdssamhälle, med detta avses att statliga myndigheter och regering spelar 

en stor roll i samhället och att ambitionen är att alla medborgare ska ha en social, ekonomisk 

samt materiell trygghet (Giddens & Sutton, 2014; Ståhl, 2015). Alla medborgare ska ha rätten 

till arbete och regeringens nationella mål är att uppnå full delaktighet i samhället, något som 

grundar sig i FN:s konvention om rättigheter för människor med funktionsnedsättning 

(Socialdepartementet, 2014). Genom att erhålla ett arbete uppfylls centrala och värdefulla 

roller i människors vardagsliv och arbete är den aktivitet, näst efter sömn, som upptar mest tid 

av dygnet (Sandqvist & Ekbladh, 2017). Förutom ekonomiska aspekter ger ett arbete 

möjlighet till delaktighet i samhället och rollen som arbetare har stor inverkan på människans 

identitet, upplevda mening och tillfredsställelse med livet (Giddens & Sutton, 2014; 

Leufstadius & Argentzell, 2010; Sandqvist & Ekbladh, 2017). Det är därmed av betydelse att 

människor i arbetsför ålder med nedsatt arbetsförmåga ges möjlighet till stöd och anpassning i 

ett så tidigt skede som möjligt för att kunna återgå i arbete eller annan sysselsättning (Sveriges 

Kommuner och Landsting [SKL], 2015). Om behov av åtgärder uppmärksammas är det av 

vikt att olika samhällsaktörer samverkar (SKL, 2015). För att ett sådant samarbete ska ge 

tillfredsställande resultat är det av betydelse att aktörerna arbetar mot gemensamt uppsatta 

mål (Ståhl, Svensson & Ekberg, 2011; Ståhl, Svensson, Petersson & Ekberg, 2010). 

Samverkan för att ge stöd till människor som har nedsatt arbetsförmåga kan bestå av hälso- 

och sjukvård, arbetsgivare, företagshälsovård, Försäkringskassan samt Arbetsförmedlingen 

(SKL, 2015; Sturesson, Edlund, Fjellman-Wiklund, Falkdal & Bernspång, 2013). Ekberg, 

Eklund och Hensing (2015) beskriver hur arbetsförmåga utgörs av ett komplext samspel 

mellan olika faktorer, dessa faktorer kan arbetsterapeuten med sin kompetens identifiera och 

utreda.  

Arbetsterapeutens roll 

Målet med arbetsterapi är att möjliggöra människans förmåga att vara delaktig i meningsfulla 

aktiviteter (Erlandsson & Persson, 2014; Fisher, 2009; Kielhofner & Taylor, 2017). 

Arbetsterapeuters fokus är att varje människa utifrån sin egen funktionsnivå ska kunna ges 

möjlighet att utföra de dagliga aktiviteter som de vill utföra, behöver utföra, eller förväntas att 

utföra för att kunna delta i samhället samt bibehålla roller (Erlandsson & Persson, 2014; 

Fisher, 2009). I det professionella utövandet av yrket kan arbetsterapeuten ta stöd i teorier och 
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modeller för att utveckla och förbättra evidensbaserad arbetsterapi (Kielhofner & Taylor, 

2017).  

För arbetsterapeuter ligger ett stort fokus på att arbeta personcentrerat, vilket innebär att 

klientens perspektiv och önskemål är centralt (Kielhofner & Taylor, 2017). Arbetsterapeuter 

eftersträvar att klienter ska vara delaktiga i behandlingsplan och beslutsfattande, samt främjar 

ett nära samarbete med klienten för att uppnå uttalade mål (Fisher, 2009; Kielhofner & 

Taylor, 2017). Personcentrerad planering bidrar till bättre bedömningar, följsamhet till 

rehabiliteringsplaner och identifikation av klientens behov av stöd (Sherman, Del Valle, Fong 

Chan, Landon & Leahy, 2018). Att arbeta personcentrerat är även något som Snodgrass 

(2011) menar är en framgångsfaktor för att uppnå förbättrad hälsa på arbetsplatsen. Vidare 

finns kunskap om att arbetsterapeutens professionella bedömning av samspelet mellan person, 

miljö och aktivitet i stor utsträckning bidrar till att möjliggöra eller stärka människans 

förmåga till arbete (Blas, Beltran, Martinez & Yao, 2018). Åtgärder riktar sig inte bara mot 

fysiska och andra observerbara faktorer utan även de psykologiska och sociala krav som ställs 

på ett arbete. Blas et al. (2018) menar vidare att majoriteten av åtgärderna som 

arbetsterapeuter erbjuder klienter är på aktivitetsnivå och delaktighetsnivå. Med detta avses 

arbetshjälpmedel och arbetsträning som de mest frekvent använda åtgärderna för att förbättra 

klientens delaktighet vilket också kan bidra till återgång i arbete.  

 

Arbetslivsinriktad rehabilitering och Arbetsförmedlingen 

Människans förmåga att vara engagerad och delta i utförandet av meningsfulla aktiviteter i det 

dagliga livet är central för arbetsterapi. En av dessa aktiviteter är arbete, varför ett 

yrkesverksamt område för arbetsterapeuter är att möjliggöra arbete för olika grupper i 

samhället (Sandqvist & Ekbladh, 2017). Arbetsförmedlingen är en myndighet i Sverige som 

arbetar på uppdrag av regeringen och ansvarar för den offentliga arbetsmarknadspolitiska 

verksamheten (Arbetsförmedlingen, 2018; Myndighetsförordning, SFS 2007:515). 

Arbetsförmedlingens grunduppdrag beskrivs främst i tre förordningar (SFS 2000:628; SFS 

2007:1030; SFS 2007:515). Den arbetslivsinriktade rehabiliteringen är ett av dessa uppdrag 

och människor som är i behov av särskilt stöd skall erbjudas utredande, vägledande, 

rehabiliterande eller arbetsförberedande åtgärder (SFS 2000:628). 

Arbetslivsinriktad rehabilitering erbjuder medicinska, psykologiska, sociala samt 

arbetsinriktade åtgärder för att stötta människor med nedsatt arbetsförmåga, och att skapa 
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förutsättningar så att de kan hitta, erhålla eller behålla ett arbete (Sandqvist & Ekbladh, 2017). 

Arbetslivsinriktad rehabilitering beskrivs av Ekberg et al. (2015) som ett komplext område, 

där resultatet av olika rehabiliteringsåtgärder kan påverkas av en mängd olika faktorer. 

Faktorer på individ-, organisations-, samt samhällsnivå samverkar och påverkar i högsta grad 

vilken arbetsförmåga en människa har i en viss kontext. Detta är något som i sin tur kan 

påverka förutsättningarna att hitta vetenskaplig evidens för åtgärders effekt vid återgång i 

arbete (Ekberg et al., 2015). Det är även betydelsefullt under rehabiliteringsprocessen att 

fokus inte bara ligger på klienten, utan att beaktning även tas på övriga faktorer som påverkar 

och orsakar nedsatt arbetsförmåga (Socialdepartementet, 2011). Vid Arbetsförmedlingen är en 

rad olika professioner anställda, specialiserade på rehabiliteringsfrågor, dessa specialister 

konsulteras på uppdrag av arbetsförmedlare vid mer omfattande stödbehov (Socialstyrelsen, 

2011). En av dessa professioner är arbetsterapeuter som besitter den kunskap och kompetens 

som är nödvändig för att bedöma arbetsförmåga, genom att bland annat använda metoder och 

instrument som är utvecklade inom arbetsterapeutisk vetenskap (Blas et al., 2018; Eklund & 

Hansen Falkdal, 2015; Sturesson et al., 2013). Eklund och Hansen Falkdal (2015) beskriver 

att genom användning och stöd av arbetsterapeutiska modeller kan arbetsförmåga förstås ur 

ett helhetsperspektiv där samspelet mellan person, miljö och aktivitet påverkar 

aktivitetsutförandet. 

 

Utvecklingsarbete inom arbetsterapi  

Genom implementering av modeller i arbetet med klienter kan åtgärder som erbjuds baseras 

på evidens, samt bli mer personcentrerade och hållbara över tid (Sirkka, Zingmark & Larsson-

Lund, 2014a). Det har framkommit att utvecklingsarbete i klinisk praxis är tidskrävande och 

att det tar tid att implementera arbetsterapeutiska modeller i sitt arbete. Då implementeringen 

av modell väl är genomförd stöds arbetsterapeuters professionella identitet, vilket bidrar till 

stärkt yrkeskompetens (Sirkka, Zingmark & Larsson-Lund, 2014b). Arbetsterapeutisk teori 

såsom Model of Human Occupation [MOHO] kan bidra till arbetsterapeuters förmågor att 

utföra evidensbaserad arbetsterapi, göra bedömningar i aktivitet, sätta mål samt ge relevanta 

åtgärder (Lee et al., 2012). Det terapeutiska resonemanget enligt MOHO, beskriver det sätt 

som arbetsterapeuten använder teorin och dess centrala begrepp för att förstå klienten, och är 

ett stöd vid planering och utförande av arbetsterapi tillsammans med klienten (Forsyth, 2017). 

Det är även viktigt att arbetsterapeuter utvärderar de åtgärder som erbjuds till klienter för att 

kunna mäta framsteg och för att kunna fastställa evidens för att arbetsterapi har effekt (Fisher, 
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2009).  

 

Ett hållbart utvecklingsarbete inom evidensbaserad arbetsterapi förutsätter olika drivkrafter 

(Melton, Forsyth & Freeth, 2010; Sirkka, 2016). Ett ständigt pågående utvecklingsarbete 

kräver rutiner för att kontinuerligt hantera professionell kunskap från vetenskap och beprövad 

erfarenhet (Sirkka, 2016). För ett långsiktigt utvecklingsarbete krävs regelbundet avsatt tid 

och resurser samt ett strategiskt ledarskap. Dessutom krävs utveckling av ett gemensamt 

förhållningssätt för att upprätthålla utvecklingsarbetet (Sirkka, 2016; Wimpenny, Forsyth, 

Jones, Matheson & Colley, 2010). Thomas och Law (2013) beskriver att aktivt deltagande i 

forskning bidrar till ökad implementering av forskning i det dagliga arbetet och gynnar ett 

evidensbaserat förhållningssätt i den kliniska verksamheten. De menar att aktivt deltagande i 

forskning och partnerskap mellan kliniker och lokala universitet är stora möjliggörare för 

konsekvent användning av forskning. För att implementera forskning krävs också 

organisatoriskt stöd på alla nivåer som stöttar ett klimat av evidensbaserad praktik (Sirkka et 

al., 2014b; Thomas & Law, 2013).  

En allt större komplexitet i hälso-och sjukvårdssystem, globala förändringar i ekonomin samt 

en ökad medvetenhet hos klienter ställer ökade krav på kvalitet, effektivitet och 

kostnadseffektivitet (Myers, Schaefer & Coudron, 2017). De beskriver vidare att systematisk 

kompetensutveckling är nödvändig för att kunna erbjuda kvalitativ arbetsterapi och 

sammanfaller med patientsäkerhet och kvalitetsförbättring. Både kompetens och kvalitet 

relaterar till klinisk prestation, kliniska bedömningar och personcentrerad vård (Myers et al., 

2017). Thomas och Law (2014) fann i en studie att arbetsterapeuter upplevde att den 

organisation i vilken de var yrkesverksamma hade en positiv attityd gentemot evidensbaserad 

praktik. De beskriver hur det fanns en förväntan att arbetsterapeuterna skulle kunna erbjuda 

detta evidensbaserade arbete till klienterna. Dock hade den stora majoriteten av 

arbetsterapeuterna erfarenheten att arbetsgivarna inte tillhandahöll stöd och tid för att delta i 

forskning och att läsa vetenskaplig litteratur. Detta resultat indikerar en diskrepans mellan vad 

arbetsterapeuterna förväntas genomföra i organisationen och vilka förutsättningar de får i 

praktiken (Thomas & Law, 2014). 

Vid litteraturgenomgången framkom det att Smith, Atmatzidis, Capogreco, Lloyd-Randolfini 

och Seman (2017) beskriver att tidigare studier har identifierat evidensbaserade åtgärder som 

ökar delaktighet i arbete, framförallt vid psykisk funktionsnedsättning. Dock kvarstår en 
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kunskapslucka gällande identifiering och utvärdering av interventioner riktade mot olika typer 

av funktionsnedsättningar. Mer evidensbaserad forskning krävs därför för att fastställa vilka 

arbetsterapeutiska interventioner som är effektiva vid arbetslivsinriktad rehabilitering (Smith 

et al., 2017). En utmaning inom den arbetslivsinriktade rehabiliteringen beskrivs vara att finna 

metoder för att mäta resultat av bästa möjliga kliniska praxis, vilket är nödvändigt för att 

kunna tillhandahålla empiriskt bevis. Nya sätt att möta klientens behov är nödvändiga, därför 

måste framgångsrika strategier och bästa praxis dokumenteras och deras överförbarhet till 

andra aktörer inom området måste övervägas (Sherman et al., 2014). 

Problemformulering 

Författarnas litteraturgenomgång visar på en kunskapslucka med avseende på hur 

arbetsterapeuter arbetar med att utveckla arbetssätt inom arbetslivsinriktad rehabilitering vid 

Arbetsförmedlingen. Tidigare forskning har identifierat faktorer som är essentiella för att 

kunna bedriva ett systematiskt utvecklingsarbete inom arbetsterapi (Melton et al., 2010; 

Sirkka, 2016; Sirkka et al., 2014b; Thomas & Law, 2013). Evidensbaserad forskning krävs 

dock för att fastställa vilka arbetsterapeutiska åtgärder som har bästa effekt inom den 

arbetslivsinriktade rehabiliteringen. För att kunna erbjuda effektiva åtgärder ställs höga krav 

på den arbetslivsinriktade rehabiliteringen, där arbetsterapeuten har en betydande roll med sin 

unika kompetens om aktivitet och delaktighet.  

Syfte 

Syftet med detta arbete var att studera arbetsterapeuters erfarenheter av utveckling inom 

arbetsterapi vid Arbetsförmedlingen i Sverige. 

 

Metod 

Design 

För att kunna ge svar på studiens syfte använde sig författarna av en kvalitativ metod. Kvale 

och Brinkmann (2014) beskriver att kvalitativ forskningsintervju är passande för att fånga 

undersökningspersoners erfarenheter genom att föra samtal. Denna design ansågs lämplig då 

författarnas syfte var att erhålla en djupare förståelse över arbetsterapeuters erfarenheter av 

utveckling av arbetsterapi vid Arbetsförmedlingen. Insamling av data skedde genom att 

författarna utförde individuella semistrukturerade intervjuer med öppna frågor. Olsson och 
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Sörensen (2011) beskriver att öppna frågor ger möjlighet att få en djupare förståelse för ett 

område då det fångar intervjupersonernas egna perspektiv och upplevelser. Analys av data 

skedde sedan utifrån Lundman och Hällgren Graneheims (2017) beskrivning av kvalitativ 

innehållsanalys. 

 

Urval  

Författarna valde ett målinriktat urval som urvalsmetod för deltagare till denna studie. Genom 

en sådan urvalsmetod väljer författarna deltagare som är relevanta för studiens 

forskningsfrågor (Bryman, 2018). Det är en vanligt förekommande urvalsmetod vid kvalitativ 

forskning, då ett specifikt område ämnas att studeras. Inklusionskriterierna för denna studie 

var att deltagarna var legitimerade arbetsterapeuter med anställning vid Arbetsförmedlingen, 

samt att de arbetat med arbetslivsinriktad rehabilitering minst 1 år. 

 

Undersökningsgrupp 

I resultatet beskriver tretton arbetsterapeuter sina erfarenheter av att arbeta med 

utvecklingsarbete inom arbetslivsinriktad rehabilitering vid Arbetsförmedlingen. Deltagarna 

var anställda som arbetsterapeuter vid nio olika Arbetsförmedlingskontor med geografisk 

spridning över hela Sverige. Deltagarna hade arbetat som arbetsterapeuter vid 

Arbetsförmedlingen i genomsnitt i nio år, den som arbetat längst hade arbetat i arton år, och 

den senast anställda i ett och ett halvt år. Tolv deltagare var kvinnor, och en deltagare man. 

Alla deltagare arbetade med arbetslivsinriktad rehabilitering men deras uppdrag kunde skilja 

sig åt. Utöver arbetsuppgifterna med att utreda, bedöma och anpassa så framkom det att 

deltagarna i studien arbetade i olika projekt riktade mot olika prioriterade målgrupper. Två 

deltagare hade erfarenhet av uppdrag som metodsamordnare, vilket innebär att de arbetar med 

att utveckla metoder inom arbetslivsinriktad rehabilitering vid Arbetsförmedlingen.  

Procedur 

För att få kontakt med deltagare till studien så kontaktade författarna en handläggare vid 

Arbetsförmedlingens arbetsrehabiliteringsenhet i norra Sverige. Handläggaren kontaktade 

därefter, via e-post, arbetsterapeuter i norra Sverige. De potentiella deltagarna delgavs 

kontaktinformation till författarna för intresseanmälan. En påminnelse skickades ut för att 

påminna tillfrågade arbetsterapeuter om eventuellt deltagande. Då författarna inte fick 

tillräckligt många svar för att nå det önskade antalet intervjupersoner mailades därför 

ytterligare tolv Arbetsförmedlingskontor i tolv större städer i hela Sverige med information 
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om kommande studie samt kontaktuppgifter till författarna. De arbetsterapeuter som visade 

intresse av studien kontaktades via e-post av författarna och fick sänt till sig ytterligare 

information om studien (Bilaga 1) samt ett samtyckesformulär (Bilaga 2). De arbetsterapeuter 

som önskade delta i studien sände därefter brevet i retur till författarna via e-post. När dessa 

mottagits så kontaktade författarna deltagarna via e-post för att boka tid samt ta beslut om 

media för att genomföra intervju. Intervjuerna skedde inom en till tre veckor efter e-

postkontakt var tagen. 

Datainsamling 

Datamaterial till studien samlades in genom individuella semistrukturerade intervjuer vilket 

hade som mål att erhålla detaljerade beskrivningar av intervjupersonernas erfarenheter (Kvale 

& Brinkmann, 2014). Elva intervjuer genomfördes som telefonintervju, även ett 

Skypevideosamtal och en personlig intervju vid ett av Arbetsförmedlingens kontor 

genomfördes efter önskemål från deltagarna. Alla intervjuerna spelades in med mobiltelefon. 

Innan intervjuerna genomfördes utformades en intervjuguide (Bilaga 3) med 

semistrukturerade frågor av författarna. Dessa frågor utformades utifrån syftet med studien. 

Svaren kunde sedan fördjupas vidare med följdfrågor som exempelvis: “Skulle du vilja 

berätta lite mer?” och “Du beskriver dina förutsättningar, ser du några hinder?”. Valet av 

semistrukturerade frågor grundades i att författarna ville att deltagarna skulle ges möjlighet att 

uttrycka sig och att författarna vid behov kunde följa upp med ytterligare frågor. Olsson och 

Sörensen (2011) beskriver att frågor som är utformade med låg strukturering ger möjlighet för 

intervjuaren att följa upp deltagarnas resonemang och reflektioner med vidare frågor. Nio av 

de tretton intervjuerna genomfördes med bägge författarna, där en ansvarade för att leda 

intervjun och den andre lyssnade, fyra av intervjuerna utfördes enskilt. Författarna 

transkriberade sedan de intervjuer som de ansvarat för att leda. Den första intervjun 

genomfördes av båda författarna tillsammans med en arbetsterapeut vid Arbetsförmedlingen 

som författarna har haft tidigare kontakt med, vilket gav författarna möjlighet att prova att 

frågorna fungerade för deltagarna de var avsedda för. Genom att testa intervjun på en 

representativ grupp ges möjlighet att justera frågorna så att intervjufrågorna stämmer överens 

med syftet (Patel & Davidson, 2011). Författarna valde att avsluta insamlandet av data då 

mättnad i datamaterialet var uppnådd och då liknande berättelser återkom ur intervjuerna med 

arbetsterapeuterna. Olsson och Sörensen (2011) beskriver att mättnad med datamaterialet 

uppnås då inga nya mönster bildas eller då insamlad data inte längre tillför något nytt till 

kategorierna. Efter samråd med handledare kontaktade författarna samtliga deltagare vid ett 
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ytterligare tillfälle. Detta för att få svar på kompletterande fråga och säkerställa att data 

svarade väl mot syftet. 

 

Analys av data 

Bearbetning av materialet skedde utifrån kvalitativ innehållsanalys med en induktiv ansats i 

enlighet med Lundman och Hällgren Graneheims (2017) beskrivning. Enligt denna 

analysmetod ska intervjuerna transkriberas och läsas igenom flertalet gånger. Författarna 

transkriberade intervjuerna i direkt anslutning till att de genomförts och läste därefter igenom 

dem enskilt ett antal gånger för att få en helhetsbild av innehållet. Innehållet diskuterades 

sedan författarna emellan och med handledaren. Med triangulering kan forskare säkerställa att 

deras perspektiv på materialet är relevant, detta sker genom att en tredje part objektivt 

studerar insamlat material (Dychawy Rosner, 2017). Det författarna och handledaren kommit 

fram till i sina analyser överensstämde och innebar att författarna kunde gå vidare i 

analysprocessen. Därefter tog författarna ut meningsbärande enheter med anknytning till 

syftet. Lundman och Hällgren Graneheim (2017) beskriver att analysen ska fortskrida med att 

författarna kondenserar texten, vilket innebär att texten kortas ner men att författarna 

fortfarande behåller det väsentliga. I alla delar av analysen deltog båda författarna. Författarna 

fortskred med att utifrån de meningsbärande enheterna skapa koder. Att abstrahera 

meningsenheter ner till koder ska alltid utföras utifrån meningsenheternas kontext och 

studiens syfte (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). Författarna gick igenom koderna och 

tog ut likheter och skillnader, sedan skapades underkategorier. Författarna utformade dessa 

koder med låg abstraktionsnivå och med en liten grad av tolkning. Lundman och Hällgren 

Graneheims (2017) beskriver låg abstraktionsnivå som ett väldigt textnära och konkret sätt att 

analysera. Författarna jämförde innehållet i underkategorierna och sammanförde dessa till fem 

huvudkategorier. Se tabell 1 för exempel på hur materialet bearbetades och analyserades i 

meningsenheter, koder, underkategorier och huvudkategorier. 
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Tabell 1. Exempel på analys

 
 

Forskningsetiska aspekter 

Författarna har under hela studiens gång tagit hänsyn till samtliga forskningsetiska aspekter, 

vedertagna vid kvalitativa studier. Författarna har vid studiens början haft kontakt med 

handläggare vid Arbetsförmedlingens arbetsrehabiliteringsenhet, för att försäkra sig om att 

studien kan genomföras inom ramarna av riktlinjer, lagar och etiska principer. 

Vetenskapsrådet (2017) beskriver vikten av de fyra begreppen tystnadsplikt, sekretess, 

konfidentialitet och anonymitet. Samtliga av dessa har författarna tagit beaktning till under 

hela studiens gång. Med utgång från dessa begrepp tilldelades potentiella deltagare ett 

skriftligt informationsbrev samt ett samtyckesformulär som de fick läsa igenom samt skriva 

under. I detta brev beskrevs det bland annat att deltagande var helt frivilligt och att de kunde 

avbryta när som helst under studiens gång. De deltagare som gav samtycke till att delta 

erbjöds sedan att kontakta författarna. Författarna gav under hela studiens gång deltagarna 

konfidentialitet genom att säkerställa att personuppgifter och andra uppgifter om deltagarnas 

identitet förvarades så att obehöriga ej kunde ta del av dem. Efter att studien var slutförd 

raderade författarna all inspelad data samt transkriberingar. Olsson och Sörensen (2011) 

beskriver de etiska principerna; Autonomi-, Godhets-, Rättviseprincipen och Principen att inte 

skada. Dessa är något författarna tog i beaktning och ständigt återkom till under hela studiens 

gång. 

 

Studiens nytta ställdes mot eventuella risker. En risk med studien var att antalet deltagare var 

få och därför inte speglade hur det generellt ser ut över hela Sverige. En annan risk var att 

deltagarna kunde känna av en intressekonflikt utifrån att beskriva sina egna erfarenheter 
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kontra lojalitet till sin arbetsgivare. Vad som även togs i beaktning var att studien 

genomfördes i en tid då Arbetsförmedlingen som myndighet genomgick en omfattande 

förändringsprocess till följd av förändringar i arbetsmarknadspolitiken. Nyttan med studien är 

att den bidrar med ökad kunskap kring hur arbetsterapeuter upplever utveckling av metoder 

och utvecklingsarbete vid Arbetsförmedlingen, och en förhoppning är att denna studie kan 

bidra till att arbetsterapeuter anställda inom arbetsrehabilitering kan utveckla och förbättra 

sina arbetssätt i en förändrad organisation. Efter noggrann sammanvägd bedömning att 

forskningsetiska skyldigheter beaktats i enlighet med Etisk kod för arbetsterapeuter (Sveriges 

Arbetsterapeuter, 2018) ansåg författarna att nyttan var större än riskerna med studien. 

 

Resultat 

Inledning av materialet  

Från analysen av intervjuerna med arbetsterapeuterna framkom olika erfarenheter av 

utvecklingsarbete inom Arbetsförmedlingen. Det framkom att utvecklingsarbete kunde ske på 

olika nivåer i organisationen och kunde inbegripa utveckling av klientnära arbetssätt och 

metoder, professionen, teamet, samt intern och extern samverkan. Analysen av intervjuerna 

resulterade i fem kategorier. Dessa belyser alla på olika sätt arbetsterapeuternas erfarenheter 

av att arbeta med utveckling inom professionen samt förbättrande metoder, till nytta för 

medarbetare och klienter inom arbetslivsinriktad rehabilitering vid Arbetsförmedlingen. 

Resultatet utgörs av kategorierna:  

Att arbeta med utveckling av vetenskapliga metoder, Betydelsen av möjlighet till 

kompetensutveckling, Samverkan som en del i utvecklingsarbetet, Förutsättningar till 

personcentrering samt Betydelsen av ständig utvärdering för förbättrade åtgärder.  

 

Att arbeta med utvecklandet av vetenskapliga metoder 

Denna kategori beskriver arbetsterapeuternas erfarenheter av att arbeta enligt vetenskapliga 

metoder och reliabla bedömningsinstrument. Kategorin belyser även vilka förutsättningar som 

de ansåg var hindrande respektive stödjande för att utveckla arbetsterapi och förbättrandet av 

vetenskapliga metoder inom Arbetsförmedlingen. 

 

I analysen framkom arbetsterapeuternas erfarenheter av att de på ett tydligt sätt bidrar till ett 

arbetsterapeutiskt arbetssätt som är kvalitetssäkert och baserat på forskning. De huvudsakliga 

arbetsuppgifterna består av utredning, bedömning och arbetsplatsanpassning vilka 
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arbetsterapeuterna utför på uppdrag av arbetsförmedlare. Dessa arbetsuppgifterna utförs enligt 

evidensbaserade metoder. Vidare framkom det att aktivitetsbaserade utredningar av 

arbetsförutsättningar/arbetsförmåga samt anpassning av arbetsplats/studieplats med eller utan 

tekniska hjälpmedel är metoder som arbetsterapeuterna arbetar med på Arbetsförmedlingen. 

Arbetsterapeuternas erfarenheter var att de arbetar med välbeprövade metoder som baserar sig 

på MOHO. Som en arbetsterapeut uttryckte det: 

“Vi har bra metoder och arbetssätt. Det är tydligt och klart, baserat i forskning, riktat mot 

Arbetsförmedlingen och så som vi ska arbeta. Vi utgår från MOHO och använder de 

bedömningsinstrument som är knutna till den modellen. Vi arbetar väldigt 

arbetsterapeutiskt.” 

I analysen framkom det att de olika metoder som arbetsterapeuterna arbetar med finns 

beskrivna i metodböcker framtagna för arbetsterapeuter anställda vid Arbetsförmedlingen. 

Dessa metodböcker har en tydlig grund i aktivitetsvetenskap och framförallt den 

arbetsterapeutiska modellen MOHO, vilket arbetsterapeuterna menar förutsätter kunskap om 

den bakomliggande teorin. Erfarenheten var att kunskapen som beskrivs har erhållits under 

arbetsterapeututbildningen samt genom utbildning inom Arbetsförmedlingen. 

Arbetsterapeuterna beskrev även att de bedömningsinstrument de använder är reliabla och 

valida och har sin grund i MOHO. Deras erfarenheter är att de hade bra stöd av olika 

bedömningsinstrument och valfrihet att välja bedömningsinstrument beroende på vad som ska 

utredas. 

Dock framkom det skillnader i vilken utsträckning arbetsterapeuterna använder sig 

av bedömningsinstrument i arbetet med klienter. Analysen illustrerade att vissa 

arbetsterapeuter alltid använder bedömningsinstrument som stöd i klientarbetet, medan andra 

beskrev att endast delar av instrumenten används. Arbetsterapeuternas samlade erfarenhet var 

att de upplever sig ha goda möjligheter att klargöra klienters förutsättningar och behov utifrån 

rådande metoder och bedömningsinstrument. Dock framkom det i analysen att vissa 

bedömningsinstrument inte nyttjas lika frekvent som andra. Arbetsterapeuternas erfarenheter 

är att inte alla bedömningsinstrument är rätt för verksamheten. Det finns 

bedömningsinstrument som kräver stor tidsåtgång vid bedömning samt efterföljande 

administration, vilket bidrar till att de inte används.  

 

I analysen framkom att det finns metodsamordnande arbetsterapeuter inom varje område. 

Dessa avsätter viss arbetstid med att systematiskt utveckla metoder och metodbeskrivningar 

som används i utvecklingen av professionen vid Arbetsförmedlingen. Det framkom även att 
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metodsamordnare arbetar på central nivå på Arbetsförmedlingens huvudkontor. Detta 

beskrivs som positivt och arbetsterapeuternas erfarenheter är att de kan påverka arbetet och 

framföra synpunkter i dialog med metodsamordnaren, som sedan kan föra synpunkterna 

vidare högre upp i organisationen. En arbetsterapeut beskrev:  

“Metodsamordnarna har i uppdrag att sprida det som kommer från huvudkontoret ut till alla 

arbetsterapeuter i våra marknadsområden, och även att fånga upp synpunkter, frågor, 

åsikter, från våra områden och lyfta uppåt. Sen jobbar dom mycket med metodutveckling 

också.” 

 

I analysen framkom arbetsterapeuternas erfarenheter av att metodsamordnare är värdefullt för 

att systematisk utveckling och förbättring av metoder ska ges utrymme. De ser även möjlighet 

att kunna vara med och påverka utvecklingen av metoder genom att de själva kan arbeta som 

metodsamordnare, då dessa tjänster vart tredje år tillsätts någon annan arbetsterapeut inom 

Arbetsförmedlingen. De anser dock att en risk med metodsamordnare är att det personliga 

yrkesansvaret att ständigt utveckla och förbättra det dagliga arbetet blir bortprioriterat. 

 

Sammanfattningsvis belyser denna kategori arbetsterapeuternas erfarenheter av välutvecklade 

metoder och arbetssätt inom den arbetslivsinriktade rehabiliteringen vid Arbetsförmedlingen.  

Kategorin beskriver även arbetsterapeuternas samlade erfarenhet av att de metodsamordnande 

arbetsterapeuterna fyllde en viktig funktion, bland annat genom att fungera som en länk 

mellan arbetsterapeuter och högre instanser inom Arbetsförmedlingen. Avslutningsvis 

beskriver denna kategori arbetsterapeuternas erfarenheter av stöd i klientarbetet genom valida 

och reliabla bedömningsinstrument, men även skillnader mellan hur arbetsterapeuterna valde 

att använda sig av bedömningsinstrument i klientarbetet.  

 

Betydelsen av möjlighet till kompetensutveckling 

Denna kategori belyser arbetsterapeuternas förutsättningar till kompetenshöjande åtgärder på 

individ- och gruppnivå. Denna kategori beskriver även erfarenheter av möjligheter och hinder 

kring att utveckla sin kompetens. 

 

Analysen belyser å ena sidan arbetsterapeuternas samlade erfarenheter av goda förutsättningar 

till kompetenshöjande utbildningar inom Arbetsförmedlingen som är relaterade till arbetet och 

arbetsmetoder. Regelbundna, interna utbildningar vid Arbetsförmedlingen som är anpassade 

till myndighetens regelverk och metoder bidrar till kompetenshöjning. Samtidigt illustrerade 
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analysen begränsade möjligheter till professionsspecifik kompetenshöjning som 

arbetsterapeut vid Arbetsförmedlingen. Eller som en arbetsterapeut uttryckte det: 

“Det finns mycket internt som man kan delta i som är kompetenspåfyllande, men inte specifikt 

till yrket som arbetsterapeut.” 

I analysen belyste arbetsterapeuterna vikten av att hålla sig uppdaterad kring ny kunskap och 

den senaste forskningen, samt en strävan att delta i föreläsningar och kurser för att utveckla 

sin arbetsterapeutiska kompetens. Det framkom även frustration över att det inte finns 

tillräckligt utrymme till detta under arbetstid. Arbetsterapeuterna upplever viss oförståelse 

från Arbetsförmedlingens ledning gällande vikten av att implementera nytt 

forskningsunderlag i det dagliga arbetet, och att det är något de ständigt är tvungna strida om. 

De arbetsterapeuter som har erfarenhet av att få delta i professionsspecifik 

kompetensutveckling beskrev stöd från sin närmaste chef som en möjliggörande faktor. 

 

I analysen framkom det att arbetsterapeuterna arbetar i olika projekt som är knutna till 

särskilda målgrupper inom Arbetsförmedlingen. En arbetsterapeut uttryckte:  

“Jag är med i ett projekt som heter “Se kompetensen”, där utlandsfödda kvinnor utan 

utbildning och arbetslivserfarenhet får möjlighet till praktik för att komma närmare 

arbetsmarknaden och bli matchningsbara till arbete.” 

 

Analysen illustrerade att ett viktigt uppdrag som arbetsterapeut vid Arbetsförmedlingen är att 

handleda och utbilda arbetsförmedlare. Ett sätt att göra detta är att hålla kortare utbildningar 

för arbetsförmedlare inom olika områden, bland annat nämns utbildning i hur olika diagnoser 

kan påverka arbetsförmåga och hur förmågor kan identifieras trots en funktionsnedsättning. 

Arbetsterapeuterna beskrev vikten av att synliggöra den arbetsterapeutiska kompetensen, både 

för arbetsförmedlare och klienter. De uttryckte att eftersom det är arbetsförmedlarna som först 

träffar klienterna är det viktigt att arbetsförmedlarna tidigt kan identifiera klienter som är i 

behov av särskilt stöd och har kunskap om hur arbetsterapeuten kan bidra med detta.  

Sammanfattningsvis skildrar denna kategori arbetsterapeuternas erfarenheter av goda 

möjligheter att gå interna utbildningar, dock framkom det att de saknade mer 

professionsspecifika utbildningar. Arbetsterapeuterna ansåg att de hade möjligheter att höja 

sin egna kompetens genom att delta i olika projekt inom Arbetsförmedlingen, de beskrev även 

att det fanns möjlighet att höja arbetsförmedlarnas kompetens kring funktionsnedsättningar 

och olika diagnoser genom att hålla i kortare utbildningar. Avslutningsvis uppmärksammade 
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arbetsterapeuterna vikten av att informera arbetsförmedlarna om vad den arbetsterapeutiska 

kompetensen kan bidra med.  

 

Samverkan som en del i utvecklingsarbetet  

I följande kategori belyses den samverkan som arbetsterapeuterna beskrev förekom inom 

Arbetsförmedlingen, samt erfarenheter av samarbete med andra aktörer i samhället. 

 

Analysen illustrerade ett nära samarbete mellan arbetsterapeuterna och andra specialister vid 

Arbetsförmedlingen. Teammöten med socialkonsulent, arbetspsykolog, fysioterapeut och 

arbetsförmedlare beskrevs som en viktig del för att hitta passande lösningar för klienter som 

kan vara i behov av extra stöd, och ett forum för att utveckla samarbete mellan olika 

professioner vid Arbetsförmedlingen. Arbetsterapeuterna beskrev ett fungerande samarbete 

med arbetsförmedlare, där arbetsterapeuten agerar konsultativt i det dagliga arbetet. Vidare i 

analysen framkom det att regelbundna yrkesträffar med andra arbetsterapeuter är en viktig del 

för att få stöd i det dagliga arbetet samt för att kunna föra en fortlöpande dialog kring 

arbetssätt och utvecklingsområden. De arbetsterapeuter som arbetar ensamma beskrev särskilt 

hur värdefullt det är att få råd och stöd av andra arbetsterapeuter på Arbetsförmedlingen. 

Analysen illustrerade arbetsterapeuternas erfarenheter av att det är en fördel med en egen 

organisation för arbetsrehabilitering inom Arbetsförmedlingen då det främjar goda 

förutsättningar till utveckling av både professionen och metoder. I analysen framkom att stöd 

och förståelse från den närmaste chefen är en viktig faktor som gynnar förutsättningarna till 

utveckling av professionsspecifikt arbete. 

Analysen illustrerade frustration hos arbetsterapeuterna över hur brister i kommunikation och 

samverkan mellan myndigheter, kommuner och hälso- och sjukvård leder till långa 

handläggningstider för klienterna. De uttryckte även en önskan om att samverkan mellan olika 

aktörer i samhället ska fungera bättre. I analysen framkom arbetsterapeuternas samlade 

erfarenhet av att de klienter de möter är i behov av omfattande åtgärder och vanligen behöver 

stöd av flera aktörer i samhället. De menade att det ofta brister i samverkan för klienterna som 

har kontakt med flera aktörer i samhället och dessa människor riskerar då att bli skickade fram 

och tillbaka utan att få det stöd de behöver. Som en arbetsterapeut beskrev: 
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“Klienter med många åtgärder i samhället är ofta i utsatt position och har kontakt med flera 

myndigheter. Samverkan mellan aktörerna i samhället behöver förbättras, så klienterna 

slipper bollas mellan dem och att de får rätt hjälp.” 

 

Vidare beskrev arbetsterapeuterna att de har erfarenheter av hinder med både de ramar som 

Arbetsförmedlingen har, samt med de regler som finns från andra aktörer som 

Försäkringskassan och hälso- och sjukvården. Yttre faktorer påverkar deras arbete med att 

stödja klienten negativt då de kan vara tvungna att förhålla sig till långa väntetider, 

handläggningstider och beslut som gör att deras arbete inte blir lika personcentrerat och 

kvalitativt som de önskar. Resultatet illustrerade å ena sidan att arbetsterapeuterna arbetar 

med utvecklingsarbete i samverkan mellan olika samhällsaktörer, men å andra sidan att det 

krävs omfattande arbete på organisations-och samhällsnivå för att förbättra samverkan mellan 

dessa olika aktörer. 

 

Sammanfattningsvis illustrerar denna kategori att arbetsterapeuterna hade goda erfarenheter 

av ett nära och fungerande internt samarbete inom Arbetsförmedlingen. Avslutningsvis 

framkom dock att de såg ett stort utvecklingsområde gällande samverkan med andra aktörer i 

samhället. 

 

Förutsättningar till personcentrering 

Följande kategori belyser arbetsterapeuternas syn på de möjligheter som fanns med att arbeta 

personcentrerat, samt att utveckla metoder för att se klienten som en delaktig och självklar 

samarbetspartner. Kategorin lyfter även de hinder som arbetsterapeuterna såg utifrån att 

Arbetsförmedlingen är en myndighet, och att det ibland medför hinder i att arbeta 

personcentrerat.  

 

I analysen framkom det hur arbetsterapeuterna beskrev att de arbetar med att utveckla sitt 

personcentrerade arbetssätt inom Arbetsförmedlingen. Detta sker genom att de arbetar för att 

göra klienten delaktig i ett så tidigt skede som möjligt i processen. Ett sätt att försöka fånga 

behov i ett tidigt skede är att hålla gruppinformation för nyinskrivna arbetssökande. 

Arbetsterapeuterna menade att desto tidigare de kan utföra en bedömning eller utredning, 

desto tidigare kan klienten bli delaktig i val av åtgärder för att uppnå individuella mål. 

Erfarenheten var att detta även bidrar till förbättring med avseende på huruvida klienten blir 

matchningsbar mot arbetsmarknaden eller inte. Vidare kom det i analysen fram att 
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arbetsterapeuterna ser goda förutsättningar att arbeta personcentrerat, där klientens behov, 

förutsättningar och önskningar tas i beaktande vid utredning, rekommendation och 

anpassning. Deras erfarenheter är att de har särskilt goda möjligheter att anpassa arbetsplatser, 

detta eftersom Arbetsförmedlingen inte har något tekniskt hjälpmedelssortiment att förhålla 

sig till, utan arbetsterapeuterna kan rekommendera valfritt tekniskt hjälpmedel. Detta anses 

vara gynnande för klienten eftersom arbetsterapeuterna på detta vis kan skräddarsy lösningar 

utifrån behov. Som en arbetsterapeut beskrev det:  

“Vid anpassningar är vi inte låsta till ett visst sortiment utan kan rekommendera det vi anser 

är nödvändigt, det är en stor fördel. Och sen att vi har olika verktyg, instrument och 

tillvägagångssätt som vi vill använda i arbetet med klienten.” 

 

Vidare visade analysen att arbetsterapeuterna beskrev vissa hinder med att arbeta 

personcentrerat, utifrån att Arbetsförmedlingen är en myndighet med riktlinjer och styrningar 

som måste följas. De menar att det ibland kunde skilja sig åt hur de som arbetsterapeuter 

resonerar jämfört med hur Arbetsförmedlingens uppdrag ser ut, och att de då måste följa de 

regler som finns inom myndigheten. Arbetsterapeuterna belyste att regelstyrning kring bland 

annat ekonomisk ersättning ofta leder till tuffa etiska dilemman. De beskrev en krock mellan 

vad de anser skulle vara bäst för klienten och det uppdrag och skyldighet de har som anställd 

vid Arbetsförmedlingen.  

Analysen belyste även arbetsterapeuternas direkta arbete med klienten. De beskrev vikten av 

att utreda vilken arbetsförmåga och aktivitetsförmåga klienten har, och att därefter fokusera 

på de förmågor istället för hinder klienten har till att erhålla eller behålla arbete. 

Arbetsterapeuternas erfarenheter var att de har stor valfrihet att utifrån klientens behov välja 

åtgärder utifrån de metoder som de ska arbeta enligt på Arbetsförmedlingen. Analysen 

illustrerade erfarenheter av att arbetsterapeuternas kompetens i stor utsträckning bidrar till 

klientens förutsättningar att vara delaktig i arbete. 

Sammanfattningsvis belyser denna kategori hur arbetsterapeuterna ansåg sig ha goda 

förutsättningar att arbeta personcentrerat, detta genom att de menade sig ha valfrihet i hur de 

arbetade med klienten, samt att de hade ett nära samarbete med klienten. Avslutningsvis 

beskriver denna kategori även de svårigheter som arbetsterapeuterna såg med att arbeta 

personcentrerat, på grund av vissa regler och ramar som Arbetsförmedlingen har och som de 

måste förhålla sig till.  



18 
 

 

Betydelsen av ständig utvärdering för förbättrade åtgärder 

Denna kategori beskriver arbetsterapeuternas erfarenheter av att arbeta med att utvärdera och 

följa upp åtgärder riktade till klienter inskrivna vid Arbetsförmedlingen. Kategorin beskriver 

faktorer som arbetsterapeuterna ansåg möjliggjorde men även hindrade deras arbete med 

uppföljning av åtgärder.  

 

I analysen framkom det att under den tid som arbetsterapeuterna arbetar nära klienten genom 

en så kallad specialistinsats genomförs regelbundna uppföljningar. Arbetsterapeuterna 

beskrev att de gör personliga uppföljningsbesök på arbetsplatser, samt på utredningsplatser i 

reell miljö. De beskrev även att innan en åtgärd avslutas genomförs ett avslutande samtal där 

klienten får möjlighet att beskriva sina upplevelser av genomförda åtgärder. Analysen 

illustrerade att vid anpassning genomförs uppföljning för att säkerställa att arbetshjälpmedel 

och anpassningar fungerar för klienten. Som en arbetsterapeut uttryckte det:  

 

”Om vi genomfört någon arbetsmiljöanpassning eller stöttat med hjälpmedel så följer vi ju 

alltid upp hur det fungerar. Så vi vet att personen har fått rätt åtgärd och hjälpmedel.” 

 

Gemensamt för arbetsterapeuterna var att de beskrev begränsade möjligheter gällande 

uppföljning och utvärdering av vad åtgärder och rekommendationer bidrar till över tid. I 

analysen framkom att när arbetsterapeutens specialistinsats avslutas lämnas ärendet tillbaka 

till ansvarig arbetsförmedlare. Detta innebär att arbetsterapeuterna då inte längre har insyn i 

hur processen fortskrider för klienten. Arbetsterapeuterna förklarade att de utifrån sekretess 

och dataskyddsförordningen inte har tillgång att följa upp resultat av genomförda åtgärder och 

att det därför inte sker systematiska uppföljningar och utvärderingar av åtgärder. En 

arbetsterapeuts beskrivning:   

“Jag har behörighet under tiden jag arbetar med klienten men sen försvinner min behörighet, 

jag har ingen aning om vad som händer sedan med mina rekommendationer.” 

 

Analysen illustrerar å ena sidan att arbetsterapeuterna inte har något systematiskt sätt att 

utföra utvärderingar och uppföljningar på efter att en åtgärd är avslutad. Å andra sidan 

framkom det skillnader mellan arbetsterapeuterna gällande rutiner för att utvärdera 

arbetsterapeutiska åtgärder. De beskrev att utvärdering kan ske genom att föra statistik över 

vilka åtgärder klienterna erbjuds, eller genom att ställa utvärderingsfrågor muntligen eller via 
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svarskuvert. Analysen illustrerar även att arbetsterapeuterna kan delge andra arbetsterapeuter 

vid Arbetsförmedlingen avidentifierade utredningar med syfte att urskilja styrkor samt 

områden som kan utvecklas i utövandet av arbetsterapi vid Arbetsförmedlingen.  

Sammanfattningsvis belyser denna kategori hur arbetsterapeuterna beskrev att de under 

pågående utredning och åtgärd med klienten genomförde regelbundna uppföljningar och 

utvärderingar. Svårigheten som framkom var att efter avslutade åtgärder har arbetsterapeuten 

inte möjlighet att veta hur det gått för klienten då arbetsterapeuten inte längre ansvarar för 

klienten. Det var heller inte möjligt att följa upp åtgärder på grund av sekretess. 

Avslutningsvis framkom det i denna kategori skillnader i hur arbetsterapeuterna arbetade med 

att utvärdera åtgärder inom Arbetsförmedlingen.  

 

 

Diskussion 

Resultatdiskussion 

Resultatet visar att arbetsterapeuterna som deltog i denna studie utför och medverkar i olika 

former av utveckling av metoder och utvecklingsarbete. Det framkom av resultatet att 

arbetsterapeuterna vid Arbetsförmedlingen har goda förutsättningar till interna utbildningar, 

välutvecklade metoder och ett nära samarbete med klienter. Vidare visade resultatet att det 

finns områden med utvecklingspotential, som ett systematiskt sätt att utvärdera, bättre 

samverkan med andra aktörer i samhället samt stöttning i arbetsterapeutisk forskning inom 

Arbetsförmedlingen.   

 

Det framkom av arbetsterapeuternas berättelser i kategorin “att arbeta med utveckling av 

vetenskapliga metoder” att Arbetsförmedlingen har ett välutvecklat arbetsterapeutiskt 

arbetssätt. Resultatet visade att arbetsterapeuterna använder evidensbaserade metoder och 

bedömningsinstrument som utvecklats utifrån den arbetsterapeutiska teorin MOHO. Detta är i 

linje med tidigare forskning som menar att genom att använda MOHO kan arbetsterapeuter 

utveckla sina förmågor att utföra evidensbaserad arbetsterapi samt stärka sin egen 

yrkeskompetens (Lee et al., 2012; Wimpenny et al., 2010). Även forskning av Sirkka et al. 

(2014b) uttrycker att implementering av arbetsterapeutiska modeller i kliniskt arbete kan bidra 

till ökad yrkeskompetens och stärkt professionell identitet. För implementering i klinisk 

praxis krävs engagemang både från den enskilda medarbetaren och från organisatoriska nivåer 

(Melton, Forsyth, & Freeth, 2010; Sirkka et al., 2014b). När implementeringen av MOHO i 
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praxis är genomförd förbättras arbetsterapeutens arbete på lång sikt, vilket bidrar till ett 

evidensbaserat arbetssätt (Lee et al., 2012; Sirkka et al., 2014b). Resultatet är i enlighet med 

hur arbetsterapeutiska modeller och teorier beskriver att arbetsterapeuter bör arbeta för att 

främja aktivitet och delaktighet i samhället (Fisher, 2009; Kielhofner & Taylor, 2017). 

 

Av resultatet i kategorin “betydelsen av möjlighet till kompetensutveckling” framkom det att 

möjligheterna till professionsspecifika kompetenshöjande åtgärder inom arbetsterapi 

upplevdes begränsade. Det framkom en strävan av att ständigt utveckla den arbetsterapeutiska 

kompetensen men en upplevelse av att organisatoriska förutsättningar inte gynnar 

professionsspecifik utveckling eller implementering av ny forskning i det dagliga arbetet. 

Forskning beskriver hur ett ständigt pågående utvecklingsarbete kräver goda rutiner för att 

kontinuerligt hantera professionell kunskap från vetenskap och beprövad erfarenhet (Sirkka, 

2016; Sirkka et al., 2014b). Detta är i enlighet med hur Sirkka et al. (2014b) samt Thomas och 

Law (2013) beskriver att en central strategi för att integrera en evidensbaserad praktik kan 

vara att skapa förutsättningar för att samtliga arbetsterapeuter ska kunna engagera sig i 

forskning som en del av det professionella ansvaret. Dock krävs organisatoriskt stöd på alla 

nivåer samt tillräckliga resurser (Sirkka et al., 2014b). Resultatet tyder på ett behov av att 

skapa ytterligare förutsättningar för fortlöpande utveckling av den arbetsterapeutiska 

professionen. Vilket Myers et al. (2017) menar är en förutsättning för att kunna erbjuda 

kvalitetsförbättring och kostnadseffektiv arbetsterapi i ett alltmer komplext samhälle. 

 

Resultatet i kategorin “samverkan som en del i utvecklingsarbetet” illustrerade erfarenheter av 

bristande samverkan mellan myndigheter, kommuner och hälso- och sjukvård. 

Arbetsterapeuternas erfarenheter var att otillräcklig samverkan mellan aktörer påverkade 

förutsättningarna att kunna erbjuda effektiva åtgärder. Arbetsterapeuterna beskrev vidare att 

bristande samverkan kunde ha negativa konsekvenser, exempelvis genom att stödet till 

människor med funktionsnedsättning blir fördröjt och otillräckligt. Det framkom att klienterna 

som arbetsterapeuterna mötte på Arbetsförmedlingen ofta var i behov av stöd från flera 

aktörer i samhället och en bättre samverkan på organisatorisk- och samhällsnivå kunde bidra 

till förbättrad process vid återgång i arbete för klienterna. Detta har även framkommit i 

styrande dokument av SKL (2015) samt i forskning av Sturesson (2013). De menar att 

individuellt stöd och samverkan mellan olika samhällsaktörer bör upprättas i ett tidigt skede 

av sjukskrivning. En tidig kartläggning kan bidra till att arbetsterapeuter kan genomföra 
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anpassning av arbetsplats, arbetsuppgifter eller arbetslivsinriktad rehabilitering, vilket ger 

större möjlighet för klienten att tidigare återgå till arbete efter sjukskrivning (SKL, 2015). 

Detta resultat har även bekräftats i annan forskning av Ståhl et al. (2010) som beskriver hur ett 

samarbete mellan samhällsaktörer kan fungera ändamålsenligt, men att det då krävs att alla 

parter är redo att kliva över organisatoriska gränser. En annan framgångsfaktor för att 

samverkan ska fungera på lång sikt är förtroende mellan aktörerna. Misstro och olika motiv 

med samverkan kan skapa klyftor, vilket i sin tur kan leda till ett ohållbart samarbete mellan 

aktörerna vilket kan inverka negativt på klientens möjlighet till återgång i arbete (Ståhl et al., 

2011; Ståhl et al., 2010). Vidare beskriver Ståhl et al. (2011) att i och med att 

Försäkringskassan har utvecklats mot ökad styrning och fler regler, till exempel genom en 

lagstadgad tidsram för återgång till arbete, är systemet mindre flexibelt och svårare att 

samverka med för andra aktörer. Samverkan främjas av professionellt handlingsutrymme och 

skräddarsydda lösningar, vilket Försäkringskassan motsätter genom denna ökade styrning 

(Ståhl et al., 2011).  

 

Resultatet i kategorin “förutsättningar till personcentrering” visar att arbetsterapeuternas 

erfarenheter är att de har goda förutsättningar att arbeta personcentrerat. För att behålla och 

utveckla detta personcentrerade arbetssätt strävar arbetsterapeuterna efter att utreda klientens 

förutsättningar och hinder till arbete så tidigt som möjligt i processen. Detta överensstämmer 

med interventionsprogram som enligt Ekberg et al. (2015) betonar att en tidig 

multiprofessionell utredning av klientens förutsättningar och behov gynnar klienten att uppnå 

en snabb, säker och hållbar arbetssituation. Det är även viktigt att människor som är 

sjukskrivna ges möjlighet till tidig bedömning för att se vilket behov av rehabilitering som är 

nödvändig. Detta eftersom en del människor tappar arbetsförmåga under sjukskrivningen 

istället för att återfå den (Sturesson et al., 2013). Det framkom i resultatet att 

arbetsterapeuterna vid Arbetsförmedlingen beskrev att de anser sig ha stora möjligheter till att 

finna individanpassade lösningar, där klienten själv kan komma med förslag som togs i 

beaktning. Detta arbetssätt överensstämmer väl med arbetsterapiteori om hur arbetsterapi kan 

främja personcentrering genom att få klienten delaktig i processen, samt att fokus bör utgå 

från klientens perspektiv och önskemål (Fisher, 2009; Kielhofner & Taylor, 2017). Ett 

personcentrerat arbetssätt där ett nära samarbete med klienten upprättas och klienten är 

involverad i hela rehabiliteringsprocessen ökar klientens engagemang och motivation och 

gynnar evidensbaserad praktik (Sherman et al., 2018). Detta bekräftar även Snodgrass (2011) 

som beskriver att personcentrering kan öka förutsättningarna för att klienterna upprätthåller 



22 
 

god hälsa och prestanda på arbetsplatsen.  

 

Av resultatet i kategorin “betydelse av ständig utvärdering för förbättrade åtgärder” framkom 

erfarenheter av att åtgärder följs upp kontinuerligt under pågående utredning för att utvärdera 

effekt och resultat. Detta är i enlighet med forskning av Duncan och Murray (2012) som 

beskriver att effektiva rehabiliteringsplaner gynnas av att mäta förändring i klientens 

funktionsförmåga, aktivitetsutförande och delaktighet över tid. Även litteratur av Fisher 

(2009) och Forsyth (2017) beskriver utvärdering av åtgärder som en central del för att kunna 

analysera resultat och säkerställa att de åtgärder som klienter erbjuds har effekt. Av resultatet 

framkom dock att det efter avslutad åtgärd inte finns något systematiskt sätt för 

arbetsterapeuterna att följa upp och utvärdera åtgärder över tid. Resultatet indikerar att 

organisatoriska omständigheter kan bidra till att försvåra arbetsterapeuternas möjligheter att 

utvärdera långsiktig effekt av åtgärder och visa på resultat av arbetsterapi. Liknande resultat 

framkom i en analys av Stadskontoret (2016) som beskriver att Arbetsförmedlingen bör 

utveckla sitt sätt att visa de resultat som åstadkoms vid myndigheten och stärka systematisk 

utvärdering av det egna arbetet. Även Socialstyrelsen (2014) menar att systematisk 

uppföljning är nödvändig för att kunna utveckla arbetet på individ-, verksamhets- och 

nationell nivå och säkra verksamhetens kvalitet. Systematisk uppföljning bidrar också till att 

stärka medarbetarnas professionalitet (Socialstyrelsen, 2014). Forskning av Sherman et al. 

(2014) belyser vikten av att dokumentera framgångsrika strategier och bästa praxis för att 

kunna överföra dessa till andra aktörer. Resultatet tyder på ett behov av att utveckla 

förutsättningarna till att utvärdera åtgärder och resultat över tid för att gynna evidensbaserad 

arbetsterapi. Detta är överensstämmande med forskning av Duncan och Murray (2012) som 

beskriver att genom utveckling av systematisk utvärdering synliggörs nyttan med åtgärder 

vilket kan stödja prioritering av resurser. De beskriver vidare att framgångsrik 

implementering av systematisk utvärdering kräver åtgärder på individ-, team- och 

organisationsnivå. 

 

Metoddiskussion 

Då studiens syfte var att undersöka arbetsterapeuters erfarenheter av utveckling av 

arbetsterapi användes en kvalitativ ansats med semistrukturerade frågor. Denna metod anses 

lämplig då semistrukturerade frågor gör det möjligt att genom följdfrågor kunna få fördjupad 
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förståelse för intervjupersonens subjektiva upplevelse (Olsson & Sörensen, 2011). Tretton 

arbetsterapeuter intervjuades, vilket resulterade i ett rikt datamaterial med geografisk 

spridning över hela landet. Författarna valde att genomföra majoriteten av intervjuerna 

tillsammans för att säkerställa att intervjuerna genomfördes på ett likartat sätt. Majoriteten av 

intervjuerna genomfördes via telefon, samt en Skypeintervju och en personlig intervju. 

Intervjuerna resulterade i liknande berättelser oberoende av tillvägagångssätt vid 

datainsamling. 

 

Författarna har under sin verksamhetsförlagda utbildning erhållit personlig erfarenhet av det 

professionella utövandet av arbetsterapeutyrket vid Arbetsförmedlingen. Författarnas 

förförståelse kan ha inverkat på att författarna tolkade datamaterial på ett korrekt sätt, 

samtidigt som författarna varit noga med att inte lägga in egna värderingar eller förutfattade 

meningar. Detta bekräftar Lundman och Hällgren Graneheim (2017) då de menar att 

forskarens förförståelse kan vara en resurs för att få en djupare förståelse och upptäcka ny 

kunskap. Vidare beskriver de att studiers trovärdighet handlar om förmåga att som forskare 

vara öppen och följsam gentemot vad intervjupersoner berättar. Författarnas förförståelse och 

förhållningssätt har beaktats under hela studiens genomförande. Författarna genomförde allt 

analysarbete tillsammans och har fortlöpande diskuterat och verifierat varje ställningstagande 

för att stärka tillförlitligheten (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). Författarna 

genomförde även triangulering med handledaren där transkribering jämfördes med analys för 

att säkerställa analysens validitet (Patel & Davidson, 2011). Lundman och Hällgren 

Graneheim (2017) beskriver att genom en noggrann metodbeskrivning kan förutsättning 

skapas för överförbarhet, men slutligen är det läsaren som avgör om resultaten är överförbara 

till en annan kontext.  

 

Vad som särskilt bör tas i beaktande är att detta examensarbete genomfördes då 

Arbetsförmedlingen genomgick en omfattande omorganisation. Besked om att 

Arbetsförmedlingen kommer att genomgå en grundlig reformering kom vid tidpunkten för 

datainsamling. Omorganisation medför vanligen oro för medarbetare och chefer, något som 

kan ha påverkat resultatet och varför arbetsterapeuterna valde att delta i studien. 

 

Resultatet av denna studie kan bidra till ökad kunskap om hur arbetsterapeuter vid 

Arbetsförmedlingen arbetar för att utveckla sina metoder och förbättra sitt arbetssätt. 

Författarna bedömer vidare att studiens resultat kan vara användbara för att beforska 
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arbetsterapeuters roll inom den arbetslivsinriktade rehabiliteringen vid Arbetsförmedlingen. 

Det är av vikt med mer forskning som belyser vilka faktorer som möjliggör utveckling av 

evidensbaserad arbetsterapi i en organisation som ständigt förändras. 

 

Slutsats 

Resultatet visar att arbetsterapeuterna i denna studie upplevde sig ha goda förutsättningar att 

arbeta personcentrerat och finna individanpassade lösningar utifrån de utarbetade metoder och 

bedömningsinstrument som används vid Arbetsförmedlingen. Resultatet visar även att 

samarbete med metodsamordnande arbetsterapeuter, teamarbete och stöd från närmaste chef 

var faktorer som stöttade utveckling av arbetsterapi. Hindrande faktorer angavs vara brister i 

samverkan mellan olika samhällsaktörer, brister i utvärdering, strama regelverk, begränsade 

möjligheter till kompetensutveckling och implementering av forskning. Resultatet av denna 

studie kan bidra till ökad kunskap kring arbetsterapeuternas arbetssätt och förutsättningar till 

utveckling av arbetsterapi vid Arbetsförmedlingen i Sverige. 

 

Tillkännagivande 

Författarna vill framföra ett stort tack till de arbetsterapeuter vid Arbetsförmedlingen som 

med sitt deltagande möjliggjorde studien. Vidare vill författarna även varmt 

tacka handledaren Ann-Charlotte Kassberg. Du har med din professionella handledning stöttat 

och kommit med goda råd under hela studiens gång. 
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Bilaga 1 

                                      

Datum 

 

Information och förfrågan om medverkan i studie 

 

Vi som genomför denna kandidatuppsats heter Evelina Lidman och Nina Bergkvist och läser 

sista terminen på arbetsterapeutprogrammet vid Luleå tekniska universitet. Under den 

verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) vid Arbetsförmedlingen väcktes intresset att 

undersöka hur arbetsterapeuterna arbetar med utvecklingsarbete. Syftet med denna 

kandidatuppsats är att undersöka arbetsteraputers erfarenheter av utveckling inom arbetsterapi 

vid Arbetsförmedlingen i Sverige. 

 

Vi vänder oss till dig som är legitimerad arbetsterapeut och har arbetat minst ett år med 

arbetslivsinriktad rehabilitering vid Arbetsförmedlingen. Undersökningen kommer att 

genomföras via telefonintervju alternativt via Skype, du väljer själv vilket alternativ som 

passar dig bäst. Intervjun beräknas ta 20–30 minuter. 

 

Alla uppgifter som du lämnar kommer att behandlas konfidentiellt och endast hanteras av oss 

två studenter samt vår handledare. Inspelade intervjuer kommer att sparas avidentifierade 

under den period som materialet transkriberas. Även vid utskrift och datanalys kommer all 

information att avidentifieras så att det inte är möjligt att härleda intervjuerna till person. Vid 

redovisning av resultat i kandidatuppsatsen kommer det inte gå att identifiera deltagare. Efter 

att resultatet är dokumenterat i den slutliga kandidatuppsatsen kommer allt material att 

förstöras. Deltagandet i studien är frivilligt och du har rätt att avbryta deltagandet när som 

helst under studiens genomförande, utan att skäl behöver anges. Vänligen uppge om du vill 

delta eller ej i samtyckesformuläret (bilaga 2). 

Studien beräknas vara färdig i juni 2019 och kommer att finnas tillgänglig för läsning via 

Universitetets hemsida http://www.ltu.se/depts/lib/ under länken “Universitetets 

publikationer”. 

 

 

Evelina Lidman                         Nina Bergkvist 

evelid-6@student.ltu.se                     bernin-6@student.ltu.se     

076-8307697                             070-6402355 

             

 

              Handledare: Ann-Charlotte Kassberg 

               E-post: annkas@ltu.se 

 Telnr: 0920–491000 
                                             

http://www.ltu.se/depts/lib/
mailto:annkas@ltu.se
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Bilaga 2 

 

                                            

Samtyckesformulär 

 

Jag samtycker härmed till att frivilligt delta i denna studie som handlar om arbetsterapeuters 

erfarenheter av utveckling inom arbetsterapi vid Arbetsförmedlingen i Sverige. 

 

Jag bekräftar att jag har läst igenom informationsbrevet som innehåller information om hur 

studien är utformad samt hur data kommer att behandlas. 

   

 

 

Ja, vill delta ▢ 

Nej, vill ej delta ▢ 

 

Namn: .......................................................................................................................... 

   

Arbetsort: .....................................................................................................................   

 

Telefon: ........................................................................................................................     

 

Mail: ..............................................................................................................................   

 

Vänligen fyll i detta formulär och returnera inom 1 vecka efter mottagande. Vid deltagande i 

studien kontaktar vi dig inom 1 vecka för att boka tid för intervju. 

Vänligen kontakta oss vid eventuella frågor eller funderingar! 

 

 

 

 

 

Evelina Lidman                      Nina Bergkvist 

evelid-6@student.ltu.se       bernin-6@student.ltu.se 

076-8307697                             070-6402355 

 

 

              Handledare: Ann-Charlotte Kassberg 

            E-post: annkas@ltu.se 

Telnr: 0920–491000 

                  

mailto:annkas@ltu.se
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Bilaga 3 

Intervjuguide 

 

• Hur länge har du arbetat på Arbetsförmedlingen? 

 

• Vill du beskriva dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 

 

• Kan du beskriva vilka förutsättningar du ser till att arbeta enligt arbetsterapeutisk teori 

och arbetsterapeutiska metoder? 

-Finns det några hinder? 

 

• Kan du beskriva om, och i så fall hur, du har möjlighet att påverka vilka åtgärder som 

klienterna erbjuds?  

-Hur utvärderas åtgärderna?  

 

• Vilka förutsättningar ser du finns utifrån att fastställa klientcentrerade mål tillsammans 

med klienten?  

-Följs dessa mål sedan upp, och isåfall, hur? 

 

• Använder du dig av arbetsterapiprogram i ditt arbete? 

- I så fall, på vilket sätt? 

 

• Använder du dig av bedömningsinstrument i ditt arbete?  

- Utförs utvärdering av dessa och hur görs den i så fall? 

 

• Kan du förklara vilka förutsättningar du har att arbeta klientcentrerat? 

-Har du några hinder? 

 

• Vilka förutsättningar anser du dig ha för att utveckla och förbättra arbetsterapeutiska 

metoder i ditt arbete på Arbetsförmedlingen? 

 

• Är det något du tycker fungerar särskilt bra? 

 

• Är det något särskilt du anser måste förbättras? 

 

• Är det något annat som du vill tillägga? 

 

• Är det OK om vi tar ytterligare kontakt med dig ifall vi vill tillägga eller behöver 

klargöra något? 

 


