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Abstrakt 
Bakgrund: Enligt Försäkringskassan ökar antalet sjukskrivningar i Sverige stadigt och med det 
kommer högre kostnader för samhället. Vid sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen 
framkommer en rad faktorer som både kan försvåra och underlätta återgång till arbete. Vidare 
beskrivs Supported emplyment, särskilt introduktions- och uppföljningsstöd och Individual Placement 
and Support som olika rehabiliteringsmetoder för sjukskrivna individer.     
Syfte: Att identifiera utmaningar och åtgärder inom arbetslivsinriktad rehabilitering vid återgång till 
arbete efter sjukskrivning. 
Metod: Ett ändamålsenligt urval genomfördes och en webbenkät skickades till 154 arbetsterapeuter. 
Datan samlades in via en webbenkät som besvarades av arbetsterapeuter yrkesverksamma i Sverige. 
Data analyserades med hjälp av en kvantitativ innehållsanalys. Dessutom tillämpdes ett induktivt 
arbetssätt vid dataanalysen.  
Resultat: Totalt besvarade 60 legitimerade arbetsterapeuter enkäten. Det framkommer att få 
arbetsterapeuter tillämpar arbetsträning som åtgärd inom arbetslivsinriktad rehabilitering. De 
främsta åtgärderna var bland annat anpassning av arbetsplats och ergonomisk rådgivning. 
Utmaningar som arbetsterapeuter inom arbetslivsinriktad rehabilitering ställs inför är bland annat 
dålig samverkan mellan olika myndigheter, arbetsgivarens okunskap, att hitta en passande 
arbetsplats för den sjukskrivne samt att skapa delaktighet och motivation hos klienten.  
Slutsats: En belysning över olika åtgärder som arbetsterapeuter inom arbetslivsinriktad rehabilitering 
tillämpar i sitt arbete framkom. Förvånande få angav arbetsträning som en åtgärd, den främsta 
åtgärden var anpassningar. Det framkom också att arbetsterapeuten ställs inför många utmaningar i 
form av bland annat samverkansproblematik mellan myndigheter och arbetgivare på 
arbetsmarknaden, att få klienten motiverad och delaktig. 
Sökord: arbetsterapi, arbetslivsinriktad rehabilitering, åtgärder, utmaningar 
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1    Inledning 
Idag beräknas det att finnas cirka 12000 yrkesverksamma legitimierade arbetsterapeuter i Sverige 
och antalet ökar med varje år. Majoriteten av arbetsterapeuterna är verksamma inom kommun eller 
landsting där de arbetar på sjukhus, vårdcentral, handikappomsorg, samt barn- och 
vuxenhabilitering. Endast en minoritet av Sveriges arbetsterapeuter arbetar arbetslivsinriktad vilket 
gör att uppsatsförfattarna ställer sig frågan varför är det så (1). 
 
Att arbetsterapeuter skall vara lämpliga att arbeta arbetslivsinriktat är en självklarhet för 
uppsatsförfattarna med tanke på den utbildning som ges inom arbetsterapeutprogrammet. Vi anser 
att arbetslivsinriktad rehabilitering går hand i hand med allt som innefattar arbetsterapi. Därför är 
det av stor betydelse att ge en inblick av hur arbetsterapeuter arbetar inom den arbetslivsinriktade 
rehabiliteringen genom att ta reda på de åtgärder som implementeras hos personer i behov av 
arbetslivsinriktad rehabilitering. 
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2    Bakgrund 
Kapitlet ger en bakgrund till arbete och arbetsterapi, sjukskrivningar och kostnader, sjukskrivnings- 
och rehabiliteringsprocessen samt arbetslivsinriktad rehabilitering. Vidare i kapitelt behandlas 
problemområdet och därav presenteras studiens syfte och frågeställningar.  
 
2.1 Arbete och arbetsterapi 
Ett arbete är till stora delar hälsobefrämjande för människan genom att det skapar en förutsägbarhet 
och struktur i vardagen. Till stora delar medför ett arbete ett socialt nätverk som möjliggör för 
individen att integrera med andra människor. Utöver struktur och socialt nätverk bidrar även ett 
arbete till en inkomst som möjliggör för klienten att delta i olika aktiviteter såsom exempelvis 
matlagning och övriga nöjen (2). Vidare kan ett arbete under kategorin ”produktivitet” delas in i både 
betalda och obetalda aktiviteter (3). De betalda aktiviteterna bidrar med en försörjning men kan även 
innefatta studier medan de obetalda aktiviteterna är mer inriktade på hushållsarbete och 
fridsaktiviteter (3). Aktivitetsbegreppet inom arbetsterapi beskrivs enligt Christiansen & Townsend 
som följande ”Occupation is what we do, it is what defines us”. Genom att aktivt delta i en mängd 
olika aktiviteter, uttrycker vi oss själva (4). Detta gör vi genom att vi identifiera oss med vår roll 
såsom, förälder eller anställd. Exempelvis en individ har rollen som ”kock” på jobbet och lagar 
spaghetti åt sina kunder men när personen är hemma och lagar spaghetti åt sina barn innehar 
individen rollen ”förälder” (4). Under sämre omständigheter händer det att individen inte längre kan 
uppfylla sin roll som en hårt arbetande ”kock” eller ”förälder” på grund av en funktionsnedsättning 
som resulterat i sjukskrivning. Till följd av en sjukskrivning kan individen känna sig utestängd ur sin 
roll som kock eller förälder vilket gör att personen upplever utanförskap, brist på identitet, syfte och 
struktur i vardagslivet (5). 
 
Arbetsterapi kan förklaras och förstås utifrån arbetsterapimodellen Model Of Human Occupation. 
Model Of Human Occupation betonar betydelsen av att kropp och själ interagerar med den givna 
uppgiften. Modellen belyser ett unikt helhetsperspektiv av människan genom att presentera 
människan ur olika perspektiv (5). Vidare inom arbetsterapi är aktiviteten central och en 
arbetsterapeuet strävar alltid efter att främja klientens aktivitetsförmåga. Aktivitetsförmågan kan 
med olika komponenter såsom mentala, kognitiva och kroppsliga funktioner möjliggöra delaktighet i 
samhället. Vidare kan arbetsterapeuten med metoder för behandling och rehabilitering säkerställa 
klientens aktivitetsförmåga (6)   
 
2.2 Sjukskrivningar och kostnader  
Siffror från Försäkringskassan visar att antalet sjukskrivningar mellan åren 2009-2015 ökat stadigt 
från 108 658 till 194 174 (7). Sjukskrivning definieras enligt socialförsäkringsbalken 24 kap §2: 
”Sjukpenning kan lämnas till en försäkrad som har nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom” (7). 
Vidare anger Försäkringskassan att fram till sista september år 2015, var 79 936 individer sjukskrivna 
för en psykisk sjukdom, vilket utgör cirka 41% av det totala antalet pågående sjukskrivningsfall. 
Därefter utgör sjukdomar relaterade till rörelseorganen och övriga fysiska sjukdomar för cirka 32% av 
det totala antalet pågående sjukskrivningsfall. De resterande 27% utgörs av okända sjukdomar, 
tumörer, skador och sjukdomar relaterade till nervsystemet och cirkulationsorganen (8). Dessutom 
framkommer det att den dominerande sjukskrivningsdiagnosen bland de psykiska sjukdomarna är 
akut stressreaktion vilket motsvarar cirka 40 % av alla sjukskrivningsfall inom kategorin psykisk 
sjukdom, vilket innebär cirka 14% av den totala andelen sjukskrivningsfall (9). 
 
Sjukskrivningarna har skapat en trend som resulterat i att kostnaderna eskalerat för samhället (10). 
Enligt Visions rapport (11) beräknas sjukskrivningskostnaderna att uppstiga till en årlig kostnad på 
över 15 miljarder kronor. För att minska kostnaderna tar Vision (11) upp förebyggande faktorer 
såsom krav-kontroll-stödmodellen, förebyggnade arbetsmiljöarbete, balans mellan krav och resurser. 
”Krav-kontroll-stödmodellen innebär en balans mellan krav och kontroll samt ett gott stöd.” (11) 
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2.3 Sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen   
Rivano, M sammanfattar rehabiliteringsprocessen som följande:  
”Ett planerat handlingsmönster i en rehabiliterande organisation för att påverka och skapa ett 
resultat, samt en förändring över tid hos en person i samspel med sin omgivning” (12) 
 
Sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen beskrivs utifrån fem faser. Till det första fasen är 
personen frisk och i arbete. Här bör man arbeta med att förebygga arbetsrelaterad ohälsa genom att 
upptäcka brister i arbetsmiljö. Till nästa fas har individen börjat få begynnande besvär till följd av 
arbete eller andra möjliga orsaksfaktorer, men är ännu inte sjukskriven. Vanligt är att individen trots 
sina besvär fortsätter att arbeta och anpassar sig utefter sina besvär. Här läggs ett stort fokus på att 
hantera sjuknärvaro och förebygga sjukskrivning. Enkelt uttryckt innebär sjuknärvaro att man går till 
jobbet fast man är sjuk (2). Man kan förebygga sjukskrivning genom att exempelvis dra ned på 
arbetstakten, tillfälligt tilldela individen andra arbetsuppgifter eller genom att vända sig till 
företagshälsovården. Andra lämpliga insatser kan handla om att anpassa arbetsplatsen eller 
genomgå ett program för stresshantering. Ytterligare ett sätt att hantera sina begynnande besvär är 
genom en deltidssjukskrivning som ger individen en minskad belastning och en längre period av vila. 
Till tredje fasen är individen sjukskriven och upplever blandade känslor i samband med 
sjukskrivningen. Det kan vara känslor som ger inslag av lättnad, chock, skam, skuld, oro, och 
ensamhet. Målet i den tredje fasen blir att förebygga långtidssjukskrivning. Detta görs i samverkan 
med individen, hälso- och sjukvården, försäkringskassan och arbetsgivaren. Vid den fjärde fasen så 
har individens hälsa förbättras och det är av stor betydelse av få individen tillbaka till arbete. Man vill 
främst främja återgång i arbete i denna fas genom att ge möjlighet till ett arbete på deltid och genom 
särskilda arbetsplatsanpassningar. Till den sista fasen förväntas individen ha en varaktig 
arbetsförmåga och vara arbetsför. (2) 
 
2.4 Arbetslivsinriktad rehabilitering   
I takt med att allt fler sjukskriver sig ställs allt högre krav på god rehabilitering. En arbetslivsinriktad 
rehabiliteringsinsats är supported employment (SE). SE riktar sig främst till personer med psykisk 
ohälsa och personer med fysiska funktionshinder. Syftet är att ge klienten stöd och vägledning i att 
hitta och bibehålla ett arbete inom arbetsmarknaden. Grundtanken inom SE är att hitta ett arbete 
som motsvarar klientens intresse och motivation. Centrala begrepp inom SE är empowerment, social 
integration, värdighet samt respekt för klienten. Vidare betonas vikten av att så snabbt som möjligt 
hitta ett arbete, komma ut i arbetslivet och sedan behålla arbetet. Till följd av att man hittat ett 
arbete förväntas individen få en förstärkt självkänsla enligt supported employment (13,14).  
 
SE har sedan legat till grund för utvecklingen av andra metoder inom arbetslivsinriktad rehabilitering, 
särskilt introduktions- och uppföljningsstöd (SIUS) för personer med fysiska funktionsnedsättningar 
och individual placement and support (IPS) för personer med psykisk ohälsa. SIUS beskrivs som ett 
stöd en arbetssökande kan få inför en anställning. Konsulenten som stödjer klienten har kompetens 
inom introduktionsmetodik och erbjuder sin kunskap både till den arbetssökande och arbetsplatsen. 
Arbetet kan ibland vara nytt för den arbetssökande och det resulterar i att SIUS-konsulenten tränar 
sida vid sida med den arbetssökande på de moment som ingår i arbetsbeskrivningen (15). IPS 
beskrivs som en metod som  den arbetssökande till ett arbete genom stöd, den arbetssökande måste 
ha motivation till att vilja arbeta. Målsättningen med IPS är att den arbetssökande ska få ett arbete 
på den öppna arbetsmarknaden utan föregående faser av arbetsträning. Det som styr under hela 
processen är den arbetssökandes val och önskemål, dessa bedöms kontinuerligt efter den 
arbetssökandes erfarenheter och upplevelser av arbetet. De som arbetar med IPS är 
specialistutbildad personal anställda av arbetsförmedlingen (16). 
 
Lidén et al (17) beskriver att genom en kombination av trädgårdsarbete och SE som förberedande 
insats till långtidssjukskrivna kvinnor inför arbetslivet blev resultatet ett förbättrat socialt och mentalt 
välmående. Metoden, som kallades Fyrklöverprogrammet, kan därför ses som en arbetslivsinriktad 
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rehabiliteringsmetod. Det visades dock ingen ändring av deltagarnas smärtnivåer kopplade till den 
diagnos som låg till grund för deras långtidssjukskrivning (17). 
 
2.5 Problemområde 
Arbetsterapeuter har en viktig roll inom arbetslivsinriktad rehabilitering och återgång till arbetet för 
personer som efter sjukskrivning haft svårt att återgå till sina föregående rutiner. I en studie (18) har 
forskare försökt förklara personers oförmåga att återgå till arbete till följd av t.ex. muskeloskeletal 
smärta. Studien visar även på att den information som finns kring vilka faktorer som påskyndar 
återgång till arbete är mycket begränsad (18). Det kan därför vara av stor vikt att insatser 
implementeras i ett tidigt skede i rehabiliteringen. Det påvisar en annan studie (19) att den positiva 
effekten av att tidigt sätta in åtgärder efter bl.a. muskeloskeletala skador för att få en lyckad och 
hållbar återhämtning och återgång till sitt arbete är nödvändig. Studien diskuterar hur en fördröjning 
av återgång till arbete påverkar och försvårar inte bara just den processen utan också hela 
rehabiliteringen. Studien tar också upp att många tidigare försök att påskynda återgång till arbetet 
genom olika program har misslyckats (19). Det är inte bara muskeloskeletala nedsättningar som 
saknar konsensus om vilka åtgärder som är effektivast och som ska användas. I en studie (20) 
framkommer avsaknaden av forskning inom arbetslivsinriktad rehabilitering efter stroke och hur de 
få studier som gjorts fått kritik för att de inte beskrivit åtgärder utförligt nog så att de kan replikeras 
inom den kliniska verksamheten.  
 
Mängden yrkesverksamma arbetsterapeuter inom arbetslivsinriktad rehabilitering jämfört med 
övriga yrkesområden för arbetsterapeuter är snedfördelad, det saknas kunskap hos dem som inte 
arbetar direkt med arbetslivsinriktad rehabilitering (21). 
 
Inom problemområdet framkommer det att inom den arbetsterapeutiska arbetslivsinriktade 
rehabiliteringen att det saknas en kartläggning över olika förebyggande och rehabiliterande åtgärder 
vid återgång till arbete efter sjukskrivning.  
 
2.6 Syfte och frågeställningar  
Att identifiera arbetsterapeutiska utmaningar och åtgärder inom arbetslivsinriktad rehabilitering vid 
återgång till arbete efter sjukskrivning.  
För att besvara studiens ovanstående syfte har följande frågeställningar formulerats:  

1. Vilka utmaningar uppkommer inom arbetslivsinriktad rehabilitering? 
2. Vilka arbetslivsinriktade åtgärder implementeras inom arbetslivsinriktad rehabilitering? 
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3    Metod 
Kapitlet ger en inledande beskrivning av studiens design och urval. Därefter följer datainsamling, 
enkätkonstruktion och kvantitativ innehållsanalys. Kapitlet avslutas med etiken kring studiens 
innehåll.  
 
3.1 Design  
Studiens design är en enkätundersökning av kvantitativ karaktär med inslag av kvalitativa element.  
 
3.2 Urval 
Ett ändamålsenligt urval genomfördes och de som valdes ut var arbetsterapeuter. För att få tag på 
respondenter till enkäten behövdes arbetsterapeuter. Arbetsterapeuterna valdes från ett geografiskt 
inklusionskriterie. Dem skulle dessutom arbeta inom arbetslivsinriktad rehabilitering. En fråga 
skickades ut till verksamhetschefer och medicinskt ansvariga för rehabilitering i nio städer, de 
områden som berördes var region/landsting samt kommuner. Verksamhetscheferna och de 
medicinskt ansvariga vidarebefordrade frågan till de arbetsterapeuter som de ansåg vara intressanta 
för studien. Sextio mailadresser tillhörande de arbetsterapeuterna skickades sedan till författarna. 
Dessutom beställdes 94 mailadresser per post från arbetsförmedlingens huvudkontor. De 
mailadresserna tillhörde arbetsterapeuter anställda av arbetsförmedlingen. Mailadresserna 
sammanställdes i ett dokument som endast författarna hade tillgång till. Städerna som ingick i 
studien var Örebro, Norrköping, Jönköping, Västerås, Karlskoga, Uppsala, Karlstad, Linköping och 
Nyköping. 
 
 
3.3 Enkätkonstruktion 
Enkäten (se bilaga 1) konstruerades i det webbaserade enkätverktyget Survey&Report. Enkäten 
består av totalt 22 frågor. De två första frågorna är så kallade kontrollfrågor, ämnade för 
respondenterna, ett samtycke måste ges för att fortsätta studien. Därefter följer fyra 
bakgrundsfrågor, det är frågor som ger bakgrundsinformation om deltagarna (22). De inkluderar 
frågor om hur länge de arbetat som arbetsterapeut och på sin nuvarande arbetsplats, sin ålder samt 
om de har erfarenhet av arbetslivsinriktad rehabilitering. De som har erfarenhet kan sedan hoppa 
över de kommande fyra frågorna som rör dem som inte har någon erfarenhet och anledningen till 
det. Efter det fortsätter 11 frågor som berör området arbetslivsinriktade åtgärder och utmaningar 
samt de svarandes erfarenheter av dem samt olika begrepp kring området. Vad som är viktigt i 
rehabiliteringsprocessen samt vad dem gör inom området och hur det går. Dessa frågor är direkt 
kopplade till att svara på studiens syfte. En av dessa frågor är en så kallad rangordningsfråga som 
hjälper till att mäta svarspersonernas inställning till de olika alternativen (22). 
 
En enkät genomförs vanligtvis över en längre tid, studiens syfte måste först klargöras tydligt innan 
man kan börja konstruktionen av enkäten. Enkäten konstrueras med frågor, urval, syfte, formulär 
och ett informationsbrev bland annat. Under tiden gör man testkörningar och läser in den data som 
samlats in (23). Författarna genomförde tester av layout och design under enkätkonstruktionens 
gång.  
 
3.4 Datainsamling  
Enkäten färdigställdes och skickades ut via mail som en URL-länk till de berörda arbetsterapeuterna, 
med i mailet fanns ett informationsbrev som också innehöll information om hur man samtycker till 
studien. Totalt skickades 154 mail. Efter en vecka skickades en påminnelse ut och efter ytterligare en 
vecka stängdes enkäten för respondenterna. Av de 154 skickade mailen besvarade 60 
arbetsterapeuter enkäten. Detta gav i sin tur en svarsfrekvens på 39 %. 
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3.5 Dataanalys 
Från enkäten fick författarna två typer av data, kvantitativ (slutna frågor) och kvalitativ data (öppna 
frågor). Författarna använde deskriptiv statistik för att analysera den kvantitativa datan. Först 
importerades resultatet till IBM SPSS Statistics 23.0 från Survey&Report. I SPSS utformades tabeller 
för att få en överblick över det kvantitativa resultatet. Tabellerna sammanställdes och designades för 
att enkelt förstå resultatet.  
 
Den kvalitativa datan överfördes från IBM SPSS Statistics 23.0 i form av text till ett worddokument. 
Författarna använde frågorna ur enkäten som rubriker när sammanställningen gjordes. Här använde 
författarna sig utav kvantitativ innehållsanalys. Krippendorff (24) beskriver att allting är text och att 
allt går att tolka. Författarna använde kvantitativ innehållsanalys för att analysera den kvalitativa 
datan från enkäten, detta gav ett lättare förståbart kvantifierat resultat. Dokumentet skrevs ut och 
delades upp mellan uppsatsförfattarna som läste och analyserade texten. Materialet lästes flera 
gånger av båda författarna. Slutligen tillämpades ett induktivt arbetssätt när data analyserades 
genom att författarna tog den data som inkommit och utifrån den formulerades ytterligare en 
frågeställning om vilka utmaningar som uppkommer inom arbetslivsinriktad rehabilitering.  
 
 
3.6 Etiska ställningstaganden  
Sveriges arbetsterapeuters etiska kod består av olika skyldigheter som man har som arbetsterapeut 
gentemot olika parter man bemöter i sitt yrke som arbetsterapeut. Relevant för studien gäller de 
skyldigheter som berör forskning och utvecklingsarbete (25). Studien har iakttagit de forskningsetiska 
ställningstaganden genom att följa de skyldigheter som finns.  
 
Ett informationsbrev skickades ut till respondenterna där information om studien samt medgivande 
och hur man avslutar sitt deltagande i studien ingick. Informationsbrevet uppfyllde de fyra 
individskyddskravs principerna, dessa principer eller krav är informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet uppfylldes genom att 
informationsbrevet informerade de som berördes av forskningen om forskningens syfte. 
Samtyckeskravet uppfylldes genom att deltagarna fick bestämma över sin medverkan i studien. 
Konfidentialitetskravet uppfylldes genom att de personuppgifter som samlats in under studiens gång 
förvarades och hanterades på ett sätt som gjorde det omöjligt för utomstående att komma åt 
informationen. Nyttjandekravet uppfylldes genom att de uppgifter som samlats om deltagarna 
endast användes till studien (26). 
 
När en studie görs är det viktigt att se till att nyttan överväger riskerna. Vid viss forskning måste en 
etikprövningsnämnd godkänna syftet med studien. Det gäller vid särskilda fall bland annat hantering 
av känsliga uppgifter, barn eller psykiska/fysiska påfrestande faktorer (27). I denna studie hanterades 
inte någon av ovanstående aspekter.  
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4    Resultat 
Kapitlet inleds med den kvantitativa datan presenterat i tabeller och text. Därefter följer den 
kvalitativa datan kategoriserad utefter studiens frågeställningar.  
 
4.1 Demografi 
Studiens enkät inleddes med frågor om respondenterna, bland annat ålder, hur många år de arbetat 
på sin nuvarande arbetsplats och vilken arbetsgivare de har för tillfället. Frågorna gav en överbick 
över vilka respondenterna är.  
 
Majoriteten av deltagarna i studien var mellan 35-54 år, 14 personer var yngre än 35 och 11 personer 
äldre än 54. Deltagarnas yrkeserfarenhet var varierande, majoriteten hade arbetat som 
arbetsterapeuter i 11-20 år se figur 1. 
 

 
Figur 1 Respondenternas yrkeserfarenhet inom arbetsterapiyrket. 
 
Hälften av respondenterna hade arbetat färre än 5 år på sin nuvarande arbetsplats, resterande 
respondenter hade arbetat 6–10 år, 11–15 år eller 15 år och uppåt med en svarsfrekvens av 10 på 
varje av de resterande svarsalternativen. När respondenterna angav sin nuvarande arbetsgivare 
delades svaren upp mellan två av de tre alternativen, 23 personer svarade 
Kommunal/Landsting/Region, 37 personer svarade statlig medan ingen var anställd privat. 
 
4.2 Respondenternas svar kring arbetslivsinriktad rehabilitering 
Med en av frågorna separerades respondenterna som har erfarenhet från dem som inte har 
erfarenhet av arbetslivsinriktad rehabilitering. Av de 60 respondenterna var det 20 personer som inte 
hade någon tidigare erfarenhet av arbetslivsinriktad rehabilitering, de resterande 40 ombads gå 
vidare till en senare del av enkäten. 
 
Av deltagarna som svarat att de inte hade någon erfarenhet svarade 11 av dem att de skulle vilja 
arbeta med det medan 12 svarade att de inte hade något intresse av att arbeta inom det området. 
Svarsfrekvensen tyder på att fler än de avsedda 20 personerna svarat på frågan trots tydliga 
instruktioner. 
 
På frågan om vad som kan tänkas hindra personerna från att arbeta med arbetslivsinriktad 
rehabilitering fick frågan svarsfrekvensen 29 vilket tyder på att fler än de avsedda 20 svarat på frågan 
se tabell 1. 
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Tabell 1 Varför deltagarna inte arbetar arbetslivsinriktat 
 

 Frekvens Procent 

Arbetsplats  9 15 

Erfarenhet  8 13,3 

Yrkesområde  6 10 

Annat  6 10 

 
Trenden att svarsfrekvensen översteg det förväntade antalet återkommer på nästkommande frågor 
som handlar om respondenterna idag arbetar med personer med begränsad arbetsförmåga där 14 
svarade ja och 10 svarade nej. I denna grupp var det 15 personer som ansåg sig ha kunskap om 
arbetslivsinriktad rehabilitering och 8 som inte ansåg sig ha det.  
 
I det här skedet av enkäten ombads de personer utan erfarenhet att avsluta enkäten, de tackades för 
sitt deltagande och resterande frågor riktas enbart till de med erfarenhet av arbetslivsinriktad 
rehabilitering.  
 
Av deltagarna med erfarenhet av arbetslivsinriktad rehabilitering hade majoriteten det som sin 
nuvarande arbetssyssla. Alla utom fyra personer svarade ja, av dessa fyra var tre personer som skulle 
ha avslutat enkäten vid föregående fråga. Nästkommande fråga rörde det område där 
respondenterna spenderade mest tid eller tillämpade flest åtgärder inom, i frågan kunde man svara 
på fler alternativ vilket förklarar svarsfrekvensen se tabell 2. Tjugonio arbetsterapeuter besvarade 
denna fråga. 
 
Tabell 2 Område där deltagarna tillämpar flest åtgärder/mest tid inom. n=29 

 
Frekvens 

Miljöanpassning  24 

Hjälpmedel  23 

Funktionsträning  2 

Patientkontakt  23 

 
Enkäten bad respondenterna rangordna vad som var viktigast i rehabiliteringsprocessen, 
respondenterna fick markera varje alternativ med en siffra mellan 1–6 där 1 var viktigast och 6 
mindre viktigt. Det som framstod som viktigast var delaktighet följt av en god psykosocial miljö, att 
förebygga framtida arbetsrelaterad ohälsa, resultatet av rehabiliteringen, varaktig rehabilitering och 
slutligen det som ansågs minst viktigt var att rehabiliteringen gick snabbt. 
 
På frågan om respondenterna kände till begreppet Supported Employment som rehabiliteringsmetod 
inom arbetslivsinriktad rehabilitering svarade majoriteten, 35 personer, ja. 
 
4.3 Utmaningar inom arbetslivsinriktad rehabilitering  
Fråga 14, 16, 18 och 22 i enkäten gav svar angående vilka utmaningar som arbetsterapeuten ställs 
inför inom arbetslivsinriktad rehabilitering. Frågorna genererade följande fyra utmaningar: 
arbetsgivarens okunskap, att hitta ett passande arbete för klienten, deltagarnas motivation och 
delaktighet samt samverkan mellan olika aktörer.  
 
Arbetsgivarens okunskap 
Nio respondenter anger okunskap hos arbetsgivaren som en utmaning. Arbetsgivarna är till stora 
delar negativt inställda till att anställa personer med funktionsnedsättning och detta för att de inte 
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ser de möjligheter som finns hos klienterna. Vidare framkommer det att många arbetsgivare är 
negativt inställda till att överhuvudtaget ta emot personer med en nedsatt arbetsförmåga. Dessutom 
framkommer det att de klienter som har ett arbete, inte får den anpassning de behöver på sin 
arbetsplats.   
 
Att hitta ett passande arbete för klienten 
Elva respondenter anger att hitta ett passande arbete för klienten som en utmaning. 
Respondenterna svarar med att det saknas kompetens hos klienterna och att detta ytterligare 
försvårar arbetssökandet. 
 
Deltagarnas motivation och delaktighet 
Sjutton respondenter anger klientens motivation som utmaning medan tio anger delaktighet som 
utmaning. Respondenterna svarar med att klienten inte tror på sig själv och saknar motivation till att 
ha ett arbete. Utan motivation anger respondeterna att det är svårt att åstadkomma en skillnad hos 
klienten. Respondenterna anger att det är viktigt och av stor betydelse att få vara delaktig i 
rehabiliteringsprocessen.  
 
Samverkan mellan olika aktörer 
Tjugo respondenter angav att samarbetat mellan olika myndigheter måste bli bättre. 
Respondenterna anger att den arbetssökande klienten kan hamna i något slags bedömningslimbo 
mellan olika aktörer. Bedömningslimbo innebär att klienten hamnat i ett tillstånd av varken eller. Att 
klienterna inte kommer någonstans i sin rehabilitering.  
 
4.4 Åtgärder inom arbetslivsinriktad rehabilitering 
Fråga 13, 19, 20 och 22 i enkäten gav svar angående vilka åtgärder som implementeras inom 
arbetslivsinriktad rehabilitering. Frågorna genererade följande åtgärder: Arbetsplatsanpassningar, 
ergonomisk rådgivning och arbetsträning 
 
Till arbetsplatsanpassningar anger cirka 40 respondenter att det utgör en av de vanligaste 
åtgärdsformerna. Till nästa ågärdsform anger 5 respondenter att de arbetar konsulativt och ger 
ergonomisk rådgivning. Slutligen anger en respondent arbetsträning som en åtgärd.  
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5     Diskussion  
Kapitlet inleds med en resultatdiskussion och följs sedan upp av en metoddiskussion. Därefter ges 
förslag på framtida forskning.  
5.1 Resultatdiskussion 
I enkäten ställdes frågor om arbetsterapeuten, vilka åtgärder och utmaningar som uppstod inom 
deras arbete med arbetslivsinriktad rehabilitering. Det var förvånande få som arbetade med 
arbetsträning. Författarna förväntade sig att arbetsträning skulle utgöra en större del av 
rehabiliteringen inom arbetslivsinriktad rehabilitering. Anpassningar utgjorde den största 
svarsfrekvensen och dessa främst inriktade på arbetsplatsanpassningar. Som en konsekvens av detta 
blir individen begränsad till den platsen där anpassningen har tillämpats, i detta fallet sin arbetsplats. 
Hade man istället arbetat med invidiens funktionsnedsättning och hur den anpassar sig till andra 
miljöer främjar man aktivitet även i andra miljöer (4).  
 
Respondenterna delgav information om de svårigheter som framkommer i samarbetet mellan 
myndigheter och hur det leder till längre tid utan ett arbete för den arbetssökande. Det är mycket 
intressant att deltagarna ser det som någonting negativt då det framkommer i en studie (28) att det 
som var viktigt för klienten i den arbetslivsinriktade rehabiliteringsprocessen var att behålla sin roll 
som aktivt arbetssökande genom hela processen, oavsett om man varit arbetslös länge. Det framkom 
också att det arbete som arbetsterapeuter bland annat på arbetsförmedlingen genomförde gav en 
känsla av delaktighet och vilja att fortsätta med jobbsökandet (28). Deltagarna i den studien 
uttryckte att den hjälp de fått via arbetsförmedlingen gav dem en fortsatt vilja till att söka fler 
arbeten och utvecklas som person. Vilket tyder på att de faktiskt finner den arbetssökande hjälpen 
som meningsfull och betydande för dennes fortsatta arbetssökande (28) 
 
I studien ställdes frågor om klienten, de svar vi fick inkluderade även arbetsgivaren och dess syn på 
sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen. Det framkommer att delaktighet hos klienten är viktigt i 
rehabiliteringsprocessen vilket stämmer väl överens med arbetsterapeutisk teori (5). Dock 
undermineras detta genom att arbetsgivaren sällan är tillräckligt informerad för att ta ett positivt 
beslut. Vilket i sin tur resulterar i att klienten måste byta arbetsplats även om man trivs. Vid ett 
förlorat arbete sänks individens självkänsla (14). Det som skulle behövas är istället att dra ned på 
arbetstakten, byta arbetsuppgifter eller en anpassning av arbetsplatsen (2).  
 
Det kan uppstå problem när man återgår till arbete genom att de arbetskollegor den sjukskrivne har, 
får ännu mer arbete att utföra, något som Kosny et al (29) beskriver. Det framkom att inom yrken där 
arbetsmarknaden är kompetitiv till naturen och arbetsgivaren förhandlar om uppdrag, kan den 
sjukskrivne ses som en börda för de övriga antällda (29). Med detta sagt kan den sjukskrivne med rätt 
arbetsplats och/eller arbetsanpassning fortsätta arbeta på samma arbetsplats och utföra ett bra jobb 
utan att behöva vara en börda för de övriga anställda. Anpassningar och rätt arbetsuppgifter för 
klienten kan förhindra extra börda för medarbetare. Arbetsgivaren kan även försvåra för klienten 
genom att inte se behovet av till exempel en anpassning.  
  
En intervjustudie (30) om arbetsterapeuters upplevelse av kommunikationen mellan dem och 
klientens arbetsgivare i Storbritannien framkom att det fanns många faktorer som var utom 
arbetsterapeutens område och räckvidd. Detta resulterade i att trots konsultation och stöd från 
arbetsterapeuten fanns det ofta inget de kunde göra för att underlätta arbetssituationen eller 
återgång till arbete. I många av fallen var arbetsgivarens syn på funktionsnedsättningar en faktor som 
hindrade återgång till arbete. Det var ovanligt att arbetsgivaren tog kontakt med arbetsterapeuten 
om en av de anställda sjukskrivits men skulle återgå till arbete, i många av fallen svarade inte 
arbetsgivaren när arbetsterapeuten kontaktade dem (30). Mycket av det Coole et al beskriver 
framkommer också i denna studie, trots att studien genomfördes i ett annat land kan man se att 
liknande värderingar finns hos arbetsgivare världen över. Trots den oroväckande trenden måste 
arbetsterapeuter i Sverige fortsätta med att genomföra arbetslivsinriktade insatser och fortsätta 



  

11 

 

kommunicera med den öppna arbetsmarknaden för att vidare underlätta för klienten i 
arbetssökandet. 
 
Ur ett samhällsperspektiv innebär en sjukskriving stora kostnader (11). Behovet av rehabilitering och 
arbetsterapeuter ökar i och med att fler sjukskriver sig idag (7). En relativt stor del av respondenterna 
tycker att samarbetet mellan olika myndigheter är alldeles för dåligt, detta resulterar i en förlängd 
sjukskrivningsprocess där individen skickas runt mellan olika bedömningar. En person som kanske har 
motivation till att arbeta får istället spendera sin tid med något mindre meningsfullt. För att minska 
de stora kostnaderna en sjukskrivning medför måste samarbetet mellan olika myndigheter bli bättre.   
 
Sammanfattningsvis framkommer det att arbetsterapeuten, klienten, arbetsgivaren och samhället är 
beroende av varandra i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen vid återgång till arbete. Nyckeln 
till en god rehabilitering tycks vara arbetsterapeutens roll inom arbetslivsinriktad rehabilitering. 
Arbetsterapeuten är den drivande kraften i processen och som möjliggör återgång till arbete i 
samverkan med alla andra parter. Se figur 2.  
 

 
Figur 2 Samspelet mellan de olika parterna.  
 
Det var få personer som arbetade med information och utbildning till de som arbetar på 
arbetsplatsen och arbetsgivaren. Ett sätt att arbeta med alla berörda parter är genom supported 
employment. Enligt enkätsvaren från respondenterna känner många till begreppet SE men tillämpar 
inte det i sitt arbete. Arbetsterapeuterna skulle kunna arbeta med en mer triangulerande inriktning 
där man inkluderar alla på arbetsplatsen och genom information och stöd främjar arbete (12). Se  
figur 3.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3 Triangulering på arbetsplatsen enligt Supported Employment. 
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Värt att belysa är att många av de svar respondenterna angav stämmer väl överens med 
sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen. Dessa yttrar sig bland annat i arbetsplatsanpassning, att 
ge individen minskad belastning genom deltidssjuskrivning och att det är viktigt med en god 
samverkan mellan olika aktörer och myndigheter (2). Detta visar på att arbetsterapeuterna som 
deltog i studien har kunskap kring sitt yrkesområde. 
  
I enkätsvaren visar det sig att en stor variation av funktionsnedsättningar förekommer inom 
arbetslivsinriktad rehabilitering och det som förvånade oss var att det var få arbetsterapeuter som 
var specialiserade på en typ av diagnos. De flesta angav att de arbetade med alla typer av 
funktionsnedsättningar.  
 
Studiens resultat är till en viss del generaliserbart. Detta eftersom det resultat som framkom i studien 
ofta var konsekvent mellan respondenterna och kan därför tänkas användas av alla arbetsterapeuter 
yrkesverksamma inom arbetslivsinriktad rehabilitering och inte bara de i studien. Däremot riktar sig 
enkäten främst till arbetsterapeuter yrkesverksamma inom arbetslivsinriktad rehabilitering, vilket är 
en relativt liten del av alla arbetsterapeuter i Sverige. Därför är resultatet inte användbart för alla 
arbetsterapeuter i Sverige.  
 
5.2 Metoddiskussion 
Vi hade en tanke från början att publicera enkäten i den slutna Facebookgruppen ”Arbetsterapeuter 
på Facebook” men eftersom vi fick många mailadresser via andra kanaler valde vi att inte publicera 
enkäten i gruppen. Detta resulterade i sin tur att vi fick en bättre kvalitet på svaren. Om enkäten 
publicerats i facebookgruppen hade alla medlemmar kunnat besvara enkäten, vilket inkluderar 
personer som inte är legitimerade arbetsterapeuter, exempelvis arbetsterapeutstudenter.  
 
I vår enkät hade vi frågor som inte svarade till vårt syfte vilket resulterade i att vi fick använda ett 
induktivt arbetssätt. Det induktiva arbetssättet tillämpades genom att data samlades in och utifrån 
materialet drogs slutsatser. Utifrån enkätsvaren omformulerades syftet och relevanta 
frågeställningar adderades. Hade enkäten gjorts om på nytt skulle frågorna formulerats tydligare 
efter studiens syfte. Trots detta konstruerades enkäten enligt de riktlinjer som bör följas (22). En 
begränsning i enkätkonstruktionen var frågorna: 19, 20. En stor del av de svarandes angav att det 
inte var relevant för vad de arbetade med.  
 
Fördelen med en enkätundersökning är att det i normala fall kan genomföras på ett stort geografiskt 
område och som en följd av detta medförs ett stort urval. Till denna studie ingick ett stort geografiskt 
område för att få tillräckligt många respondenter. En nackdel med enkätundersökningar är att det 
oftast ger ett visst eller ibland ett betydande bortfall i enkäten och detta gäller även internt bortfall. I 
regel kan det sägas att ju bättre en fråga är konstruerad desto mindre risk är det att få ett internt 
bortfall (18). Studiens externa bortfall var betydande och orsaken till detta var bland annat att en del 
av mailadresserna inte användes längre.  
 
Trots tydliga instruktioner i enkäten svarade respondenterna på frågor som inte gällde dem. 
Exempelvis på frågan ”vad som hindrar dig från att arbeta arbetslivsinriktat?” svarade 29 personer 
trots att det bara var 20 personer som var berättigade att svara på frågan. Detta betyder att 9 
personer med erfarenhet svarade på frågan trots att de faktiskt arbetar med det. I en ny 
enkätkonstruktion skulle de personer utan erfarenhet av arbetslivsinriktad rehabilitering helt 
uteslutas. Tanken med att ha med arbetsterapeuter med och utan erfarenhet var att se om de utan 
erfarenhet vill, kan och vad som hindrar dem från att arbeta arbetslivsinriktat.  
    
Ur ett reliabilitetsperspektiv har studien enkätfrågor som skulle kunna generera samma svar vid en 
ny publicering. Det är spekulativt och man kan inte veta hur svaren kommer se ut en andra gång. Ur 
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ett validitetsperspektiv anses enkäten ha en låg validitet eftersom de frågor som ingick i enkäten inte 
exklusivt svarade till studiens syfte. Eftersom validiteten inte har prövats är det endast spekulativt. 
 
Krippendorff (24) definierar kvantitativ innehållsanalys som en forskningsteknik för reliabilitet och 
validititet. Tekniken syftar till att återskapa resultatet i forskningen oavsett omständigheter, det 
kallas replikabilitet och är den viktigaste formen av reliabilitet. Validiteten beskrivs som att 
forskningens resultat ska kunna stå starkt vid en granskning och gentemot liknande forskning. Texten 
kvantifieras för att det ska bli mer statistiskt förståbart.  
  
5.2.1 Etikdiskussion 
Studien följde de fyra individskyddskravsprinciperna och uppfyllde därför de etiska förväntningarna 
som ställs på en studie. Hanteringen av konfidentialitetskravet var för författarna det viktigaste 
kravet för att ingen utomstående skulle ha möjlighet att komma åt materialet.   
 
5.3 Förslag på framtida forskning 
En intressant aspekt vore att jämföra arbetsterapeuter med och utan erfarenhet inom 
arbetslivsinriktad rehabilitering för att se om deras val och prioritering av åtgärder inom 
arbetslivsinriktad rehabilitering skiljer sig åt. Ytterligare en aspekt som vore intressant att ta reda på 
är hur utmaningarna inom arbetslivsinriktad rehabilitering kan hanteras för att eventuellt förbättra 
klienternas rehabilitering.  
 
6     Slutsats 
I denna studie gjordes en belysning över olika åtgärder inom arbetslivsinriktad rehabilitering. De 
åtgärder som framkom var bland annat anpassningar, rådgivning och arbetsträning. Det var 
förvånande att så få arbetsterapeuter använde arbetsträning som åtgärd. Utmärkande är att mycket 
av resurserna läggs på miljöanpassningar istället för individanpassade åtgärder. Utöver åtgärderna 
framkom (genom respondenterna) att arbetsterapeuten ställs inför många utmaningar i form av 
samverkansproblemtik mellan myndigheter och arbetsgivare på arbetsmarknaden, klientens 
motivation och delaktighet. Det tycks att arbetsterapeuter inte får utnyttja all sin kunskap som de 
besitter i sitt arbete inom arbetslivsinriktad rehabilitering. Studien har gett en bild av att inom 
arbetslivsinriktad rehabilitering läggs resurser främst på kompensatoriska åtgärder istället för 
remediativa åtgärder.  
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Bilaga 1 
1. Samtycker du till deltagande i denna enkätstudie? 

Ja -> vidare till enkät 
Nej 
 

2. Vart hittade du länken till enkäten? 
E-mail 
Facebook 
Annat 
Ej svar 
 

3. Vilken är din ålder? 
Yngre än 35 
35-54 
55 eller äldre 
 

4. Hur många år har du arbetat som arbetsterapeut? 
 

5. Hur många år har du arbetat på nuvarande arbetsplats? 
1-5 
6-10 
11-15 
15+ 
 

6. Vem är din arbetsgivare? 
Kommunal Landsting/Region 
Privat 
Statlig 
Ej svar 
 

7. Jag är en legitimerad arbetsterapeut med erfarenhet av arbetslivsinriktad rehabilitering 
Ja -> vidare till fråga 12 
Nej -> vidare till nästa fråga 
 

8. Skulle du vilja arbeta med arbetslivsinriktad rehabilitering? 
Ja 
Nej 
Ej svar 
 

9. Vad hindrar dig från att arbeta arbetslivsinriktat? 
Arbetsplats 
Erfarenhet 
Yrkesområde 
Annat  
 

10. Arbetar du idag med personer med begränsad arbetsförmåga? 
Ja 
Nej 
 
 

11. Upplever du att du har kunskap gällande arbetsinriktad rehabilitering? 
Ja 
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Nej 
Ej svar 

 
Om du inte har erfarenhet av arbetslivsinriktad rehabilitering ber vi dig avsluta enkäten här. Tack 

för din medverkan, ditt svar kommer att hjälpa oss i vår C-uppsats! 
 

Glöm inte att klicka på Skicka Längst ner på sidan. 
 

12. Arbetar du idag med personer med begränsad arbetsförmåga? 
Ja 
Nej 
 

13. Vad gör du inom arbetslivsinriktad rehabilitering? Alltså vilka åtgärder o.s.v. 
 

14. Vilka begränsningar kan uppstå som hindrar möjlighet till arbete efter en sjukskrivning? 
t.ex. miljö. 
 
 

15.  Inom vilket område tillämpar du flest åtgärder/mest tid inom arbetslivsinriktad 
rehabilitering? 
Miljöanpassning 
Hjälpmedel 
Funktionsträning 
Patientkontakt  
 

16. Vad är viktigt i rehabiliteringsprocessen med tanke på klienten/patienten/brukaren? 
 
 

17. Vad är viktigast i rehabiliteringsprocessen tycker du? Rangordna, 1 = viktigast, 6 = mindre 
viktigt 
Delaktighet 
Snabb rehabilitering 
Resultatet 
Förebygga framtida arbetsrelaterad ohälsa 
En god psykosocial miljö 
Varaktig rehabilitering 
 

18. Vilken typ av begränsningar av arbetsförmåga kan de personer du arbetar med ha? 
 

19. Vilka arbetslivsinriktade åtgärder skulle du implementera hos en person som är sjukskriven 
för akut stressreaktion? 
 

20. Vilka arbetslivsinriktade åtgärder skulle du implementera hos en person som är sjukskriven 
för arbetsrelaterade besvär i rörelseorganen? 
 

21. Känner du till begreppet Supported Employment? 
Ja 
Nej 
  

22. Till sist, hur tycker du att det går med ditt arbete inom arbetslivsinriktad rehabilitering 
överlag? 
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