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Sammanfattning:  Uppsatsens syfte var att beskriva hur arbetsterapeuter resonerar kliniskt vid 

bedömning av arbetsförmåga hos personer med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar. För denna studie användes en kvalitativ ansats. 

Semistrukturerade intervjuer genomfördes med fem arbetsterapeuter som 

jobbar mot arbetsmarknaden. Frågeområdena inspirerades av clinical 

reasoning ”three track mind” där procedural, interactive och conditional 

reasoning utgör de tre olika tankemönstren.  

 

Resultatet redovisades i fyra kategorier och ett övergripande tema som 

beskriver arbetsterapeuternas kliniska resonemang: Att forma en 

frågeställning, Att välja bedömningsmetod, Att utforma en slutrapport och 

Yrkeskompetens. Det övergripande temat, Att se till olika aspekter vid 

bedömning, visar den röda tråden genom kategorierna. Resultatet i vår 

studie visar på den komplexitet som finns i de resonemang som förs vid 

bedömning av arbetsförmåga. Något som kan jämföras med clinical 

reasonings "three track mind" och som framkommer i vårt tema; Att se till 

olika aspekter vid bedömning. De deltagande arbetsterapeuterna beskriver 

hur resonemanget i arbetsförmågebedömningarna sker utifrån en mängd 

olika aspekter, och arbetsterapeuterna menar att de hela tiden måste se till 

både delarna och helheten. Vilka svårigheter som finns och hur olika 

faktorer påverkar personen de bedömer, och hur alla faktorer tillsammans 

är avgörande för personens arbetsförmåga.  
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1. Inledning  
Att få ett arbete, men även att kunna behålla det, ställer vissa krav på en person. Olika 

arbetsområden ställer olika krav. Gemensamt för de flesta är dock kraven på förståelse för sociala 

normer, samarbets- och organisationsförmåga, att planera sin tid och acceptera arbetsplatsens 

rutiner. Dessa krav kan vara svåra att uppfylla för exempelvis personer med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar, något som gör att denna grupp lätt hamnar utanför arbetsmarknaden (1). 

Inom arbetslivsinriktad rehabilitering arbetar olika yrkesgrupper med att skapa lika villkor på 

arbetsmarknaden för personer med eller utan funktionsnedsättningar. Arbetsterapeuter är en 

profession inom den arbetslivsinriktade rehabiliteringen, där bedömning av personers 

arbetsförmåga är en stor del av arbetet i att stödja och hjälpa dessa personer. Det är viktigt att 

arbetsförmågebedömningen utförs på rätt sätt då den kan komma att påverka personernas totala 

livssituation. Bedömningen kan vara grunden för sjukersättning, återgång till arbete eller fortsatt 

rehabilitering (2).    

   

2. Bakgrund    
   

2. 1. Arbetslivsinriktad rehabilitering  

Att ha en funktionsnedsättning till följd av sjukdom eller en skada innebär ofta att det behövs 

rehabiliterande insatser i olika led, så som medicinsk rehabilitering av vardagliga företeelser och 

arbetslivsinriktad rehabilitering för att klara sig på arbetsmarknaden. Medicinsk rehabilitering 

syftar till att hjälpa människor att återfå eller bibehålla sina förmågor och självständigt kunna 

klara av vardagen på ett bra sätt. Det är i stor utsträckning hälso- och sjukvårdens uppgift att ge 

tillgång till denna hjälp. Den arbetslivsinriktade rehabiliteringen har till syfte att minska 

sjukfrånvaro, förtidspensionering och utanförskap. Den bidrar till att människor ska kunna få och 

bibehålla ett arbete där rehabiliteringen ska hjälpa personen att återfå eller kompensera förlorade 

förmågor (3).  

 

I ”Förordningen om särskilda insatser för personer med funktionshinder som medför nedsatt 

arbetsförmåga” (4) har Sveriges riksdag fastslagit vilka bestämmelser som gäller för 

Arbetsförmedlingens arbetsmarknadspolitiska program som riktar sig till personer som på grund 

av något funktionshinder har en nedsatt arbetsförmåga, eller som har svårt att få alternativt 

behålla ett arbete (4).  

 

Förutom individen själv är det ett antal olika aktörer som medverkar i den arbetslivsinriktade 

rehabiliteringen. Arbetsgivaren har skyldigheten att klargöra de behov av rehabilitering som 

finns. Att de anställda får tillgång till bland annat åtgärder som anpassning av arbetsplatsen, 

arbetshjälpmedel, byte av arbetsuppgift eller arbetsträning. Arbetsförmedlingen ansvarar för att 

arbetssökande eller personer som riskerar arbetslöshet får rehabiliterande insatser. 

Försäkringskassan har i uppgift att ha tillsyn och samordna insatser i rehabiliteringsprocessen 

(5).    

 

2. 2. Bedömning av arbetsförmåga  

Vid utformningen av och rätten till arbetslivsinriktad rehabilitering fyller bedömning av 

arbetsförmåga en viktig funktion. Det är viktigt att arbetsförmågebedömningar görs på rätt sätt då 

de är grundande för sjukersättningen, och därmed även har inverkan på individers liv och ur ett 

samhällsekonomiskt perspektiv (6, 2). Forskning kring ämnet är trots detta i stor utsträckning 
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bristfällig (2). Den forskning i ämnet som författarna funnit riktar in sig på funktionsbedömningar 

och bedömningsinstrument som används vid arbetsförmågebedömningar. 

     

2. 2. 1. Arbetsförmåga  
En individs arbetsförmåga är det som bedöms vid en arbetsförmågebedömning. Arbetsförmåga är 

inte helt lätt att definiera, vilket också gör att varje enskild individ skapar sig en egen uppfattning 

om begreppet. Beroende på om en person har ett arbete, är arbetslös eller har någon annan form 

av daglig sysselsättning, så uppfattar den personen sin arbetsförmåga på olika sätt (3).  

En definition av arbetsförmåga är att den kan beskrivas som interaktionen mellan de förmågor en 

individ besitter och de krav som ställs på individen från arbetets sida (7). Det går alltså inte bara 

att se till vilka styrkor och svagheter en person har, utan även vad som krävs för att kunna utföra 

ett specifikt arbete. Arbetskraven kan handla om allt från att personen ska kunna hantera ett visst 

datasystem, orka utföra tunga lyft, ha goda språkliga kunskaper, fungera socialt gentemot kunder 

och kollegor, passa tider och så vidare (7).  

   

2. 2. 2. Arbetsterapeutens roll  

Arbetsterapeuter är en av de aktörer som arbetar med arbetsförmågebedömningar (8). År 2009 

arbetade 3,8 % av FSA;s medlemmar med arbetslivsinriktad rehabilitering i Sverige (9). En arena 

inom det området är Arbetsförmedlingen. På Arbetsförmedlingen är det arbetsterapeuten som har 

en del av ansvaret för att hjälpa personer med funktionsnedsättningar tillbaka till arbete. Det gör 

de genom att stödja personerna i att själva bibehålla och utveckla de egna förmågorna. I de fall 

där förmågorna inte går att återfå kan arbetsterapeuten hjälpa personen att kompensera för 

förlorade förmågor. Detta kan ske genom anpassning av den befintliga eller kommande 

arbetsplatsen genom alternativa arbetssätt, tekniska hjälpmedel eller genom att hjälpa till att hitta 

lämpliga arbetsuppgifter (10, 11).  

 

För att kunna sätta in rätt interventioner krävs det noggrann kartläggning av personens 

arbetsförmåga. Arbetsterapeuten kartlägger fysiska, psykiska och sociala förmågor, för att sedan 

jämföra dem med kraven från arbetsmarknaden (2). Dessutom analyserar arbetsterapeuten arbetet 

i sig och de arbetsuppgifter som skall utföras.  Aktivitetsanalys kan användas för att identifiera 

vilka fysiska, psykiska och sociala krav som aktiviteten ställer på personen. Det kan exempelvis 

handla om samarbetsförmåga, fysisk uthållighet och initiativförmåga (8). 

Arbetsförmågebedömningarna sker genom samtal, självskattningsinstrument, observation eller 

tester tillsammans med personen. (2). Observationen utförs antingen i en simulerad arbetsmiljö 

eller på den verkliga arbetsplasten (7).  

   

Det finns idag ett antal bedömningsinstrument för arbetsterapeuter att använda sig av vid 

arbetsförmågebedömning. Instrumenten kan användas både i intervju och 

observationssammanhang, men även som självskattning för personerna att själva fylla i (2). I 

utbudet av bedömningsinstrument så grundar sig de allra flesta instrumenten på hörnstenar i den 

teoretiska referensramen Model of Human Occupation (MOHO) (12). Områden inom MOHO 

som instrumenten bygger på är personens vilja, vanor och utförandekapacitet kopplat till arbete. 

Även intressen, roller och miljö är områden som finns med i instrumenten (12). Exempel på dessa 

instrument är Assessment of Work Performance (AWP) (13) och Assessment of Work 

Characteristics (AWC-1) (14) som är framtagna för observation. Vid intervju och självskattning 

används Worker Role Interview (WRI) (12), Work Environment Impact Scale (WEIS) (12) samt 

Dialog om Arbete (DOA) (15). Det finns dock inget instrument som mäter alla aspekter av 
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arbetsförmåga. Arbetsterapeuten måste därför ofta kombinera ett antal instrument för att få en 

helhetsbild. Det måste finnas en tanke bakom valet av instrument för att arbetsterapeuten ska 

kunna göra rätt bedömning (6).    

   

2. 2. 3. Arbetets betydelse  

Inom arbetsterapi finns en grundtanke om att människan är en aktiv varelse och att hon genom 

aktivitet kan påverka sin hälsa (16).  För att en människa ska må bra och känna sig tillfreds med 

sin tillvaro, så krävs att personen har en meningsfull daglig sysselsättning (17). Som människa 

definierar vi oss själva till stor del genom våra handlingar (18). Ett arbete har en mycket viktig 

ekonomisk aspekt, men det fyller även fler funktioner och är en stor del av vår identitet. Vilka 

värderingar vi har och vad vi anser är meningsfullt i vårt liv speglar sig i vårt arbete och hur vi 

spenderar vår tid i hemmet, på fritiden, med familjen och gällande oss själva. Ett arbete kan fylla 

ett behov av glädje, tillfredsställelse och kompetens likväl som en känsla av makt och 

överlägsenhet (18). Arbetsplatsen utgör också en reell plats där man möter andra personer och i 

kontakten med nya människor skapar sig en social roll. Att ha ett arbete hjälper även till att skapa 

rutiner och få struktur på vardagen (19, 17).  

 

Varje person behöver ha en balans mellan aktiviteterna för att vidmakthålla en god hälsa och ett 

välmående (16). Att inte ha ett arbete att bygga upp sitt liv kring kan leda till en försämring av 

den mentala hälsan och att personen tappar de dagliga rutiner som tidigare funnits (17). Det har 

inte bara negativa effekter för personen i sig utan kan även innebära stora kostnader för samhället 

i stort i form av sjukersättningar (2).      

   

2. 4. De nya riktlinjerna   

Den 1 januari 2010 infördes nya riktlinjer för sjukskrivna att få sjukersättning (20). Omkring 

17000 sjukskrivna utförsäkrades och personerna skulle istället stå till arbetsmarknadens 

förfogande (21). De nya riktlinjerna innebär specifika steg i vilka de sjukskrivnas arbetsförmåga 

prövas. Efter 915 dagar med förlängd sjukersättning blir personen utförsäkrad från 

Försäkringskassan och hänvisas till arbetslivsintroduktionsprogram hos Arbetsförmedlingen. 

Syftet med programmet är att försöka hjälpa den som varit sjukskriven länge tillbaka till arbete. 

När Arbetsförmedlingen tar över är det a-kassorna som ska betala ut aktivitetsstöd. Den som 

anses för sjuk för att arbeta kommer att få fortsatt sjukskrivning (20).    

   

Det finns ännu inga studier gjorda på hur de nya riktlinjerna påverkar de sjukskrivna, och inte 

heller några studier kring de som arbetar under dessa riktlinjer. I tidskriften Arbetsterapeuten 

hösten 2009 (22) beskrev arbetsterapeuter hur de nya riktlinjerna skulle kunna komma att påverka 

de sjukskrivnas rehabilitering. Arbetsterapeuterna upplevde då att det fanns en oro bland de 

sjukskrivna för deras ekonomiska situation, vilket gjorde det svårt för de sjukskrivna att fokusera 

på rehabiliteringen. De intervjuade arbetsterapeuterna ansåg att det skulle bli en ökad stress att få 

de sjukskrivna personerna anställningsbara, då tiden för rehabilitering skulle kortas ner. De nya 

riktlinjerna lägger ett stort ansvar på de aktörer som utför arbetslivsrehabilitering och 

arbetsförmågebedömningar, däribland finns arbetsterapeuter som jobbar mot arbetsmarknaden 

(22).    

   

 

 

 



 

8 

 

2. 5. Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar  

En grupp i samhället som tidigt hamnar i utanförskap på arbetsmarknaden på grund av sina 

svårigheter är personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (23, 24). Neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar (NPF) är ett samlingsbegrepp för att antal medfödda diagnoser och andra 

tillstånd som berör det centrala nervsystemet (23). De vanligaste diagnoserna som räknas in i 

denna grupp är Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD), Autism spektrum störningar 

där Aspergers syndrom är en mildare form av autism, Tourettes syndrom, dyslexi och 

tvångssyndrom.  Diagnoserna sätts utifrån olika diagnoskriterier men är ändå likartade, och det är 

inte ovanligt att en och samma person är tillskriven en kombination av ett flertal av dessa 

diagnoser (25, 1).    

   

De problem som personer med till exempel Aspergers syndrom upplever, liknar till stor del 

problemen som förekommer hos de flesta andra neuropsykiatriska diagnoser (1). Det handlar då 

om kognitiva svårigheter såsom oförmåga att skapa struktur, planera sin tid, läs- och 

skrivsvårigheter samt minnesproblematik. De kan ha svårt att kontrollera impulser och hålla jämn 

intensitet i aktiviteter, samt anpassa och behålla uppmärksamhet. Men det kan även beröra de 

sociala aspekterna, som svårigheter att förstå det sociala samspelet, interagera med andra 

personer och kommunicera. Graden av funktionsnedsättning och hur den uttrycker sig varierar 

från person till person (25, 1). En persons kognitiva förmåga har stor inverkan på arbetsförmågan. 

Personer med uppmärksamhetsproblematik kan också ha ett beteende- och tankemönster som 

skiljer sig från de flesta andra som inte har den här typen av svårigheter. Det i sin tur innebär att 

de personerna får svårare att behålla ett arbete och det är få som kan leva helt självförsörjande 

(18, 24). 

   

Personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har inte bara svårigheter utan även 

styrkor som gör att de har mycket att bidra med i samhället. Ingen yrkesbana är omöjlig för en 

person med NPF. De har särskilda talanger och specialintressen som gör dem till experter på 

vissa specifika områden och därigenom en stor tillgång på en arbetsplats (1). Gunvor Larsson 

Abbad (24) anser att det finns behov av att göra studier på hur man på bästa sätt kan ta tillvara 

den kompetens som personer med Aspergers syndrom har (24).     

 

För att personer med NPF ska komma ut på arbetsmarknaden anser Attwood (1) att det krävs ett 

visst stöd, och det är viktigt att i ett tidigt skede göra en grundläggande kartläggning av 

personernas styrkor och svagheter gentemot arbetets krav. Men att även se till personens 

intressen, motivation och personlighet, för att välja ett så passande yrke som möjligt i förhållande 

till personens förutsättningar (1). En metod som benämns som supported employment riktar in sig 

just på att stödja personer med grava funktionsnedsättningar, både i att få ett arbete men även för 

att behålla det. Grundtanken är att alla människor, oavsett funktionsnedsättning eller ej, har rätt 

till ett arbete (26).     

   

3. Problemområde    
En del i de insatser som ska leda till att personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 

ska få tillträde till arbetsmarknaden är att det görs arbetsförmågebedömningar. Den nya 

lagstiftningen som införts av regeringen (20)  innebär förändringar för de aktörer som verkar 

inom arbetslivsrehabilitering, och därmed även för de arbetsterapeuter som är verksamma inom 

detta område. Detta ställer krav på kunskap gällande bedömning av arbetsförmåga och hur 
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bedömningen kan användas. Arbetsförmågebedömningar är av stor vikt för den enskilde 

individen då de kan vara avgörande för personens fortsatta försörjning, och för vilken form av 

rehabilitering som personen kommer få (2).    

   

Begreppet arbetsförmåga är något diffust, vilket inte gör det helt lätt att bedöma (3). Det finns 

endast lite forskning kring arbetsterapeuters arbetsförmågebedömningar och hur de resonerar 

kliniskt vid en sådan bedömningssituation. Det finns ett antal bedömningsintrument framtagna 

för att bedöma arbetsförmåga, men det finns inget instrument som bedömer arbetsförmåga ur alla 

perspektiv (6). Stor vikt måste därför läggas vid val av instrument och att det används på rätt sätt 

för att mäta det som avses mätas. Det handlar om hur arbetsterapeuten resonerar vid en 

bedömning av arbetsförmågan, och vilka tankar som ligger till grund för de beslut som tas 

angående bedömningen. Genom att arbetsterapeuter får sätta ord på sitt kliniska resonerande (27) 

vid arbetsförmågebedömningar, kan de påvisa vad som ligger till grund för deras beslutsfattande 

och handlingar.   

 

4. Syfte  
Att beskriva hur arbetsterapeuter resonerar kliniskt vid bedömning av arbetsförmågan hos 

personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.    

   

5. Metod    
   

5. 1. Val av metod  

Vi har valt att göra en empirisk studie med kvalitativ ansats i form av semistrukturerade 

intervjuer. Enligt Polit & Beck används semistrukturerade intervjuer då forskaren vill ta upp vissa 

områden, men inte kan förutsäga svaren (28). Semistrukturerade intervjuer, eller ”riktad öppen 

intervju” som Lantz (29) kallar det för, användes för att deltagarna fritt och på sitt sätt skulle få 

berätta sin historia. (29).    

 

5. 2. Urval  

Inklusionskriterierna för deltagande i studien var att samtliga deltagare skulle vara 

arbetsterapeuter som arbetar mot arbetsmarknaden. Vidare skulle deltagarna ha cirka ett års 

erfarenhet av arbetsförmågebedömningar. Vi använde oss till viss del av ett snöbollsurval (28). 

Genom en arbetsterapeut som ansvarade för ett samverkansprojekt som riktade sig 

mot arbetsmarknaden fick vi e-postadresser till andra arbetsterapeuter som arbetar mot 

arbetsmarknaden. En förfrågan om deltagande i studien skickades ut till 17 arbetsterapeuter via e-

post. En av respondenterna gav ytterligare förslag på andra arbetsterapeuter som kunde tänkas 

vara aktuella för studien. Påminnelser om deltagande skickades ut då svarstiden gällande 

förfrågan gått ut. Elva personer tackade nej till att delta i studien, och en person svarade ej. Sju 

personer tackade nej på grund av hög arbetsbelastning, tre uppgav att de föll utanför 

inklusionskriterierna då de inte utfört arbetsförmågebedömningar på den valda målgruppen. En 

av de personer som valt att delta i studien fick i sista stund förhinder och tvingades avböja. En ny 

deltagare fick då tillfrågas som tackade ja. Antalet arbetsterapeuter som slutligen intervjuades var 

fem stycken.    
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5. 2. 1. Beskrivning av urvalsgrupp  

Urvalsgruppen bestod av en man och fyra kvinnor som alla var arbetsterapeuter i grunden, men 

tre av dem var anställda under titlarna arbetskonsulent och projektledare. Deltagarna hade varit 

yrkesverksamma mellan fyra och 33 år. Deltagarna arbetade inom olika verksamheter; en person 

för en myndighet, två på ett samverkansprojekt för personer med Aspergers syndrom och 

Högfungerande autism. En arbetade på en daglig verksamhet som inriktade sig mot 

arbetsrehabilitering och en arbetade åt en stiftelse som riktade sig till att stödja personer ut i 

arbete. Deltagarna hade tidigare arbetat inom psykiatri, habilitering, särskilt boende, kommunal 

verksamhet samt olika sjukhusavdelningar. Deltagarna hade olika vidareutbildningar, där en 

person tagit magisterexamen medan de flesta andra läst mindre kurser. Deltagarna hade utfört 

arbetsförmågebedömningar mellan tio månader och sex år. 

 

5. 3. Datainsamling    
   

5. 3. 1. Utarbetande av intervjuguide  

En intervjuguide (bilaga 1) arbetades fram för att användas som stöd vid intervjun (29). Vi valde 

att utforma en intervjuguide med de ämnesområden och frågor vi ville beröra, i syfte att få med 

all nödvändig information och inte missa någon viktig del (28). Intervjuguiden inleddes med 

frågor angående deltagarens bakgrund, vilket gav oss betydelsefull information för att förstå 

deltagarnas utgångspunkt (29). Vid utformningen av frågeområden har författarna inspirerats av 

nyckelområden i clinical reasoning (27) och frågeställningar ur en liknande studie som berör det 

kliniska resonemanget, från den inledande kontakten till vad arbetsterapeuten gör med den 

insamlade informationen (30).  

 

5. 3. 1. 1. Clinical reasoning 

Clinical reasoning är ett komplext begrepp som innefattar flera olika delar, men det centrala i 

begreppsdefinitionen är att det handlar om hur arbetsterapeuter tänker i samband med sitt 

praktiska arbete (27). Begreppet clinical reasoning kan beskrivas som den tankeprocess en 

arbetsterapeut genomgår i mötet med varje patient; från det initiala skedet till avslut (27). Inom 

clinical reasoning finns tre olika kategorier av resonerande; procedural reasoning, interactive 

reasoning och conditional reasoning. Det kan även uttryckas som att arbetsterapeuten har ett 

"three-track mind" (27). Begreppet innebär att arbetsterapeuten resonerar utifrån tre olika 

perspektiv för att kunna fånga in alla de delar som är väsentliga för arbetsterapeutens bedömning 

och behandling av patienten (27). Arbetsterapeuten byter hela tiden omedvetet mellan de olika 

"tankespåren" och får på så sätt en helhetsbild av personen (27). Vi utformade vår intervjuguide 

utifrån följande kategorier: 

   

Procedural reasoning handlar om arbetsterapeutens resonerande kring vilken typ av behandling 

som kan vara mest lämpad för en individ utifrån personens funktionsnedsättning och/eller 

diagnos. Arbetsterapeuten fokuserar då på att identifiera svårigheter och problem, sätta upp mål 

för interventionen och planera för behandling (27).    

   

Interactive reasoning är den form av resonerande som fokuserar på relationen till patienten och 

på patienten som person. Att få en bättre förståelse för patientens situation och patientens egen 

upplevelse. Det gör att arbetsterapeut kan välja behandling och sätta upp mål utifrån patientens 

behov och önskningar. På så sätt kan patienten lättare motiveras till att delta i behandlingen (27). 
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Conditional reasoning handlar om hur arbetsterapeuten med hjälp av sin erfarenhet och sina 

tidigare kunskaper, kan uppfatta och förstå en patient eller en situation utifrån ett 

helhetsperspektiv. Arbetsterapeuten ser till patienten och alla delar som finns runtomkring och 

som påverkar eller påverkas av patienten, tillexempel patientens diagnos eller sociala och 

ekonomiska situation. Utifrån den informationen kan arbetsterapeuten skapa sig en inre bild av 

hur situationen kan komma att förändras för patienten och hur framtiden kan te sig (27).    

     

5. 3. 2. Tillvägagångssätt    

En provintervju genomfördes med avseende att testa intervjuguiden och se ifall frågorna 

besvarade studiens syfte (29). Vi valde att inkludera provintervjun i datainsamlingen då 

arbetsterapeuten gav användbar information vid intervjun. Intervjuguiden ändrades ej då frågorna 

fångade de områden vi ville ha svar på. Provintervjun tog 1 timme och 10 minuter att genomföra, 

vilket var 10 min längre än beräknat. För att hålla oss inom den givna tidsramen fick vi tänka på 

att inte halka in på tidsödande sidospår under de andra intervjuerna.    

   

När deltagarna tackat ja till deltagande i studien kontaktades de per telefon för att bestämma tid 

och plats för intervju. Intervjuerna genomfördes enskilt på deltagarnas arbetsplatser. Med 

deltagarnas samtycke bandades intervjuerna (29). Under intervjun utgick deltagarna från ett 

upplevt patientfall med en person som har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och berättade 

om hur de resonerat vid bedömning av arbetsförmåga, så kallad retrospektiv reflektion (31, 30). 

Intervjuerna varade mellan 50 och 60 minuter. Båda författarna närvarade vid samtliga intervjuer. 

Den ena intervjuade tre arbetsterapeuter och den andra två. Den som inte genomförde intervjun 

förde anteckningar. Insamlad data transkriberades ordagrant. Författarna transkriberade varandras 

intervjuer och därefter lästes det transkriberade materialet igenom samtidigt som vi var för sig 

lyssnade på den bandade intervjun igen. Detta gjordes för att minska risken för avsiktliga eller 

omedvetna förändringar i texten (28). Personuppgifter och arbetsplatser avidentifierades. Varje 

intervjuad arbetsterapeut gavs en kod för att författarna lättare skulle kunna särskilja materialet.  

 

5. 4. Dataanalys  
För att organisera och analysera intervjumaterialet använde sig författarna av kvalitativ 

innehållsanalys (32). Nedan följer en beskrivning av hur dataanalysen genomfördes för studien:    

   

 Vi började med att läsa igenom rådatan för att sedan markera de meningar/stycken i 

råmaterialet som vi ansåg matchade begreppen procedural, interactive och conditional 

reasoning (27). De kom att utgöra domäner (33), en grövre indelning av texten. Det 

gjorde författarna var för sig, och jämförde sedan de markerade områdena med varandra 

för att få ett enhetligt material. De områden som inte överensstämde med varandra 

diskuterades och ändrades.  

 Nästa steg var att ta fram meningsenheter utifrån domänerna (32). Det innebar att vi 

identifierade stycken och meningar som hade samma innebörd och sammanhang. 

Meningsenheterna fördes in i en tabell (se exempel tabell 1) för att få analysen 

överskådlig och för att kunna härleda bakåt till råmaterialet och se processen. Koder som 

använts under transkriberingen för arbetsterapeuterna behölls för att lättare se vem som 

sagt vad, samt härleda tillbaka till råmaterialet.  

 Vi valde först ut några testmeningar som vi kondenserade (32) var för sig och sedan 

jämförde. Då kondenseringen blev likartad delade författarna upp intervjuerna mellan sig 
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och kondenserade materialet. Kondenseringen innebar att meningarna/styckena kortades 

ned och förbättrades språkligt, men kärnan i stycket bibehölls.   

 Tillsammans skapade författarna koder för meningsenheterna (32) som kortfattat beskrev 

textens innehåll. Koderna jämfördes och till slut sammanställdes koderna till 

underkategorier och kategorier (32). Kategoriseringen resulterade i fyra kategorier,  sex 

underkategorier. Ett övergripande tema (33) växte fram som en röd tråd genom alla 

kategorier.  

 Resultatet och kategorierna presenteras i en löpande text. Citat från intervjuerna används 

för att styrka centrala delar i texten (28). Texten i citaten har korrigerats för att bli mer 

lättförståelig, vilket innebär att utfyllnadsord (såsom ehm och ah), pauser och liknande är 

borttaget, men inga ord har lagts till eller tagits bort.  

  

Tabell 1  

Meningsenhet  Kondensering  Kod  Underkategori  Kategori  

A4: Jag tror att det är hela 

tiden egentligen jag gör 

det. Så det är svårt att 

säga… då när man är 

erfaren så vågar man också 

lita på intuitionen och 

magen och det här… när 

man tycker man börja 

kunna nånting så vågar 

man runda hörnen lite 

grann… man snappar upp 

saker. Jag kan inte förklara 

det riktigt alltså… ni har 

väl erfarenhet i vissa 

områden också, inte i yrket 

än, men om man lagar mat 

eller nånting sånt där, man 

får till det fast man inte har 

ett recept.  

A4: Det är hela tiden 

jag använder mig av 

erfarenhet. Då man är 

erfaren vågar man lita 

på sin intuition, på 

magkänslan. Vågar 

runda hörnen lite 

grann, snappar upp 

saker. Om man lagar 

mat så får man till det 

fast man inte har ett 

recept.  

Då man är 

erfaren vågar 

man lita på 

magkänslan  

Intuition  Att använda 

sina 

erfarenheter  

   

 5. 5. Etiska aspekter  

Deltagarna i studien har muntligt gett sina samtycken (34) i samband med att de tackade ja till att 

delta i studien. I förfrågan som skickades ut fick deltagarna information om studiens syfte, samt 

hur vi fått tag på de e-postadresser som vi använt oss utav. I informationen framgick det att 

intervjuerna skulle bandas med deltagarnas samtycke, men att bandat material skulle förstöras 

efter godkänd uppsats. Om deltagaren ej skulle samtycka till att intervjun bandades, skulle 

skriftliga anteckningar föras istället. Alla deltagare gav sitt samtycke till att intervjuerna 

bandades. Det framgick även i informationen att personuppgifter skulle hanteras konfidentiellt 

och avidentifieras vid utskrift. Frivilligheten poängterades, vilket innebar att deltagarna när som 

helst kunde avbryta sitt deltagande utan att ange orsak (28, 34). Muntlig information om de etiska 

aspekterna och studiens upplägg gavs även per telefon och vid intervjutillfället. Deltagarna fick 

då möjlighet att ställa frågor (29). 
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Forskningsetiska överväganden som gjordes för studien var i vilken utsträckning som deltagarna 

skulle gå att identifiera, då antalet arbetsterapeuter som jobbar mot arbetsmarknaden är begränsat. 

Då vi till viss del använde oss av ett snöbollsurval (28), så kan vissa av deltagarna känna till vilka 

arbetsterapeuter som kan ha deltagit i studien. Genom att avidentifiera arbetsterapeuterna och inte 

skriva ut arbetsplatser eller ort, ansåg författarna att arbetsterapeuterna inte skulle gå att 

identifiera. Vi tog i beaktande att intervjuerna troligen skulle utföras på arbetstid, och att 

arbetsterapeuterna därför var tvungna att avsätta tid från sitt arbete för att delta i studien. Då vi 

tillsammans med arbetsterapeuterna kom fram till när och var intervjuerna skulle genomföras, 

anser vi att deltagarna haft möjlighet att själva ta ställning till om de har möjlighet att avsätta tid 

för intervju. Nyttan med studien ligger i att synliggöra det kliniska resonemanget vid 

arbetsförmågebedömningar. Arbetsterapeuterna får då möjlighet att sätta ord på tankarna bakom 

deras handlingar, men även delge andra sin kunskap och sina erfarenheter. Författarna ansåg att 

nyttan med studien var större än eventuell skada för deltagarna.     

    

6. Resultat   
Resultatet presenteras i form av fyra kategorier, sex underkategorier och ett övergripande tema 

(33). Kategorierna och underkategorierna samt temat presenteras först i tabellform nedan (tabell 

2). De utvecklas i löpandet text och citat belyser centrala delar. Deltagarna och 

intervjupersonerna är benämningar vi valt att använda som uttryck för arbetsterapeuterna vi 

intervjuat. Personerna syftar på de personer som bedömningarna utförs på.  

 

Tabell 2. Tema, kategorier och underkategorier 

Tema 

Att se till olika aspekter av en bedömning 

Kategori Att forma en frågeställning 

Underkategorier Att synliggöra styrkor 

och svårigheter 

Att se till delarna 

med också helheten 

Rätt matchning och 

rätt stöd 

Kategori Att välja bedömningsmetod 

Underkategori Rehabilitering i bedömning 

Kategori Att utforma en slutrapport 

Kategori Yrkeskompetens 

Underkategori Att skapa en terapeutisk relation Att använda sina erfarenheter 

 

Författarna har valt att först ge en kort beskrivning av arbetsprocessen vid 

arbetsförmågebedömningar, för att lättare kunna förstå sammanhanget i kategorierna. 

Intervjupersonerna beskriver alla att en bedömning inte utförs vid ett enda tillfälle, utan är en 

process som sträcker sig över en längre tid. Det krävs för en fullständig kartläggning av personen, 

så deltagarna får den information som behövs för att dra slutsatser om personens arbetsförmåga. 

Uppdragen för arbetsförmågebedömningar kommer främst från myndigheter. Första kontakten 

sker vid ett informationsmöte. Bedömningen utförs vid ett antal tillfällen genom intervjuer och 

observation, och en slutrapport tas fram som beskriver personens arbetsförmåga.   
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6. 1. Att forma en frågeställning  
Deltagarna beskriver att den övergripande frågeställningen handlar om den faktiska 

arbetsförmågan, hur personen möter arbetets krav.  Den övergripande frågeställningen bryts ned 

för att konkretisera och undersöka förutsättningar för arbete. De förmågor som personen behöver 

för att få och kunna bibehålla ett arbete. Frågeställningarna är något som växer fram, de är inte 

helt givna från början.  

 

6. 1. 1. Att synliggöra styrkor och svårigheter  
Enligt deltagarna handlar frågeställningarna till stor del om att synliggöra styrkor och svårigheter. 

Genomgående under bedömningsprocessen så försöker intervjupersonerna uppmärksamma 

personens motivation, om personen vill arbeta och har viljan att genomgå bedömningsfasen för 

att nå ut på arbetsmarknaden. Deltagarna bedömer fysiska, sociala och kognitiva förmågor som 

krävs för att utföra ett arbete. Förmågor som de exempelvis tittar på är uthållighet i 

arbetsuppgifterna, om personen har ett fungerande socialt samspel, tar initiativ till att utföra 

saker, fullföljer aktiviteter, kan planera och strukturera sin vardag. Det sociala samspelet 

uppmärksammas enligt deltagarna i ett antal situationer. Både i mötet med personen, men även i 

olika bedömningssituationer, då personen ska samarbeta med andra eller på annat sätt befinner 

sig i en situation med flera individer. Intervjupersonerna beskriver att de då ser hur personen tar 

kontakt med och förhåller sig till andra människor, och om personen kan samarbeta med andra.  

   

En viktig förmåga som deltagarna anser att personen behöver ha för att komma tillrätta med sina 

svårigheter, är att personen har insikt gällande sin situation och sina svårigheter. Att personen har 

insikt blir även en förutsättning för hur mycket deltagarna ska kunna utgå ifrån det som personen 

berättar om sin livssituation.  

   

"… och det handlar om personen har förmåga att uttrycka sig insiktsfullt eller realistisk om sina 

egna resurser och begränsningar… på nåt sätt är det ju det man börjar med, kan man ta till sig 

allt det här som personen säger, tror man att det här verkligen stämmer med verkligheten.” 

   

Att personen ska komma till insikt kan enligt deltagarna ses som en del i bedömningsprocessen. 

Deltagarna gör personerna deltaktiga i processen genom att fråga personerna hur de själva 

upplever att det fungerar, och om de anser sig ha vissa svårigheter eller ej. Deltagarna försöker 

uppmärksamma i olika bedömningssituationer hur det faktiskt förhåller sig, och kan på så sätt 

jämföra personernas egen uppfattning med det som de själva har observerat. I samtal diskuterar 

och jämför de sedan sina uppfattningar med varandra, med förhoppning om att personens ska nå 

en bättre insikt om sina svårigheter.  

   

6. 1. 2. Att se till delarna men också helheten  

Deltagarna är överens om att de behöver kombinera samtal med personen och observation i 

aktivitet för att kunna göra en fullständig bedömning och få en rättvis bild. Deltagarna träffar 

personerna under intervju och i observation vilket skapar tankar om vilka svårigheter som kan 

finnas, och på vilket sätt de påverkar personens arbetsförmåga. Intervjupersonerna beskriver att 

de måste uppmärksamma många delar och aspekter av personen samtidigt för att få fram en 

helhetsbild av personen. På så sätt är det kliniska resonemanget hela tiden en process mellan att 

se till delarna och att se till helheten.  
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Deltagarna beskriver att de ser till personernas hela livssituation. Personernas bakgrund, hur de 

ser på sig själva, hur vardagen fungerar och hur de ser på framtiden. Faktorer som behövs för att 

skapa en helhetsbild. Deltagarna anser att hemsituationen måste fungera för att personen ska 

klara av att ha ett arbete. Personens ekonomi måste enligt deltagarna klargöras för att 

bedömningen ska kunna genomföras, och för att personen ska kunna fokusera på bedömningen 

och arbetsträningen istället för sin ekonomiska situation. 

 

"Erfarenheten är ju att det måste fungera alltihopa helst, det blir bättre då. Det är svårt bara en 

sån sak som matlåda, man måste äta för att kunna orka arbeta och hur klarar man en sån 

situation. Det är ju inte min uppgift egentligen så där, men jag måste ändå se till att det funkar…  

 vi får ju liksom prata om alla dom här bitarna som gör att man kan lyckas och nå hela vägen 

fram."   

  

6. 1. 3. Rätt matchning och rätt stöd  
Deltagarna beskriver att det handlar om rätt matchning och rätt stöd för att personen ska lyckas få 

och behålla ett arbete. Med rätt matchning vill de att personerna ska komma till en arbetsplats 

som passar den enskilda individen, där arbetsuppgifterna och arbetsplatsen är anpassad efter 

personens förutsättningar. I rätt matchning ingår inte bara att identifiera styrkor och svårigheter, 

det handlar likväl om att hitta ett arbete som ligger inom rätt intresseområde för att motivera 

personerna till arbete. Några av intervjupersonerna har med sig delar av tankegångarna från 

supported employment
1
 i sitt sätt att arbeta. Det som de tagit med sig är att ge rätt stöd till 

personer när de väl kommer ut i arbete, och därför identifieras stödbehovet redan i 

bedömningsprocessen.   

 

 6. 2. Att välja bedömningsmetod  

En stor del i bedömningsprocessen handlar om att välja bedömningsmetod. De flesta av 

deltagarna använder ett flertal bedömningsinstrument, då de anser att det inte finns något 

instrument som täcker in alla delar i kartläggningen. Utifrån vilka frågeställningar 

arbetsterapeuterna vill få svar på, väljer de instrument som fångar in området bäst. Alla frågor i 

ett bedömningsinstrument tas inte alltid med i intervjun, då arbetsterapeuterna anser att vissa är 

för abstrakta för att personen ska förstå frågan korrekt. 

   

"Jag har märkt att just här och nu så känns det som att dom här frågorna (WRI) är mer konkreta 

och tydliga liksom. Sen kan man ha dom här liksom i bakhuvudet för att det är på nåt sätt, DOAn, 

den går ju lite mer djupare på förmågan, alltså bakgrunden till varför saker och ting kanske inte 

funkar och om man nu går lite djupare på dom frågorna i DOAn så kan man ju hitta förklaringar 

till saker och ting. Men i WRIn är de ju mer att fånga upp deras tankemönster kring arbete."  

   

En del av intervjupersonerna väljer skattningsinstrument istället för intervju om personerna har 

svårigheter att kommunicera och ge svar på frågor, eftersom det blir mer visuellt för personen. 

Några av deltagarna tycker att skattningsskalor gör att det blir mer prestationsinriktat och därför 

svårare att fylla i, och använder sig istället av intervju.  

De flesta av intervjupersonerna använder standardiserade bedömningsinstrument, vilket de anser 

ger vetenskaplig tyngd till arbetsförmågebedömningen. Bedömningsinstrument används när de 

                                                 
1
 Antonsson S. Stödets betydelse - supported employment - i kampen att bryta utsatthet. Örebro: Örebro Universitet 

Universitetsbiblioteket; 2003. 
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vill ha specifika svar, men är ändå medvetna om att de samtidigt blir mer styrda och låsta av dem. 

Vissa av deltagarna är mer styrda av att använda de instrument som finns på den befintliga 

arbetsplatsen, vilket begränsar deras valmöjligheter att anpassa bedömningen efter personen.  

 

Observation anser de allra flesta av deltagarna ger bäst information i en reell arbetssituation på en 

arbetsplats. De intervjupersoner som inte har tillgång till en arbetsplats av något slag använder sig 

av miljöer som liknar en arbetsmiljö. Exempelvis att gå på café, då deltagarna kan jämföra miljön 

med en personalmatsal. Flera av deltagarna har endast tillgång till några få utvalda verksamheter 

där personen kan arbetsträna och där delar av arbetsförmågebedömningen genomförs. Deltagarna 

anser att det kan påverka bedömningen då personen kanske inte är motiverad till att arbeta inom 

någon av verksamheterna. De är därför är tvungna att fundera över överförbarheten i 

bedömningssituationen, då nya förutsättningar kan påverka arbetsförmågan.  

  

Då observationen utförs av deltagarna, tittar de på hur arbetet fungerar, om personen kan 

fokusera på sitt arbete eller blir störd av saker som sker runtomkring, kan planera sin egen 

arbetsdag och så vidare. Deltagarna anser att om de deltar i bedömningssituationen upplevs den 

inte så pressande för personen. Om deltagaren istället väljer att endast observera, måste de ta med 

i sin beräkning att personen kan bli påverkad av att befinna sig i en bedömningssituation, och att 

bedömningen på så vis kan bli något missvisande.  

   

"... det är ju nånting man måste vara medveten om hela tiden, att när jag står och gör en 

observation... helst skulle man vilja vara en fluga på väggen, men nu är det så att man är en 

fysisk person som står där i princip bakom axeln på den här personen. Man gör sitt arbete, det är 

klart att det blir en situation som påverkar, antingen positivt eller negativt. Negativt skulle kunna 

vara att man blir stressad och gör fel och tycker det är besvärande att någon står och iakttar en. 

Det som kanske är positivt på ett sätt, men ger en felaktig bedömning, det är att man kanske 

känner sig tvingad till att arbeta och göra nån form av prestation bara för att nån står och tittar 

på en."  

   

En del av deltagarna har själva inte möjlighet att vara ute på arbetsplatsen och observera, och 

måste därför använda sig av informationen från handledare på arbetsplatsen. Deltagarna får 

resonera fram vad som kan vara de bakomliggande orsakerna till problemen som visar sig.  

 

6. 2. 1. Rehabilitering i bedömning  
Några av deltagarna jobbar vid verksamheter som huvudsakligen arbetar med 

arbetslivsrehabilitering och bedömningarna sker där parallellt med arbetsträningen. Deltagarna 

resonerar därför kring personens bedömning och rehabilitering samtidigt. Även de deltagare som 

främst jobbar med bedömningar förbereder personerna inför arbete under hela 

bedömningsprocessen. Det sker inte alltid i en uppenbar träningssituation, utan även med små 

knep längs vägen som att träna personer i att bemöta arbetsgivare i en arbetsintervju och att hålla 

utsatta tider. 

    

"Många har svårt att komma på morgonen, man kanske måste börja senare på dagen och sen så 

successivt försöker man förändra det och se för det ska ju ändå leda till en anställning 

förhoppningsvis då behöver ju den här personen bli anställningsbar"  
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6. 3. Att utforma en slutrapport  
Gemensamt för alla deltagarna är att de mot slutet av bedömningsprocessen ser över all den 

information de har fått fram och sammanfattar det i en slutrapport. Något som intervjupersonerna 

anser viktigt är hur de uttrycker sig i den färdiga slutrapporten som skickas till myndigheten. De 

menar att språket måste uttryckas på ett korrekt, "myndighetsmässigt" sätt för att bedömningen 

ska tas på allvar. Samtidigt får det inte vara alltför svåra begrepp, då även personen som 

bedömningen gäller för ska kunna läsa och förstå det som står. Deltagarna beskriver en kluvenhet 

över att behöva betona personens svårigheter i bedömningen, då de anser det viktigast att se till 

vad som är personens styrkor och förmågor, för att stärka personernas självkänsla och 

självförtroende. Konflikten ligger i att personens problematik måste tydliggöras för att personen 

ska få rätt till exempelvis försörjningsstöd eller sjukersättning. De måste även påvisa att det finns 

en planering framåt för rehabiliteringen utifrån förutsättningarna i nuläget. Några av deltagarna 

går igenom sina slutrapporter med personerna innan de skickas in, då de vill göra personerna 

delaktiga i processen. Men en av intervjupersonerna ifrågasätter om personen ska få ta del av sin 

bedömning, då det kan bli väldigt tungt och jobbigt att få höra om alla svårigheter som finns.  

 

 6. 4. Yrkeskompetens  

I bedömningen reflekterar deltagarna kring hur miljön påverkar arbetsförmågan samt personens 

intressen, vilja och vanor. Det är även centrala begrepp som finns i modellen MOHO, vilket 

deltagarna är överrens om är grunden i det arbetsterapeutiska tänket. Men det är ingenting som 

intervjupersonerna aktivt tänker på vid bedömningen, utan den teoretiska grunden bara finns med 

som en trygghet. Intervjupersonerna beskriver att de ofta samverkar och diskuterar med andra 

yrkeskategorier vid arbetsförmågebedömningarna, för att komplettera varandra med olika 

kompetenser och synsätt. De olika synsätten påverkar deltagarnas val i bedömningen, då det tas 

fram gemensamma riktlinjer och arbetssätt som kanske inte alltid stämmer överrens med 

arbetsterapeuternas uppfattning gällande exempelvis val av bedömningsinstrument.  

   

"... vi har... pedagoger vi jobbar med också, och jag tror inte riktigt vi har samma tänk. Det kan 

vara bra att man kompletterar varann, men jag tror att vi som arbetsterapeuter tänker mer på 

vikten av att hitta förmågorna."   

   

6. 4. 1. Att skapa en terapeutisk relation  

Eftersom bedömning av arbetsförmåga är en process som sträcker sig över tid, så beskriver 

intervjupersonerna att det är viktigt att skapa en lång och varaktig relation. Det innebär att de 

måste ha en öppenhet i bemötandet av personen, för att verkligen kunna lära känna och förstå 

personen. Den terapeutiska relationen behöver även bygga på förtroende, så att deltagarna ska 

kunna få en så bra bild som möjligt av personens situation och egna upplevelser. 

Då det gäller personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar så använder sig deltagarna 

av en anpassad samtalsteknik. Deltagarna menar att det viktigt att de är mycket tydliga och 

konkreta i samtalet, och kortfattade i den information som ges. Det är viktigt att samtalet sker i 

lugn och ro utan en störande omgivning, och att varje möte genomförs på ett organiserat sätt. Mot 

slutet av ett möte sammanfattar några av deltagarna vad de pratat i text, så att personen ska 

komma ihåg vad som sagts till nästa möte.  

För att försöka fånga personens motivation i samtalet så ställer intervjupersonerna frågor kring 

personens intressen och fritidsaktiviteter. De funderar samtidigt kring hur intressena skulle kunna 

gå att inkludera i en arbetsträning och bedömningssituation, som ett sätt att motivera personen. I 

mötet med personen sker en informell observation. Deltagarna reflekterar över personens mimik 
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och kroppsspråk, något som deltagarna måste ta i beaktande och som kan påverka 

kommunikationsförmågan med andra människor. Deltagarna ställer frågor på olika sätt för att se 

hur personen klarar av att ta emot och hantera olika frågor, och hur väl personen kan formulera 

svar.  

 

"Jag brukar försöka öppna ganska fritt sådär, kan du berätta om dig själv, för att då om dom nu 

klarar att ta en sån stor öppen fråga, för börjar man ställa frågor så kan det låsa sig, man tycker 

inte man kommer någonstans, men det jag fokuserar på det är ju dels vad dom säger så att säga, 

men också vad som händer med dom själva under själva samtalet då."  

   

Deltagarna menar att det i början är viktigt att klargöra vilka förväntningar som personen har om 

vad som ska hända. Vilka förväntningar som ställs på personen och hur själva bedömningen ska 

genomföras måste också tydliggöras. Enligt deltagarna är det av största vikt för att personerna 

inte ska ha en felaktig uppfattning om vad arbetsförmågebedömningen innebär, så att de inte tror 

den automatiskt kommer leda fram till ett arbete. Personer med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar har ofta fått uppleva känslan av misslyckande i tidigare sammanhang, så 

deltagarna menar att det är viktigt att försöka undvika att personen upplever det igen. 

   

6. 4. 2. Att använda sina erfarenheter  

Intervjupersonerna upplever att det är svårt att beskriva hur de använder sig av sina erfarenheter, 

men att det kan förklaras som omedveten kunskap. Genom att träffa olika personer och göra 

bedömningar, så beskriver intervjupersonerna att de hela tiden samlar på sig nya erfarenheter som 

de kan dra nytta av i senare sammanhang. Det kan handla om saker som har eller inte har 

fungerat bra, och om vad som kan vara bra att tänka på då man träffar personer med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Tack vare sina erfarenheter beskriver en av deltagarna 

sig ha en starkare känsla av intuition, som ger en "magkänsla". Genom den känslan skapar 

deltagaren sig en uppfattning om vad som kan vara personens svårigheter eller styrkor, och om 

personen har förutsättningarna att förbättras. Deltagarna som har mindre erfarenhet förlitar sig på 

beprövade metoder, och använder de befintliga bedömningsinstrumenten på arbetsplatsen mer 

strikt efter manualen. Med tiden så beskriver intervjupersonerna att de börjar ta ut svängarna, 

väljer ut vissa frågor ur formulär och lättare ställer följdfrågor kring aspekter de vill ha svar på.   

 

” Då när man är erfaren så vågar man också lita på intuitionen och magen, och det här när man 

tycker man börjar kunna nånting så vågar man runda hörnen lite grann då på nåt vis, man 

snappar upp saker…"   

   

6. 5. Tema - Att se till olika aspekter av en bedömning  

Det som växt fram i materialet är att det finns flera aspekter att beakta under arbetet med 

arbetsförmågebedömningar. Det talas om öppenhet men ändå att det finns en styrning. Att under 

processens gång vara öppen för vad personen kan visa och att det får ta den tid det tar. Samtidigt 

har deltagarna fått ett uppdrag de måste följa, vilket många gånger ska ske under en begränsad 

tidsperiod. Deltagarna måste även trycka på vilka svårigheter som finns hos personen, dels för att 

personen ska få ersättning, men även för att få möjlighet till rätt rehabilitering. För personens del 

önskar deltagarna istället påvisa styrkorna och bygga processen på motivation. 
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Det finns en idealsituation då deltagarna har möjlighet att göra sin bedömning i en lämplig miljö 

och med lämpliga bedömningsinstrument sett utifrån personen. Men sen finns det den faktiska 

situationen där verksamhetens gemensamma arbetsätt avgör tillvägagångssättet för bedömningen. 

För att göra en bedömning väljer deltagarna att se helheten, men även delarna. Se personens hela 

livssituation, men även specifika svårigheter och styrkor. Deltagarna fokuserar på hur personen 

ska fungera på en framtida arbetsplats, och vilka strategier som krävs för att personen ska hantera 

sina svårigheter. Samtidigt behöver deltagarna vara medvetna om att bedömningen sker utifrån 

den nuvarande situationen, och att arbetsförmågan kan förändras då förutsättningarna blir 

annorlunda.  

   

Rehabilitering och bedömning sker parallellt. Vid bedömningstillfällena tränas personen 

samtidigt att möta kraven från arbetsmarknaden, liksom att en bedömning sker i 

arbetsträning. Även om deltagarna känner till personernas diagnoser innan, så utgår de inte från 

att svårigheterna alltid yttrar sig på samma sätt. I samtal med personerna kan deltagarna både 

skapa en kontakt, men också få information om personens sätt att uttrycka sig och om där finns 

svårigheter. Deltagarna frågar om intressen både som en öppning för ett mer avslappnat samtal, 

men även för att kunna matcha personen mot en passande arbetsplats. 

 

7. Diskussion   
   

7. 1. Metoddiskussion  

För att kunna besvara studiens syfte valdes en kvalitativ ansats där syftet är att få en 

helhetsförståelse av arbetsförmågebedömningar (29). Semistrukturerade intervjuer användes för 

att fånga arbetsterapeuternas resonemang vid arbetsförmågebedömningar. 

Att utföra semistrukturerade intervjuer ställer stora krav på intervjuaren och att rätt följdfrågor 

ställs (29). Vanan hos författarna att intervjua och ställa följdfrågor kan ha påverkat resultatet, 

men författarna ansåg att intervjuerna blev fylliga och innehållsrika. 

    

Inklusionskriteriet gällande att deltagarna skulle vara yrkesverksamman arbetsterapeuter 

ändrades så att fler kunde delta i studien, då en stor del av de tillfrågade arbetsterapeuterna visade 

sig vara anställda under andra titlar. Deltagarna var alla legitimerade arbetsterapeuter i grunden, 

och bedömde därför arbetsförmåga utifrån ett arbetsterapeutiskt perspektiv.  

   

Antalet deltagare i studien blev slutligen fem stycken. De kan tyckas få till antal, men deltagarna 

gav uttömmande beskrivningar som svarade mot syftet, vilket medverkar till att öka studiens 

trovärdighet (32, 27). De arbetsterapeuter som deltog var verksamma inom fyra olika 

verksamheter i två län. Arbetsterapeuterna har olika lång erfarenhet av 

arbetsförmågebedömningar, olika bakgrund och båda könen finns representerade i urvalet. 

Författarna ansåg att det gav resultatet en variation med svar utifrån olika perspektiv, vilket borde 

medverka till att öka resultatets trovärdighet (33, 32). Nackdelen med att arbetsterapeuterna 

tillhörde fyra olika verksamheter skulle kunna varit att resultatet skiljt sig för mycket åt, och att 

det hade varit svårt att dra några slutsatser om resultatet. Men författarna anser att resultatet visar 

på många gemensamma nämnare då det handlar om arbetsterapeuternas kliniska resonemang, 

vilket ytterligare stärker trovärdigheten i studien (28).   
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Författarna använde en intervjuguide som stöd vid intervjuerna, vilket borde göra att pålitligheten 

(28) i materialet stärks, då tillvägagångssättet över tid blev detsamma. Frågeområdena som 

valdes ut till intervjuguiden inspirerades av tre övergripande områden inom clinical reasoning 

(27). Vi anser att begreppen fångade det som var relevant för studiens syfte, och begreppen 

användes för att få fram relevanta frågor till intervjuguiden. Vi valde att deltagarna skulle 

resonera kring en bedömningssituation med en person som hade neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning, så att det skulle gå att dra paralleller mellan intervjuerna. Personer med 

denna form av nedsättning har svårt att ta sig ut på arbetsmarknaden (23, 24), vilket är en 

anledning till att arbetsterapeuter utför arbetsförmågebedömningar på dessa personer. 

     

Författarna ansåg att deltagarna var väl införstådda i studiens forskningsetiska aspekter, och att 

deltagarna hade förmågan att kunna uttrycka sin egen vilja. Av den anledningen ansåg vi det ej 

nödvändigt med ett skriftligt samtycke. Genom att banda intervjuerna med deltagarnas samtycke, 

och sedan transkribera materialet ordagrant, så medförde det att materialet låg nära verkligheten. 

Det var av nytta för oss att intervjuerna bandades då ingen information försvann eller ändrades 

under processen från intervju till transkribering. Det ökade även pålitligheten (28). 

    

Resultatet av analysen blev slutligen fyra kategorier, sex underkategorier och ett tema (33).  Att 

välja bedömningsmetod kunde urskiljas som en kategori då det var ett ämne som vi i förväg valt 

att fråga kring. Att forma en frågeställning, Att utforma en slutrapport och Yrkeskompetens växte 

fram ur materialet. Underkategorier togs fram för att tydliggöra kategorierna. I resultatet kunde 

författarna urskilja ett genomgående tema (33) i texten, som binder samman kategorierna. Vi kom 

att benämna temat som Att se till olika aspekter av en bedömning, då vi ansåg att det beskrev den 

komplexitet som deltagarna uppger att en bedömning av arbetsförmåga innebär.   

Studiens bekräftelsebarhet (28) borde ha ökat då vi inte hade några förkunskaper kring 

arbetsterapeuternas bakgrund innan intervjuerna. Författarna försökte porträttera 

arbetsterapeuternas kliniska resonemang i en utförlig beskrivning i resultatet. Passande citat 

användes för att betona och styrka centrala delar i texten, något som kan ha gjort att äktheten (28) 

i resultatet stärktes.  

 

7. 2. Resultatdiskussion  
Syftet med den här studien var att beskriva hur arbetsterapeuter resonerar kliniskt vid 

arbetsförmågebedömningar hos personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. 

Resultatet som framkom vid analysen av materialet svarade på studiens syfte.  

 

Resultatet visar att beroende på hur lång deltagarnas erfarenhet är av bedömning så ser 

tillvägagångssättet olika ut. Något som även en studie kring jämförelsen i clinical reasoning 

mellan expert och novis bekräftar (35). De arbetsterapeuter som arbetat längre kunde lita mer på 

sin egen intuition. De frångick i högre grad de mer standardiserade sätten att arbeta, och hade 

lättare att ställa följdfrågor kring områden de ville ha information om. Deltagarna som hade 

mindre erfarenhet förlitade sig mer på beprövade sätt att arbeta. De diskuterade ofta med sina mer 

erfarna kollegor, samt använde bara de bedömningsinstrument som fanns på arbetsplatsen och 

följde dessa helt efter manualen. Eftersom deltagarna beskriver att de använder sig av andras 

erfarenheter vid arbetsförmågebedömningar, kan denna studie bidra till att andra arbetsterapeuter 

får förslag på tillvägagångssätt och vad man kan tänka på vid dessa bedömningar. Något som kan 

ses stärka överförbarheten av studien till andra arbetsterapeuter (28) 
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Något som vuxit fram i resultatet och som vi inte räknat med är ekonomins betydelse vid 

arbetsförmågebedömningar. Deltagarna beskriver den oro som kan uppstå hos personerna som 

ska bedömas om inte deras ekonomi är säkrad. I en artikel i tidsskriften Arbetsterapeuten 

beskrevs denna oro som arbetsterapeuterna upplevde att personerna hade redan hösten 2009 

(22). Ett stort antal av de tillfrågade arbetsterapeuterna tackade nej till deltagande i studien på 

grund av hög arbetsbelastning, vilket kan ses som ett reslutat i sig. Det kan tyda på ett ökat behov 

av arbetsförmågebedömningar som utförs av arbetsterapeuter, eller den påverkan på 

arbetsterapeuters arbete som de nya riktlinjerna ansågs kunna få (22).  

 

På frågan om de använder sig av någon speciell modell eller teori i sitt sätt att tänka, så är MOHO 

(12) till största del representativ. Deltagarna kan dock inte säga att det är något de medvetet 

tänker utifrån. Men när vi gått igenom intervjuerna så återfinns begrepp så som vilja, vanor, 

intressen och miljö i deltagarnas beskrivningar av vad de tittar på vid bedömning av 

arbetsförmåga. Begrepp som kan hänvisas till MOHO (12).  Användningen av arbetsterapeutiska 

teoretiska modeller behövs för att skapa en förståelse för arbetsterapi, och för att 

arbetsterapeuterna ska kunna förklara sitt handlade (2, 27).  

 

Ludvigsson (7) uttrycker att trots kunskaperna om de krav som arbetet ställer tas det sällan 

hänsyn till dessa vid arbetsförmågebedömningar, utan fokus hamnar på personens egenskaper 

och funktionsförmåga (7). Men deltagarna i vår studie beskriver att en viktig del i bedömningen 

handlar om att se till de krav som arbetet ställer, och förbereda personerna på att möta 

arbetskraven. 

 

Deltagarna tror på och försöker eftersträva en grundlig kartläggning och rätt matchning. Det är 

något som Attwood (1) beskriver som en förutsättning till att personer med Aspergers syndrom 

ska ta sig ut i arbete och lyckas behålla det (1). Då personer med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar ofta har svårigheter inom kognitiva funktioner, så skulle resultatet kunna 

vara användbart för personer med andra diagnoser som också har kognitiva 

funktionsnedsättningar. Likaså har personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i stor 

utsträckning svårigheter inom det sociala samspelet, och resultatet skulle på så sätt kunna 

jämföras mot andra personer som har liknande sociala svårigheter inom exempelvis psykiatrin. 

Det påvisar studiens överförbarhet till andra målgrupper (28).  

 

7. 2. 1. Slutsats     

Resultatet visar i stora drag den komplexitet som finns i de resonemang som förs vid 

arbetsförmågebedömningar. Att arbetsterapeuter kan sätta ord på sitt resonerande i arbete är 

viktigt för att legitimera det arbetsterapeutiska yrket, och för att kunna påvisa den 

tankeverksamhet som arbetsterapeuter använder sig av i sina beslutsfattanden (27). Något som 

kan jämföras med clinical reasonings "three track mind" (27) och framkommer i vårt tema; Att se 

till olika aspekter vid bedömning. Intervjupersonerna anser att arbetsterapeuters yrkeskompetens 

är lämpad för att utföra bedömningar av arbetsförmåga, något som vi håller med om. Enligt 

deltagarna har arbetsterapeuter ett synsätt som behövs för att matcha ett arbete mot en persons 

förutsättningar, och är därför en tillgång inom verksamheter som arbetar mot arbetsmarknaden. 

Därför anser författarna att det behövs mer forskning kring huruvida de arbetsterapeutiska 

insatserna påverkar samhällsekonomin. Vi kan bland jobbannonserna se en ökad efterfrågan av 

arbetsterapeuter till Arbetsförmedlingens kontor, något som vi hoppas fortsätter.    
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Intervjuguide                                                                                                               Bilaga 1 

 

Muntlig information vid intervjutillfället  

  

 Personuppgifter kommer att behandlas konfidentiellt. 

 Frivillighet - rätt att avbryta under intervjun, samt behöver ej svara på alla frågor.  

 Intervjun kommer att bandas med ditt samtycke. Bandat material kommer att förstöras 

efter godkänd uppsats.  

 Längd på intervju ca 60 min.  

 Syftet med studien. Intervjuns tillvägagångssätt. Resonera kring ett patientfall.  

 Den godkända studien och resultatet läggs upp i DiVA – elektronisk publicering av 

uppsatser. 

 Några frågor innan vi börjar?  

 

Här börjar intervjun och samtalet bandas 

 

Bakgrund om deltagaren 

 

- Har du någon utbildning utöver legitimerad arbetsterapeut? Kurser? Magisterexamen?   

 

- Hur länge har du arbetat som arbetsterapeut?  

 

- Hur länge har du gjort bedömningar av personers arbetsförmåga?  

   

Procedural reasoning/ Interactive reasoning/ Conditional reasoning 

 

Om du utgår från ett upplevt patientfall med en person som har neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar; 

 

- Hur inleddes första kontakten? Hur kom du i kontakt med personen? Är det ett vanligt 

tillvägagångssätt? 

 

- När/om du fick kännedom om personens neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, tänkte 

du att det var något särskilt du behövde ta i beaktande?  

 

- Hur påbörjades första mötet? 

 

- Vad var det viktigast för dig att veta/ få fram gällande personen vid 

arbetsförmågebedömningen? Varför?  

 

Sammanfattning 

 

- Vilken metod använde du vid bedömningen?  

 

- Hur används metoden, hur gick du tillväga? 
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Bilaga 1 

 

- Varför valde du det här tillvägagångssättet? Utveckla! 

 

- Finns det fler alternativ/ bedömningsinstrument? 

 

- Finns det någon/ några bakomliggande teorier eller modeller som du använder dig av? 

 

Sammanfattning 

 

- Vad gjorde du med informationen som du samlade in?   

 

- Hur fångade du upp det mest centrala, det viktigaste, gällande personen ur den 

information du fått fram?  

 

- Vad gjorde du med den informationen? Hur gick du vidare? 

 

- Vad resulterade din arbetsförmågebedömning i för den här personen? Dina tankar kring 

det? 

 

- Hur och när avslutade du kontakten med personen? Varför? 

 

- Kan du beskriva hur du använt dig av dina tidigare erfarenheter i det här patientfallet?  

 

- För att skapa förutsättningar för en god terapeutisk relation; vad är viktigt att tänka på? 

 

- Är det beskrivna patientfallet ett typiskt exempel gällande arbetsprocessen vid en 

arbetsförmågebedömning? På vilket sätt? 

 

- Finns det några etiska aspekter du bör överväga när du utför arbetsförmågebedömningar? 

Utveckla! 

 

Sammanfattning 

  

Avslutningsvis 

 

- Är det något du vill tillägga eller kommentera? 

 

Bandinspelningen avslutas 

 

 


