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SAMMANFATTNING 
 
 
Inom Arbetsmarknadsverket önskas en ökad kännedom om hur utredningsprocessen vid 
Arbetsförmedlingen Rehabilitering ser ut, som ett led i kvalitetssäkring av denna verksamhet. 
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förutsättningar gällande arbete eller utbildning. Syftet med denna studie var att kartlägga 
utredningsprocessen vid Arbetsförmedlingen Rehabilitering i Sverige. Datainsamlingen utfördes 
genom telefonintervjuer med 15 arbetsterapeuter anställda vid Arbetsförmedlingen 
Rehabilitering. I resultatet framkommer att utredning för att klargöra arbetsförutsättningar kan 
ske i olika utredningsmiljöer och att tiden för hur lång en utredning är kan variera. Under 
utredningsprocessen används olika typer av datainsamlingsmetoder. Dock framkommer att 
utredningsprocessen inleds och avslutas på liknande sätt. Vidare studier för att validera resultatet 
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ABSTRACT 
 
 
The Swedish National Labour Market Administration wishes to acquire further knowledge about 
how the evaluation process of vocational rehabilitation at the employment service operates as a 
part of the quality assurance of this activity. The primary task for vocational rehabilitation at the 
employment service is to investigate the work capacity of unemployed people, to give them 
increased knowledge and better understanding of their own capacity concerning work or 
education. The aim of this study was to survey the evaluation process of vocational rehabilitation 
at the employment service in Sweden. Data were collected through telephone interviews with 15 
occupational therapists employed at the employment service, who were working with vocational 
rehabilitation. The result shows that the investigation of work capacity can take place in different 
environments and that the space of time for an investigation can vary. During the evaluation 
process, different types of data collection methods are used. Nevertheless, the result shows that 
the evaluation process begins and ends in similar ways. Further studies to validate the result 
would be interesting. These could be done through quantitative studies, for example by sending 
questionnaires based on the result of this study.  
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1 Inledning 
 
Inom Arbetsmarkandsverket (AMV) behövs ytterligare kunskaper om hur arbetet 
bedrivs vid Arbetsförmedlingen Rehabilitering (AF Rehab), som ett led i 
kvalitetssäkring av denna verksamhet. En arbetsprocess kan vara ett stöd och ge 
struktur åt arbetet. Eftersom det vid användandet av en arbetsprocess finns någon 
form av enhetlighet i hur arbetet utförs kan det underlätta en kvalitetssäkring. Efter 
uttryckt behov av att få ytterligare kunskaper om hur arbetet bedrivs vid AF Rehab i 
dagsläget, fick författarna av AF Rehabs nationella metodkonsulent vid ett personligt 
möte, i uppdrag att utröna detta (B. Lang, personlig kommunikation, den 25 
november, 2005). Syftet med denna studie är därför att kartlägga 
utredningsprocessen vid Arbetsförmedlingen Rehabilitering i Sverige. 
 
2 Bakgrund 

2.1 Definition av arbete 
 
Att definiera arbete är komplext. I Trombly och Radomski (2002) definieras arbete 
som fysisk eller mental kraftansträngning eller aktivitet riktad mot meningsfull 
produktion eller fullbordande av någonting. I den Svenska versionen av International 
Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) (2003) förklaras begreppet 
betald sysselsättning, vilket innefattar att söka anställning och få ett arbete, göra de 
uppgifter som krävs på arbetet, vara på arbetet under den tid som krävs, handleda 
andra medarbetare eller bli handledd och att genomföra de nödvändiga uppgifterna 
ensam eller i grupp (s. 151). Nationalencyklopedin (www.ne.se den 21 april, 2005) 
definierar verbet arbeta som att ”utföra vissa uppgifter eller tjänster mot betalning 
mest i försörjningssyfte och vanligast inom ramen för anställning (jobba, knega, 
tjänstgöra) även att utföra vissa uppgifter eller tjänster utan betalning”. Jones, Blair, 
Hartery och Jones (2004) anser att arbete inte kan definieras utan beskriver det som 
många olika aktiviteter och uppgifter i vårt samhälle och som ofta kan betyda många 
olika saker för olika människor i olika sociala kontexter. 
 

2.2 Arbetsterapeutens roll inom arbetslivsinriktad rehabilitering 
 
Tanken på att aktivitet och sysselsättning kan främja hälsa är inget nytt utan har 
funnits länge. Redan 2000 år f. Kr använde sig egyptierna av lustfyllda aktiviteter 
som spel och rekreation i templen för att stärka nedstämda människor. Under 1700-
talet användes arbetsbehandling för människor med psykiska funktionshinder, detta 
var inledningen på en era som kallas Moral Treatment. Denna behandlingsmetod 
inleddes i Europa främst av Philippe Pinel från Frankrike och William och Samuel 
Tuke från England. Grundtankarna kring Moral Treatment var att personer med 
mental sjukdom kunde botas, genom att de gavs hjälp med en individuell arbetsplan 
(sysselsättning/aktivitet). Syftet var att återställa personen till ett bättre liv (Turner, 
Foster & Johnson, 2003). 
 
Under 1800-talet fanns det flera olika inriktningar för att bota eller behandla framför 
allt personer med psykiskt funktionshinder. Trots olika sätt att bota eller behandla 
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människor så var alla inriktningar baserade på aktivitet i någon form (Willard & 
Spackman, 2003). George Barton, en funktionshindrad arkitekt från USA, myntade 
begreppet arbetsterapi under tidigt 1900-tal. Professionen etablerades och växte 
under hela 1900-talet (Turner et al., 2003). Efter andra världskriget växte den 
industriella ekonomin och ett stort behov av arbetskraft uppstod. I samband med 
detta uppstod därmed behov av att rehabilitera krigsskadade soldater. Anpassning av 
arbeten tvingades fram pga. att ett så stort antal arbetare hade fysiska nedsättningar. 
Eftersom förutsättningarna på arbetsmarknaden ändrades under 1900-talet, då 
tillverkningsindustrin övergick alltmer mot serviceföretag, öppnades det upp 
möjligheter för arbetsterapeuter att arbeta med säkerhet och rehabiliteringsfrågor för 
anställda (Willard & Spackman, 2003).  
 
Enligt Joss (2002) fyller arbetsterapeuter en naturlig funktion inom arbetslivsinriktad 
rehabilitering. Genom sin utbildning har arbetsterapeuter potential att utveckla 
nödvändiga färdigheter för att kunna bedöma arbetsförmåga och rehabilitera 
individer tillbaka till arbete. Enligt Sandqvist och Henriksson (2004) har behovet av 
arbetslivsinriktad rehabilitering ökat till följd av att en höjd pensionsålder och ökad 
stress i arbetslivet. När en individs förmåga att arbeta försämras får det sociala och 
ekonomiska konsekvenser för både individen och samhället. Arbetsterapeuter inom 
arbetslivsinriktad rehabilitering strävar efter att beakta både personliga och 
miljömässiga faktorer som påverkar en individs arbetssituation. 
 
I en studie av Mettävainio och Ahlgren (2004) framkommer att individens 
aktivitetsutförande är centralt i rehabiliteringsprocessen och att rätt stöd i rätt tid för 
varje enskild individ är viktigt för att rehabiliteringen ska lyckas. Det framkommer 
också att individer upplever att det är viktigt att kunna få hjälp med att anpassa sin 
arbetsmiljö och att anpassa sina vanor och rutiner till en lägre aktivitetsnivå, för att 
kunna återgå i arbete. På arbetsplatser kan arbetsterapeuter bidra med att ge både råd 
och utbildning i ergonomi. Arbetsterapeuter kan också anpassa arbetsmiljön både i 
förebyggande syfte och efter skada eller nedsättning (Jones et al., 2004). Enligt 
Mettävainio och Ahlgren (2004) betonar arbetsterapeutiska modeller att det är 
individen, arbetsuppgifterna och miljön som tillsammans möjliggör aktivitet. 
Resultatet i Mettävainio och Ahlgrens (2004) studie visar på att dessa modeller är 
användbara inom arbetslivsinriktad rehabilitering. 
 

2.3 Arbetsmarknadsverkets organisation 
 
Arbetsmarknadsverket (AMV) är en organisation (figur 1 nedan) styrd av riksdag 
och regering. Riksdag och regering ger uppdrag till Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS). 
AMS är den centrala myndigheten inom AMV. Som chefsmyndighet svarar AMS för 
ledning, styrning, uppföljning och utvärdering av arbetsförmedlingens (AF) 
verksamhet. AMS utfärdar riktlinjer, ger uppdrag och fördelar resurser mellan länen. 
Länsarbetsnämnderna (LAN) är länsmyndighet för allmänna arbetsmarknadsfrågor 
och ansvarar därmed för AF. Från LAN kommer AF:s uppdrag utifrån fastställda 
mål. AF:s största uppdrag är att matcha arbetssökandes kvalifikationer mot 
arbetsmarkandens krav. En uppgift är också att genom bland annat vägledning och 
arbetsprövning ge stöd åt funktionshindrade och andra arbetssökande som behöver 
särskild hjälp att få arbete.  
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Inom AF:s verksamhet finns konsultorganet Arbetsförmedlingen Rehabilitering (AF 
Rehab). Dess huvudsakliga uppgift är klargöra arbetsförutsättningar, med syftet att 
den arbetssökande ska få ökad kunskap och insikt om egna förutsättningar inför 
arbete eller utbildning. Målgruppen är arbetssökande som har nedsatt arbetsförmåga 
eller andra svårigheter som hindrar dem att etablera sig på den reguljära 
arbetsmarkanden, alternativt de som behöver kunskap och ett djupare stöd för att 
kunna analysera varför deras sökande efter arbete inte ger resultat. Att anpassa 
arbetssituationen är även ett uppdrag för AF Rehab (www.ams.se den 31 mars, 
2005). 

 
Figur 1. Arbetsmarknadsverkets organisation. 

 

2.4 Bedömning inom arbetslivsinriktad rehabilitering  
 
Som ett led i processen att klargöra arbetsförutsättningar görs olika bedömningar. 
Nationalencyklopedin (www.ne.se den 21 april, 2005) definierar bedömning som att 
”fälla ett värderande utlåtande över något”. Ett instrument är enligt Svenska 
akademins ordbok (www.saob.se den 21 april, 2005) ”ett verktyg för att uppnå, vinna 
eller säkerställa något”. Ett bedömningsinstrument kan därför sägas vara ett verktyg 
för att samla in information för att kunna göra en värdering.  
 
Det finns olika typer av datainsamlingsmetoder såsom intervjuinstrument och 
aktivitetsbaserade instrument (Schult, 2005). En fördjupad bedömning innehåller 
vanligtvis olika former av datainsamlingsmetoder såsom ostrukturerade 
observationer och intervjuer och/eller strukturerade observations- och 
intervjuinstrument (Turner et al., 2003). Exempel på ett strukturerat 
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intervjuinstrument är Worker Role Interview (WRI) (Velozo, Kielhofner, & Fisher, 
1998). Exempel på strukturerade observationsinstrument är VALPAR Component 
Work Samples (VCWS) (1993) och Bedömning av Färdigheter i Arbete (BaFiA) 
(Sandqvist, 2001; Sandqvist, Törnquist, & Henriksson, in press). Exempel på 
ostrukturerade datainsamlingsmetoder kan vara samtal och observation t ex. med 
hjälp av checklistor. En avgörande skillnad mellan strukturerade 
bedömningsinstrument och mer ostrukturerade bedömningsmetoder är att i 
instrument används operationaliserade (mätbara) definitioner samt att de ofta baseras 
på någon form av teoretisk grund (J. Sandqvist, personlig kommunikation, den 26 
april, 2005). 
 

2.4.1 Bedömning av arbetsförutsättningar 
 
Vid bedömning av arbetsförutsättningar bör en rad faktorer tas med i beaktande. 
Enligt Sandqvist och Henriksson (2004) bör en bedömning av en individs 
arbetsförutsättningar göras på tre nivåer, vilka i sin tur interagerar med personlighets- 
och miljömässiga faktorer. Dessa tre nivåer kan beskrivas utifrån samhälls-, individ- 
och funktionsnivå. Samhällsnivån innefattar en individs deltagande i arbete och 
upprätthållande av en arbetsroll. Individnivån innefattar en individs utförande av 
arbetsuppgifter och funktionsnivån innefattar en individs fysiska och psykiska 
funktioner som möjliggör utförande av arbete. Alla dessa faktorer kan påverkas över 
tid, av varandra och av personens tidigare erfarenheter och framtidsvisioner. 
Söderback, Schult och Jacobs (2000) menar liksom Sandqvist och Henriksson (2004) 
att en rad olika faktorer spelar in när bedömningar görs eller när en individs 
arbetsförutsättningar förutsägs. Miljön i vilken bedömningen sker har även enligt 
Innes och Straker (1998) en stark påverkan på en individs utförande och därmed den 
funktionella förmågan som individen visar upp. 
 

2.5 Arbetsprocess 
 
En arbetsprocess kan liknas vid en struktur för hur arbetet läggs upp i olika steg och 
arbetsterapeuter har för vana att arbeta utifrån sådana. Exempel på arbetsterapeutiska 
arbetsprocesser är bl.a. Pellands (1987) arbetsprocess och Occupational Performance 
Process Model (Townsend, 2002). Att använda en arbetsprocess kan hjälpa till att ge 
struktur åt arbetet och därigenom göra arbetet mer effektivt. Vad stegen i processen 
innehåller varierar med arbetets natur och de förutsättningar som finns på 
arbetsplatsen (Creek, 2002; Townsend, 2002; Turner et al., 2003). En arbetsprocess 
kan även vara en hjälp vid presentation av sitt arbete för andra, t.ex. kollegor, 
studenter, andra professioner eller klienter (Burwash, 1999). För att uppnå uppsatta 
mål och utvärdera sin verksamhet relaterat till dessa, kan det underlätta om arbetet 
sker utifrån en arbetsprocess. Individer kan även kräva att man i en verksamhet ska 
kunna redovisa sina behandlingsmetoder och dess effektivitet (Fearing, Law & 
Clark, 1997; Turner et al., 2003). Viktiga skäl till varför en verksamhet bör 
kvalitetssäkras är att individer ska erhålla den bästa behandlingen, att professioner 
har ansvar för att säkerställa en så god klinisk praktik som möjligt och att metoderna 
ska vara effektiva och ekonomiskt försvarbara (Eriksson, 2002).  
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3 Metod 

3.1 Urval 
 
Författarna fick genom AF Rehab:s nationella metodkonsulent en lista över alla 
befintliga AF Rehab i Sverige och arbetsterapeuter anställda vid respektive kontor. 
Endast ett inklusionskriterium för studien fanns och det var att informanterna skulle 
vara arbetsterapeuter verksamma inom AF Rehab. Innan arbetet med studien 
inleddes sände metodkonsulenten förberedande e-post till samtliga kontor för att 
informera om studien. Därmed fick 85 arbetsterapeuter vid AF Rehab ta del av den 
förberedande e-posten. Författarna kontaktade sedan, via e-post (bilaga 2), 
arbetsterapeuter vid dessa kontor. Detta för att informera om studiens syfte, ge en 
presentation av författarna samt att författarna skulle komma att kontakta vissa av 
dem via telefon för bokning av intervju. Därefter kontaktades enskilda informanter 
av författarna för bokning av tidpunkt för intervju utifrån listan och det blev de 15 
första arbetsterapeuterna som författarna fick kontakt med som kom att utgöra 
urvalet. I detta urval var både män (n=2) och kvinnor (n=13) representerade och 
informanterna var spridda över landet. Ingen informant tackade nej till att medverka i 
studien eller avbokade intervjun efter tagen kontakt, därför finns inget bortfall att 
redovisa i studien. Förberedelserna och intervjuerna ägde rum under perioden 
december 2004 till mars 2005.  
 

3.2 Genomförande 
 
En intervjuguide (bilaga 1) utformades för intervjuerna utifrån syftet med studien. 
Intervjuguiden utformades med ett antal öppna huvudfrågor. Dessa huvudfrågor hade 
i sin tur ett antal underfrågor. Intervjuguidens öppningsfråga var: Beskriv hur 
utredningsprocessen för klienter ser ut i er verksamhet. Författarna försökte sedan att 
få olika begrepp som användes av informanterna tydliggjorda genom att ställa 
följdfrågor som t.ex.: När du använder begreppet X, vad lägger du in i det? Vad 
menar du när du säger X? 
 
Innan intervjun inleddes informerades informanterna om att intervjun bandades och 
att materialet skulle komma att hanteras konfidentiellt. Författarna redogjorde även 
för syftet med studien igen. Den första intervjun kom att utgöra en provintervju för 
att se att intervjuguidens utformning var relevant. Inga ändringar gjordes i 
intervjuguiden och intervjun kom att ingå i studien. Därefter genomfördes successivt 
telefonintervjuer med de 14 resterande arbetsterapeuterna. Antalet intervjuer var inte 
förutbestämt utan författarna tog efter 15 genomförda intervjuer beslutet om att inte 
genomföra flera med hänsyn till att studiens omfång inte skulle bli för stort. Detta 
trots att författarna upplevde att det fortfarande framkom nya aspekter. Varje 
informant intervjuades i regel under 15-30 minuter. Författarna valde att tillsammans 
utföra samtliga intervjuer och transkriberingar, för att kunna göra en gemensam 
tolkning av materialet och därmed underlätta analysarbetet. Inledningsvis tänkte 
författarna använda sig av en adapter kopplad mellan telefon och bandspelare för att 
kunna banda intervjuerna. Denna teknik fick författarna inte att fungera så istället 
användes en bandspelare som tog upp ljud ifrån en högtalartelefon under 
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intervjuerna. Transkriberingen av materialet skedde i direkt anslutning till varje 
intervju.  
 

3.3 Analys av materialet 
 
Författarna har utfört analys av materialet med stöd av den fyrstegsmodell som 
beskrivs i Malterud (1998). Författarna läste först igenom hela materialet ett antal 
gånger för att bekanta sig med det och få ett helhetsintryck, något som 
rekommenderas av Malterud (1998). Efter ett antal genomläsningar sammanfattade 
författarna sina intryck och började urskilja teman. Denna första tematisering visade 
sig inte svara upp mot studiens syfte, så författarna valde att genomföra en ny analys. 
Den nya analysen resulterade i dessa teman, ”Olika samtal i det inledande skedet”, 
”Utredning”, ” Utredningstider”, ”Konsulter” och ”Avslut”.  
 
Därefter började författarna genom analys identifiera meningsbärande enheter som 
belyste de teman som författarna först urskiljde. Kodning av de meningsbärande 
enheterna kan enligt Malterud (1998) göras på olika sätt. Författarna valde att 
genomföra kodningen genom att klippa ut dessa ur materialet och systematisera dem 
i kodningsgrupper genom att tejpa fast de meningsbärande enheterna på stora 
pappersark under respektive tema. De meningsbärande enheterna märktes med 
intervjunummer och från vilken sida det hämtats i det transkriberade materialet. Det 
resterande materialet lades åt sidan. Kodningsgrupperna var i detta skede ”Flera 
inledande samtal”, ”Efter inledande samtal”, ”Olika utredningsmiljöer”, ”Olika 
konsultkontakter”, ”Tidsaspekt” och ”Avslut på utredning”. Författarna organiserade 
även materialet i form av en matris, för att lättare kunna se var de meningsbärande 
enheterna hörde hemma i materialet. Tanken med den utarbetade matrisen var också 
att den skulle vara ett stöd för författarna i den avslutande analysfasen för att se om 
resultatet stämde överens med det ursprungliga materialet.  
 
För att få fram innebörden i varje kodningsgrupp gjorde författarna, enligt Malterud 
(1998), en beskrivning utifrån de meningsbärande enheterna som ingick under varje 
kodningsgrupp. Under arbetet med beskrivningarna upptäcktes det att 
kodningsgrupperna ”Olika konsultkontakter” och ”Tidsaspekt” inte hade tillräckligt 
med meningsbärande enheter för att kunna utgöra en egen kodningsgrupp, utan de 
placerades då in under kodningsgruppen ”Olika utredningsmiljöer”. Därefter 
analyserade författarna varje kodningsgrupp var för sig och subgrupper 
utkristalliserade sig. Under kodningsgruppen ”Olika utredningsmiljöer” framkom 
subgrupperna ”Utredning på praktisk avdelning”, ”Utredning i reell miljö”, 
”Datainsamling” och ”Tidsaspekt”. Subgrupperna ”Dokumentation” och 
”Återkoppling” framkom under kodningsgruppen ”Avslut på utredning”. För varje 
subgrupp gjordes också en beskrivning utifrån de meningsbärande enheterna som 
ovan. Under analysens gång har författarna gått tillbaka i materialet flera gånger för 
att analysera kodnings- och subgrupper ytterligare, vilket har lett till att justeringar 
har gjorts bland dessa under arbetets gång.  
 
Utifrån beskrivningarna av de enskilda kodningsgrupperna och subgrupperna gjorde 
författarna sammanfattande beskrivningar av det som kunde urskiljas i materialet i 
form av likheter och variationer. Detta är något som Malterud (1998) beskriver i sin 
fyrstegsmodell. Författarna satte i slutskedet av analysen slutgiltiga överskrifter på de 
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olika sammanfattade beskrivningarna. Dessa överskrifter har tidigare justerats 
fortlöpande under arbetets gång. I det avslutade delen av analysen validerade 
författarna resultatet. Detta gjordes genom att de kontrollerade att det som 
framkommit i resultatet gick att återfinna i det transkriberade materialet. Matrisen 
var även ett stöd i detta skede genom att författarna lättare kunde orientera sig i 
materialet. Utifrån det skriftliga resultatet utformades en schematisk bild (figur 2) av 
utredningsprocessen vid AF Rehab (sid. 12). 
 
4 Resultat 

4.1 Kartläggningssamtal 
 
Innan utredningen startar sker förberedande samtal mellan den arbetssökande, aktuell 
konsult från AF Rehab och den som har skickat frågeställningen, eller samtal enbart 
mellan den arbetssökande och konsult från AF Rehab. Ibland sker både och. 
Konsulter vid AF Rehab kan vara t.ex. arbetsterapeut, sjukgymnast, psykolog eller 
socionom. Dessa samtal benämns olika av informanterna t.ex. kartläggningssamtal, 
första samtal, samtal, kartläggning, församtal eller trepartssamtal. Trots att dessa 
olika benämningar finns är det liknande syfte med samtalen. Datainsamling kan ske 
genom enbart ostrukturerad intervju och/eller genom instrumentanvändning som t.ex. 
WRI vid samtalet. I samtalen tar aktuell konsult reda på den arbetssökandes 
problematik och diskuterar utifrån frågeställningen som kommit till AF Rehab. 
Samtal förs även kring utbildnings- och yrkesbakgrund, aktuell livssituation såsom 
intressen och sociala förhållanden, den arbetssökandes egen uppfattning om sig själv, 
arbete och framtid eller andra faktorer som skulle kunna påverka den arbetssökandes 
arbetsförmåga. Om aktuella intyg från olika instanser så som sjukvård och/eller 
Försäkringskassa finns tas även hänsyn till dessa. Aktuell konsult informerar även 
om verksamheten och tillvägagångssättet för utredningen.  

 
Informanterna uppger att antalet samtal kan variera mellan ett och tre för att få 
tillräckligt med information om den arbetssökandes situation. Beroende på vad som 
framkommer i samtalet/samtalen kan olika konsulter från Af Rehab kopplas in. Det 
förefaller som de verksamheter som har flera inledande samtal oftast börjar med 
ytligare samtal som sedan fördjupas medan de med bara ett samtal går mer på djupet 
med sina frågor redan under första samtalet. En del informanter som uppger att de 
har få inledande samtal säger sig ha fått mycket förhandsinformation av den som 
skickat frågeställningen. Det framkommer också att de som har fått mycket 
förhandsinformation oftast nöjer sig med att träffa den arbetssökande enskilt i det 
inledande samtalet. Alla informanter som uppgav att de enbart hade ett inledande 
samtal hade utredning av arbetsförutsättningar på praktisk avdelning. Bland de 
informanter som uppgav att de hade fler inledande samtal fanns dock verksamheter 
som hade utredningar av arbetsförutsättningar både på praktisk avdelning och i reell 
miljö, det vill säga på en verklig arbetsplats.  
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4.2 Ställningstagande till utredning 
 
Under de inledande samtalen eller efter att de är genomförda gör aktuell konsult en 
bedömning om utredning av arbetsförutsättningar ska ske, i samråd med den 
arbetssökande. Vid någon verksamhet uppger man att man utformar en individuell 
utredningsplan som den arbetssökande sedan får ta ställning till. I några 
verksamheter har man introduktionsdagar innan man tar ställning till om utredning 
för att klargöra arbetsförutsättningar ska ske. Antalet introduktionsdagar är då en till 
tre och då är alla konsulter vid AF Rehab involverade. Man samlar in information för 
att ta reda på var den arbetssökande befinner sig i sin rehabiliteringsprocess via 
samtal och observation i praktiska moment för att kunna ta ställning till om utredning 
ska ske. 
 

4.3 Utredning för att klargöra arbetsförutsättningar 

4.3.1 Utredning på praktisk avdelning 
 
När arbetsförutsättningar utreds på en praktisk avdelning inom AF Rehab tas 
arbetssökande oftast in till utredning i grupp men även enskilt intag sker vid vissa 
verksamheter. Antalet utredningsplatser varierar vid de olika verksamheterna. 
Vanligast är mellan sju och åtta utredningsplatser, men det finns ett spann mellan 
fyra till femton utredningsplatser. Beroende på den arbetssökandes problematik kan 
olika konsulter arbeta med den arbetssökande under utredningstiden. 
 
På den praktiska utredningsavdelningen finns ett antal olika praktiska arbetsstationer. 
Genomgående finns en data och trä/mekanik avdelning vid varje verksamhet. Vidare 
finns kontorsuppgifter som t. ex. registreringsuppgiften ”Emigranterna” och ta fram 
bilder på datorn och plasta in dessa. Utbudet på andra aktiviteter kan sedan variera 
mellan verksamheterna. Aktiviteter som förekommer är t. ex. luffarslöjd, 
flugbindning, köksaktiviteter, sömnad, läder, papp, lättare industriuppgifter såsom 
lödning, el-kopplingar och gravyr, ramtillverkning eller lättare träuppgifter såsom 
tillverkning av leksaker eller mindre avancerade träföremål. Bedömningar som 
används för att klargöra arbetsförutsättningar sker framför allt genom observation i 
ovanstående aktiviteter där konsulten tittar på hur den arbetssökande kan lösa 
uppgifter exempelvis utifrån fin- och grovmotorik, hur denne kan följa instruktioner, 
om denne är uppmärksam, om denne utför uppgifter noggrant och/eller om denne 
kan kommunicera och interagera med de övriga gruppdeltagarna. 
 
Det framkommer även att återkommande samtal med de arbetssökande sker i stor 
utsträckning. Detta görs för att samla in relevant information och följa upp hur 
utredningen fortskrider. Diskussion sker kring vad som har observerat under 
aktiviteterna och hur den arbetssökande uppfattar sin situation.  
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4.3.2 Utredning i reell miljö 
 
När arbetsförutsättningar utreder i reell miljö kan olika konsulter från AF Rehab 
kopplas in i utredningen beroende på den enskilda arbetssökandes problematik. Det 
som framkommer är att man i möjligaste mån försöker att hitta en utredningsplats 
som stämmer överens med den arbetssökandes intresseområde. Oftast utifrån det som 
framkommit i kartläggningssamtal i det inledande skedet. Det kan t.ex. vara 
arbetsplatser som stämmer överens med den arbetssökandes utbildning eller tidigare 
yrkeserfarenhet om det inte är direkt olämpligt utifrån den arbetssökandes 
problematik.  
 
På varje utredningsplats finns en handledare som, innan utredningen börjar, får 
information om syftet med utredningen. Konsulten från AF Rehab, den 
arbetssökande och handledaren diskuterar hur lång arbetstid man ska börja med och 
vilka arbetsuppgifter som kan vara lämpliga. Under utredningens gång besöker 
konsulten den arbetssökande regelbundet, vanligtvis en gång per vecka. Vissa 
informanter uppger att om det fungerar bra för den arbetssökande på arbetsplatsen 
kan besöken glesas ut med tiden. Under besöken så samtalar konsulten både med den 
arbetssökande och handledaren på utredningsplatsen. Dessa samtal kan ske enskilt 
eller med alla tre parter tillsammans. Man diskuterar omkring hur den arbetssökande 
upplever situationen, hur det fungerar i arbete och hur detta påverkar den 
arbetssökande, både positivt och negativt. Ofta inhämtar konsulten från AF Rehab 
information från handledaren om hur det fungerar på arbetsplatsen. Konsulten samlar 
t.ex. information om huruvida den arbetssökande kommer i tid, hur det fungerar med 
kollegor på arbetsplatsen och om den arbetssökande kan utföra arbetsuppgifterna på 
ett adekvat sätt. Under besöken är även observation av den arbetssökande i aktivitet 
ett viktigt komplement till samtalen. Antalet pågående utredningar varierar vid de 
olika verksamheterna. En del uppger åtta utredningar per månad medan andra har 30-
35 utredningar per månad.  
 

4.3.3 Bedömning 
 
Det framkommer tydligt att bedömningar görs fortlöpande under hela 
utredningstiden oberoende av om utredning sker på praktisk avdelning eller i reell 
miljö. Det framkommer också att det är individens problematik som styr 
användandet av datainsamlingsmetoder. Generellt varierar inte metoderna för att 
samla in information oavsett om utredning av arbetsförutsättningar sker på praktisk 
avdelning eller i reell miljö. Däremot framkommer att i reell miljö använder 
konsulten sig av handledaren på arbetsplatsen för att samla in information om den 
arbetssökande, vilket inte görs på en praktisk avdelning. Det förefaller också som att 
det skulle vara något vanligare att använda bedömningsinstrument under utredningar 
på en praktisk avdelning jämfört med en utredning i reell miljö. Under utredningen 
både på praktisk avdelning och i reell miljö används framför allt bedömningar genom 
observation i aktivitet och samtal. 
 
Observation i aktivitet kan ske både ostrukturerat och/eller med hjälp av 
observationsinstrumentet BaFiA. Någon informant nämner att observation sker 
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utifrån AMPS. De vanligast förekommande bedömningsinstrumenten som används 
under utredning av arbetsförutsättningar är WRI, VCWS och BaFiA, men även andra 
datainsamlingsmetoder förekommer som t ex. arbetsdagbok, checklistor och 
psykologiska tester m.m. Generellt används inte andra eller färre 
datainsamlingsmetoder om utredningstiden är kort jämfört med om utredningstiden 
är längre. Detta gäller oavsett om utredning av arbetsförutsättningar sker på en 
praktisk avdelning eller i reell miljö. Däremot så visar det sig att det förekommer 
verksamheter med längre utredningstid som använder sig enbart av ostrukturerade 
observationer och samtal. 
 

4.3.4 Tidsaspekt för utredning 
 
Det framkommer att tidsaspekten för utredning av arbetsförutsättningar varierar, inte 
bara inom samma typ av verksamhet utan även mellan utredningar på praktisk 
avdelning och utredning i reell miljö. Tidsaspekten för utredning av 
arbetsförutsättningar på en praktisk avdelning är oftast tre till fyra veckor. Det finns 
dock verksamheter som skiljer sig markant ifrån denna tidsaspekt. Några har väldigt 
korta utredningstider där den kortaste är två dagar. Andra verksamheter har betydligt 
längre utredningstider som kan ligga ända upp emot åtta veckor.  
 
Tidsaspekten för utredning av arbetsförutsättningar i reell miljö varierar oftast mellan 
fyra till åtta veckor. En del informanter uppger att man inte är så låst till någon 
tidsaspekt utan att man vid behov har möjlighet att förlänga en utredningsperiod. 
Ingen informant har uppgett kortare tidsaspekt än fyra veckor för utredning i reell 
miljö, däremot finns det informanter som har uppgett att utredningen kan pågå ända 
upp till sex månader. 
 

4.4 Avslut på utredning 

4.4.1 Dokumentation  
 
Det framkommer att det vanligen sker en enskild dokumentation av de inblandade 
konsulterna. Därefter är det också vanligt att en sammanfattning görs av dessa. Några 
informanter uppger att dom enskilda dokumentationerna skickas till den konsult som 
höll i det inledande kartläggningssamtalet. Denna konsult sammanfattar och 
kompletterar sedan dokumentationen med det som framkommit i samtalet. Det 
förefaller inte som att sättet att dokumentera skulle skilja sig beroende på om 
utredning sker i reell miljö eller på en praktisk avdelning. En blankett som heter 
”Utredningsinsats av AF Rehab i (län)” kan användas för att redovisa resultatet. 
Dokumentationer sker då utifrån rubrikerna ”Utbildning och arbetserfarenheter”, 
”Omständigheter att beakta” (social situation, hälsa), ”Genomförande av utredning”, 
”Metoder och resultat av utredning”, ”Sammanfattning av utredning”, ”Bedömning” 
och ”Rekommendationer”. 
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4.4.2 Återkoppling  
 
Det framkommer att återkoppling av utredningsresultat oftast sker både muntligen 
och skriftligen till den arbetssökande och den som skickat frågeställningen. Vanligast 
är att konsult/er, den arbetssökande och den som skickat frågeställningen träffas och 
samtalar kring vad som framkommit och vad som kan vara ett lämpligt nästa steg. 
Det förekommer också att enbart konsult och den arbetssökande träffas i ett 
återkopplande samtal. Resultatet skickas då skriftligen till den som skickat 
frågeställningen. Det förefaller ej som att det skulle vara någon skillnad i 
återkopplingsförfarandet beroende på om utredningen har skett i reell miljö eller på 
en praktisk avdelning. 
 
I de fall där beslut tas att utredning av arbetsförutsättningar inte ska ske, 
dokumenteras och återkopplas detta beslut till den arbetssökande och den som 
skickat frågeställningen. 
 
För schematisk bild av utredningsprocessen vid AF Rehab, se figur 2 nedan. 
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4.5 Schematisk bild av utredningsprocess vid Arbetsförmedlingen 
Rehabilitering 

 
Figur 2. Schematisk bild av utredningsprocess vid Arbetsförmedlingen Rehabilitering 
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5 Diskussion 

5.1 Metoddiskussion 
 
Författarna valde att endast ha ett inklusionskriterium för att delta i denna studie. 
Några inklusionskriterier såsom t.ex. ålder, annan yrkeskategori och/eller 
anställningsår inom verksamheten fanns ej. Eftersom sådana faktorer skulle kunna 
påverka informanternas intervjusvar, t.ex. genom hur insatt de är i sin verksamhet 
och/eller hur säkra de är i sin yrkesroll, kan det diskuteras huruvida fler 
inklusionskriterier hade gjort att resultatet sett annorlunda ut. Om författarna hade 
valt att inkludera andra yrkeskategorier vid verksamheten i studien skulle detta ha 
kunnat påverka resultatet i form av att olika yrkeskategorier möjligtvis lägger mer 
eller mindre vikt vid beskrivningen av olika steg i utredningsprocessen.  
 
Hur stor påverkan den nationella metodkonsulentens förberedande e-post hade för 
deltagandet i studien kan diskuteras, då det inte fanns något bortfall i urvalet. 
Informanterna kan ha känt sig pressade och ej ställt upp helt frivilligt. Författarna 
upplever dock inte att den förberedande e-posten behöver ha varit avgörande för 
deltagandet i studien, eftersom vid telefonkontakt med informanterna, har inte alla 
känt till denna e-post.  
 
Innan studien startade diskuterade författarna om det skulle ingå intervjufrågor i e-
posten som de skickade ut till informanterna. Beslut togs att utesluta frågor i e-posten 
för att undvika att informanterna förberedde sig innan intervjun. Författarna ville att 
informanterna berättade om utredningsprocessen så spontant som möjligt. Något som 
kan diskuteras är om intervjuerna hade gett mer uttömmande information ifall 
informaterna hade fått ta del av intervjuguiden innan intervjun eftersom de då hade 
varit förberedda på författarnas frågor. Författarna anser att intervjuguiden innehöll 
relevanta frågor i förhållande till studiens syfte. Däremot anser författarna i efterhand 
att de tydligare kunde ha förklarat vad som menades med termer som t.ex. ”Faser” 
och ”Process”, eftersom författarna upplevde att frågor som innehöll dessa termer 
ibland missförstods. I intervjusituationerna kunde dock författarna klargöra vad som 
avsågs med dessa termer.  
 
Valet att genomföra transkribering av materialet i anslutning till varje intervju, 
visade sig enligt författarna vara rätt. Detta för att författarna upplevde att 
transkriberingsarbetet var lätt att hantera eftersom materialet inte var så stort och 
intervjuerna var aktuella i minnet. Att författarna gjorde detta arbete tillsammans 
underlättade analysarbetet, då författarna hade samma förförståelse för materialet. 
 
Författarna har tidigare beskrivit att de tog beslutet att avbryta efter 15 intervjuer, 
trots att de i det skedet upplevde att det fortfarande framkom nya aspekter. Detta för 
att studiens omfång skulle vara relaterat till ett examensarbete, omfattande 10 poäng, 
på C-nivå. Under analysarbetet visade det sig ändå att det fanns en viss mättnad i 
materialet. Det framkom likheter i många avseenden, trots att det inte var tydligt 
innan analysen, eftersom informanterna använde sig av olika begrepp för att beskriva 
samma företeelse. Även om möjligheten hade funnits att genomföra fler intervjuer 
frågar sig författarna i efterhand om flera intervjuer hade bidragit till att de hade 
upplevt en mättnad i materialet, innan analysarbetet startade. Detta eftersom det i den 
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nu genomförda analysen framkom likheter som inte uppfattades av författarna under 
intervjusituationerna.  
 
Malterud (1998) rekommenderar att oerfarna forskare bör använda sig av en struktur 
under analysarbetet för att lättare kunna redogöra för vad som har gjorts. Författarna 
har använt strukturen som beskrivs i Malterud (1998) och anser att det varit ett stort 
stöd i analysarbetet men även för beskrivningen av metoden, även om sista steget 
inte utfördes till fullo. Trots strukturen stämde den första analysen av materialet inte 
överens med studiens syfte. Detta ledde till att analysarbetet blev omfattande och tog 
längre tid men författarna lärde känna materialet bättre. Författarna anser att 
resultatet är validerat eftersom det inte gick att finna några motsägelser mellan 
resultat och grundmaterial. Allt som presenteras i resultatet går att finna i 
grundmaterialet. 
 
Om författarna hade valt att t.ex. sända ut enkäter till informanterna, hade det inte 
funnits möjlighet att tydliggöra olika begrepp som informanterna använde sig av för 
att beskriva utredningsprocessen. Vid enkätanvändning hade risken för missförstånd 
och feltolkningar av begrepp varit stor, vilket hade gjort att studiens syfte inte 
uppnåtts. Författarna anser därför att genomförandet av telefonintervjuer var ett bra 
sätt att inhämta information på, eftersom man då hade möjlighet att ställa följdfrågor. 
Att genomföra intervjuerna via telefon var nödvändigt p.g.a. stora geografiska 
avstånd. Författarna är medvetna om att vid telefonintervjuer kan inte kroppsspråk 
som t.ex. miner, gester m.m. observeras. Författarna anser ändå inte att detta har 
påverkat resultatet i någon större utsträckning eftersom syftet med studien inte var att 
få fram personliga upplevelser hos enskilda informanter. 
 

5.2 Resultatdiskussion 
 
Det faktum att olika begrepp används för att benämna samma fenomen t.ex. 
kartläggningssamtal, kan diskuteras. Författarna menar att en otydlig 
begreppsapparat skulle kunna försvåra kommunikationen dels mellan de olika 
verksamheterna men även i kommunikationen med andra myndigheter eller 
organisationer. Innes och Straker (1998) beskriver vikten av att ha tydliga 
definitioner av termer och begrepp för att undvika förvirring vid användandet av 
dessa. Vidare anser författarna att det skulle ha varit intressant att veta om 
beskrivningen av utredningsprocessen hade sett annorlunda ut om författarna hade 
valt att intervjua en annan yrkeskategori.  
 
Att kartläggningssamtal kan ske vid ett eller flera tillfällen kan ha både för- och 
nackdelar. En fördel med enbart ett kartläggningssamtal skulle enligt författarna 
kunna vara att utredningsprocessen kan ske under kortare tid eftersom konsulten 
sedan tidigare har god kännedom om den arbetssökande. Det som däremot skulle 
kunna vara en nackdel med enbart ett kartläggningssamtal, är att en allt för detaljerat 
frågeställning skulle kunna leda till fel utgångspunkt för utredningen. Detta för att 
det då finns en risk att konsulten utgår ifrån en redan tolkad problematik. Det som 
skulle kunna vara en fördel med att ha flera inledande kartläggningssamtal är att 
konsulten vid AF Rehab och den arbetssökande etablerar en kontakt vilket kan leda 
till att den arbetssökande känner större tillit till konsulten. Detta kan enligt författarna 
i sin tur medföra att konsulten på ett bättre sätt kan få ett helhetsintryck av den 
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arbetssökandes livssituation genom kartläggningssamtalen. Detta kan styrkas av 
Fearing et al. (1997) som menar att det är viktigt att samla information ifrån flera 
olika livsområden och utgå ifrån individens egen uppfattning om problematiken för 
att få en helhetsbild av situationen. 
 
Ett klientcentrerat arbetssätt är nödvändigt för att man på bästa sätt ska kunna uppnå 
ett bra resultat med interventionerna under vårdprocessen. Det är klientens 
uppfattning om problematiken som styr utformningen av arbetet (Fearing et al.,1997; 
Townsend, 2002). Att klargöra arbetsförutsättningar kan vara ett mål för den 
arbetssökande som denne kan få hjälp med under en utredning. Författarna anser att 
konsulterna vid AF Rehab arbetar på ett klientcentrerat sätt eftersom den 
arbetssökande är delaktig i ställningstagandet till utredning och att det är den 
arbetssökandes problematik som i stor utsträckning styr utredningsprocessen. Detta 
anser författarna är positivt.  
 
Antalet samtidigt pågående utredningar för att klargöra arbetsförutsättningar i reell 
miljö varierar mellan verksamheterna. Författarna utgår ifrån att denna variation 
beror på att verksamheternas upptagningsområden varierar i storlek och därmed i 
utredningsresurser såsom t. ex. personal. Om detta inte skulle vara anledningen till 
variationen kan det diskuteras huruvida de verksamheter som har fler pågående 
utredningar skulle kunna uppnå ett liknande utredningsresultat för varje enskild 
arbetssökande som de med färre pågående utredningar.  
 
Författarna anser att det är viktigt att vid bedömningar klargöra för den 
arbetssökande att det inte är denne som person som värderas, utan att det är den 
arbetssökandes förutsättningar i förhållande till något, i det här fallet arbete, som 
värderas. Det framkommer att det är den arbetssökandes problematik som styr vilka 
datainsamlingsmetoder som används, vilket är naturligt enligt författarna. Det kan 
däremot diskuteras varför inte alla verksamheter använder sig av strukturerade 
bedömningsinstrument som ett grundmaterial. Författarna anser att om 
verksamheterna använder samma typ av datainsamlingsmetoder, det vill säga har ett 
grundmaterial, kan det säkerställas att alla arbetssökande får samma utredning 
oavsett var i landet de befinner sig och oavsett om den arbetssökandes 
arbetsförutsättningar utreds på praktisk avdelning eller i reell miljö. Söderback et al. 
(2000) rekommenderar att ett mångdimensionellt och systematiskt angreppssätt med 
väletablerade och mätbara metoder används vid bedömningar av 
arbetsförutsättningar. Det faktum att författarna enbart har intervjuat arbetsterapeuter 
kan ha gett utslag i fråga om vilka datainsamlingsmetoder som har redovisats. 
Kanske hade andra datainsamlingsmetoder redovisats om andra yrkeskategorier 
intervjuats.  
 
Författarna fundera över varför det ser olika ut vid utredning av arbetsförutsättningar 
vid olika verksamheter. Det skiljer sig i t.ex. utredningstider och i vilken miljö 
utredningar genomförs. Det kan diskuteras varför vissa verksamheter har utredning i 
reell miljö och andra på praktisk avdelning. Författarna menar att när utredningar 
görs på praktisk avdelning har en arbetsmiljö simulerats och detta skulle kunna ge en 
missvisande bild av den arbetssökandes arbetsförutsättningar, eftersom det skulle 
kunna vara så att det inte ställs lika höga krav som på en riktig arbetsplats. Innes och 
Straker (1998) menar att det är möjligt att fastställa en individs förmåga att utföra en 
aktivitet i en simulerad miljö, dock kan generaliserbarheten av ett sådant utförande 
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ifrågasättas från en miljö till en annan. Miljön i vilken bedömningen sker har en stark 
påverkan på individens utförande och därmed den funktionella förmågan som 
individen visar upp. Vidare menar Innes och Straker (1998) att alla 
bedömningsresultat bör jämföras med den verkliga arbetssituationen, där individen 
faktiskt utför ett arbete. Å andra sidan menar författarna att kanske inte alla 
arbetssökande är redo att möta de krav som kan ställas på en riktig arbetsplats, 
eftersom de kanske inte har varit i arbete på länge och/eller inte vet hur mycket de 
klarar av. På en praktisk avdelning har konsult/er daglig kontakt med den 
arbetssökande något som de inte har under utredning i reell miljö. Detta skulle kunna 
tala för att klargörande av arbetsförutsättningar ändå kan ske på ett adekvat sätt på en 
praktisk avdelning, trots att arbetsmiljön är simulerad. Genom daglig kontakt skulle 
författarna kunna tänka sig att man lättare kan få en helhetsbild av den 
arbetssökandes situation. Innes och Straker (1998) menar att en bedömning som är 
utförd på en reell arbetsplats är mer sammanhörande med fastställandet av 
rollfunktioner, medan de bedömningar som uttalar sig om färdigheter skulle kunna 
utföras i en konstruerad eller simulerad miljö, eftersom tanken med dessa är att 
fastställa färdigheter snarare än rollfunktion. Beroende på syftet med bedömningen 
kan fastställandet av förmåga att utföra aktiviteter ske antingen på en arbetsplats eller 
i en simulerad miljö. Sandqvist och Henriksson (2004) berör även i sin artikel att 
flera faktorer bör tas i beaktning vid bedömning av arbetsförutsättningar såsom t. ex. 
individens deltagande i arbete, individens utförande av arbetsuppgifter och 
individens fysiska och psykiska funktioner. 
 
Att utredningens längd varierar inom samma typ av verksamhet kan också 
ifrågasättas. Kan samma resultat uppnås om utredning av arbetsförutsättningar sker 
under ett fåtal dagar eller om utredning sker under flera veckor? Författarna frågar 
sig om konsulter under några dagar kan få en helhetsbild av en arbetssökandes 
arbetsförutsättningar. Den arbetssökande kanske fungerar mycket bra i aktivitet 
under en kortare utredningstid, vilket den arbetssökande kan ge uttryck för och en 
konsult kan observera. Om utredningen därefter avslutas, hinner eventuella 
konsekvenser av en längre tids aktivitet då uppfattas? T.ex. en arbetssökande med 
smärtproblematik kan kanske klara av en kortare utredning utan att uppvisa symtom 
på smärta, men blir därefter kanske sängliggande en tid till följd av detta. Författarna 
menar att en sådan situation kanske inte skulle upptäckas vid en kortare utredning då 
utredningen redan är slutförd. Om utredningen däremot sträcker sig över ett antal 
veckor kan det tänkas att det skulle vara lättare att uppfatta sådana eventuella 
konsekvenser. Om det är så att en lika bra bild kan fås av en arbetssökandes 
arbetsförutsättningar på några få dagar ifrågasätter författarna varför längre 
utredningstider förekommer och tvärtom. Schult (2000) uppger att bedömningar av 
arbetsförutsättningar kan vara baserade på allt från två timmars bedömning till ett par 
veckors utredning. Hon menar dock att bedömningar behöver ske under en längre tid 
för att göra den arbetssökande rättvisa (Schult, 2005). 
 
Turner et al. (2003) menar att höja kvalitet inom en verksamhet är något som alla bör 
eftersträva. Fundamentalt för kvalitetsfrågor är ”standards”, som innebär att det finns 
en fastställd, specifik miniminivå på det som utför inom en verksamhet. Om det inom 
Af Rehab i Sverige hade funnits en gemensam arbetsprocess och tydliga riktlinjer för 
vad som skulle ingå, liknande ”standards”, skulle AF Rehab då kunna erbjuda 
enskilda arbetssökande samma utredningsmöjligheter på alla kontor och därmed 
lättare kunna uppnå en kvalitetssäkring av sin verksamhet? En fördel, enligt 
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författarna, med en befintlig arbetsprocess skulle även kunna vara att konsulter inom 
AF Rehab på ett lättare sätt för den arbetssökande, i steg, skulle kunna redogöra för 
tillvägagångssättet för utredning av arbetsförutsättningar. Detta är även något som 
Burwash (1999) berör i sin artikel då hon beskriver att en arbetsprocess kan vara en 
hjälp vid presentation av sitt arbete för t.ex. kollegor eller klienter. Författarna anser 
dock att om en arbetsprocess ska vara något positivt, måste användaren förstå att det 
enbart är en hjälp och ett stöd i arbetet, alltså inget statiskt arbetssätt. Den 
arbetssökandes behov bör ända styra arbetet. I annat fall kan en arbetsprocess 
försvåra arbetet genom att användaren blir låst vid processens steg, vilket i sin tur 
kan försvåra individuella lösningar. 
 
Författarna anser att det kunde vara intressant att göra en kvantitativ studie utifrån 
denna studies resultat, förslagsvis genom att sända ut en enkät till ett antal AF Rehab 
kontor i Sverige för att validera den framtagna grafiska illustrationen av 
utredningsprocessen. Vidare tycker författarna att det vore intressant med en studie 
där det undersöks närmare vad som kan tänkas vara en lämplig tidsaspekt för 
utredning av arbetsförutsättningar, detta för att det framkommer i denna studies 
resultat att tidsaspekten skiljer sig markant mellan olika verksamheter. I den litteratur 
författarna har funnit inom området diskuteras tidsaspekten för utredningar, men 
inget generellt mått för hur lång en utredningsperiod bör vara framkommer (Schult, 
2005). 
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                        Bilaga 1, Intervjuguide 1(2) 
 
Intervjuguide: ”Kartläggning av utredningsprocessen vid AF 
Rehab”. 
 
 
1. Beskriv hur utredningsprocessen för klienter ser ut i er verksamhet. 
 

• Vilka klienter kommer till er? Speciell diagnosgrupp eller problematik? 
 

• Kan man se/urskilja olika faser i processen? 
 
• Innehåller processen samma faser för alla klienter? Om inte varför? 

 
• Varierar processen beroende på klientens problematik eller andra faktorer, 

vilka är dessa faktorer i så fall? 
 

• Genomförs alltid alla faser i processen eller finns det varianter? 
 
• Är faserna i processen tydligt avgränsade från varandra, eller pågår de 

parallellt? 
 
• När i processen gör man bedömningar? Vilka? Hur lång tid av 

utredningstiden? 
 
• Instrumentanvändning, När?, Vilka? Typ? (observation/intervju) Annan 

datainsamling ex ostrukturerad intervju. 
 
• Hur följer personalen klienten genom de olika faserna i processen? All 

personal hela tiden? Eller vilka varianter finns? 
 
• Vem dokumenterar? När? Enskilda anteckningar av de olika professionerna? 

Summering? 
 

 
• Vad innebär X? Ex. bedömning, utredning, samtal osv. 
 
• Vad menar du när du säger X? bedömning, utredning, samtal 

osv. 
 
• När du använder begreppet X, vad lägger du in i det? 

 
 
2. Vilka yrkesgrupper arbetar hos er med en klient under utredningsprocessen? 
 

• Antal av varje yrkeskategori? 
 
 

  



                     2(2) 
 

3. Arbetar ni med klienter enskilt eller i grupp under utredning? Finns 
variationer? 
 

• Öppna eller slutna grupper? 
 
• Antal platser? 

 
 
4. Beskriv hur långa utredningsperioder ni har vid er verksamhet?  
 

• Tidsåtgång för den totala utredningen? 
 

• Tidsåtgång för de olika faserna i utredningen? 
 
• Finns det faser i processen som är mer tidskrävande? Varför? 

 
 
5. Vilka typer av utredningsplatser kan ni erbjuda era klienter vid er 
verksamhet? 
 

• Bara inneplatser på Praot,  
 
• Inne och utepraktikplatser  
 
• Bara utepraktikplatser? 

 
• Gör man bedömningar på inne/uteplatserna? Varianter 

 
• Vem har kontakt med klienten under tiden den vistas på en uteplats? 

 
 
6. Har du något övrigt som du vill tillägga förutom det som vi har tagit upp? 
 
 

• Vad innebär X? Ex. bedömning, utredning, samtal osv. 
 
• Vad menar du när du säger X? bedömning, utredning, samtal 

osv. 
 
• När du använder begreppet X, vad lägger du in i det? 

 
 
 
 
 
 

  



                       Bilaga 2, Informationsbrev 1(1) 
 

Kartläggning av utredningsprocess vid Arbetsförmedlingen 
Rehabilitering 
 

Vi heter Maria Fasth och Anna Hedberg och är studenter på 

arbetsterapeututbildningen i Linköping. Du har tidigare blivit kontaktad av Bibi Lang 

angående vårt examensarbete som kommer att utföras under våren 2005. Vi ska 

utföra en kvalitativ studie där syftet är att kartlägga utredningsprocessen vid 

Arbetsförmedlingen Rehabilitering (AF Rehab). Data för vår studie är tänkt att 

samlas in via telefonintervjuer med arbetsterapeuter anställda vid AF Rehab i 

Sverige. Telefonintervjuerna beräknas ta mellan 20-30 minuter. Vi kommer 

eventuellt att kontakta dig per telefon för bokning av lämplig tid med förhoppning att 

du kan medverka. All data kommer att hanteras konfidentiellt. Vår handledare är Jan 

Sandqvist, doktorand vid avdelningen för arbetsterapi i Linköping. 

 

Med vänliga hälsningar Maria Fasth och Anna Hedberg 

  Linköping 2005-01-04 
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