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SAMMANFATTNING: Hälsans trädgård är ett projekt som ska startas i Gamla 
Linköping. Författarna fick i uppdrag av Arbetslivsresurs att välja ut, definiera och 
arbetskravsanalysera fem arbetsuppgifter på Hälsans trädgård i Gamla Linköping. 
En arbetskravsanalys innebär analys av krav som arbetsuppgifter ställer på 
individen. Arbetskravsanalysen som användes i studien heter The Revised 
Handbook for Analyzing Jobs (RHAJ) och är framarbetad av US Department of 
Labor (DOL). Eftersom RHAJ är ett amerikanskt instrument utformade författarna 
ett formulär, där begrepp och bedömningsskalor översattes till svenska, för att 
underlätta analyserna. De områden som analyserades utifrån RHAJ var: 
arbetsfunktion, allmän utbildningsnivå, speciella yrkesförberedelser, färdigheter, 
anpassningsförmåga samt fysiska krav och miljöpåverkan. De fem arbetsuppgifterna 
på Hälsans trädgård som analyserades var: ”Kratta gångar”, ”Plantera om 
blommor”, ”Rensa ogräs”, ”Skotta snö” och ”Gestalta Lisa”. Resultatet visar att de 
fem arbetsuppgifterna ställer låga krav på individen och att uppgifterna till exempel 
inte kräver någon matematisk förmåga. Arbetsuppgiften ”Gestalta Lisa” var den 
som i de flesta fall kräver mest av individen. I diskussionen ges förslag på hur 
arbetsuppgifterna kan göras mer komplexa. Författarna efterfrågar studier där RHAJ 
validitets- och reliabilitetstestas samt att RHAJ, i sin helhet, i framtida forskning blir 
översatt till svenska och prövas under svenska förhållanden.    
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ABSTRACT: Hälsans Trädgård is a project which is going to start in Gamla 
Linköping, Sweden. The authors were commissioned by Arbetslivsresurs, a 
company working with work rehabilitation, to select, define and make job analyses 
on five work tasks at Hälsans Trädgård in Gamla Linköping. A job analysis means 
an analysis of the demands the job make of the individual. The job analysis used in 
this study is called The Revised Handbook for Analyzing Jobs (RHAJ) and is from 
the US Department of Labor (DOL). As RHAJ is an American instrument, the 
authors produced a form where the concepts are translated into Swedish to make the 
analysis easier. The areas that were analyzed according to the RHAJ were: worker 
functions, general educational development, specific vocational preparation, 
aptitudes, temperaments, and physical demands and environmental conditions. The 
five work tasks that were analyzed at Hälsans Trädgård were: “Raking”, “Planting 
flowers”, “Weeding”, “Shoveling snow” and “Portraying Lisa”. The result shows 
that the five work tasks make low demands on the individual and that none of the 
tasks demand mathematical development. The task “Portraying Lisa” was the task 
which, in most cases, made the most demands on the individual. The discussion 
proposes how the work tasks can be more complex. The authors suggest 
investigations that test the RHAJ for validity and reliability and that the RHAJ in 
full be translated into Swedish and tested under Swedish circumstances in future 
research. 
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Förord  
Författarna vill rikta ett speciellt tack till vår uppdragsgivare Helena Paulsson, som 
bidragit med sitt stora kunnande inom ämnet, har ställt upp med material och stöttat 
oss genom arbetets gång. Gunnar Elfström och Johan Högquist i Gamla Linköping 
vill vi tacka för att vi har fått utnyttja Gamla Linköpings lokaler, utrymmen och 
verktyg till våra arbetsuppgifter. Vi vill även tacka Anna Lindroth på 
Arbetsförmedlingen rehabilitering i Tranås, för att vi fick låna manualen till 
arbetskravsanalysen RHAJ och för att vi fick tillgång till VALPAR CWS – station 
nummer nio och därigenom kunde testa vårt formulär.       
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1 Inledning 
Inom ramen för Arbetsterapeututbildningen i Linköping ingår ett examensarbete 
som omfattar tio poäng. Inför detta arbete kom tankar tidigt upp hos författarna att 
skriva om grön rehabilitering, som innebär interventioner i naturmiljö (Söderback, 
Söderström och Schälander, 2004).  Författarna anser att området är intressant och 
tror att många långtidssjukskrivna kan bli hjälpta av att rehabiliteras i naturen. I 
december 2005 fanns det enligt Försäkringskassan (www.fk.se) 556 789 personer 
som hade sjuk- eller aktivitetsersättning. Att Sverige idag har många sjukskrivna 
ledde till att författarna fann det intressant att arbeta med arbetslivsinriktad 
rehabilitering. Söderback et al (2004) skriver att grön rehabilitering förväntas hjälpa 
personer tillbaka till arbetslivet. Författarna tog därför kontakt med leg 
arbetsterapeut Helena Paulsson på Arbetslivsresurs (tidigare Arbetslivstjänster, 
ALT), i Linköping, och fick uppdraget att välja ut, definiera och göra 
arbetskravsanalyser på arbetsuppgifter i Hälsans trädgård i Gamla Linköping. 
Hälsans trädgård är ett nytt projekt inom Arbetslivsresurs och uppgifterna är därför 
inte arbetskravanalyserade. Enligt författarna är vinsten med arbetskravsanalyserade 
arbetsuppgifter att man får kunskap om vad uppgifterna kräver av en individ. Detta 
leder till att arbetsuppgifterna kan anpassas till individens förmågor och ej ställa för 
höga krav. Genom att ha arbetskravanalyserade arbetsuppgifter kan man även öka 
kraven så att individen får lämplig utmaning.  
 
Vid informationsökning angående grön rehabilitering och arbetskravsanalyser fann 
författarna att det inte finns mycket forskningsresultat dokumenterat inom ämnena. 
Detta gjorde författarna ännu mer intresserade av att fördjupa sig i ämnena. Den 
enda arbetskravanalysen författarna fann, som var standardiserad, var The Revised 
Handbook for Analyzing Jobs (RHAJ) (US Department of Labor, 1991). Då studiens 
syfte var att välja ut och definiera fem arbetsuppgifter på Hälsans trädgård, i Gamla 
Linköping, samt analysera vilka arbetskrav de ställer på individen, valde författarna 
att använda sig av RHAJ i studien då de ansåg att de genom detta kunde uppfylla 
studiens syfte på ett tillfredställande sätt.  

  
2 Bakgrund  
2.1 Arbetslivsresurs 
Den 1 januari 2006 gick Arbetslivstjänster, ALT samman med Samhall Resurs AB 
och bildade företaget Arbetslivsresurs. Målsättningen med sammanslagningen av de 
båda företagen är att det ska bli enklare för långtidssjukskrivna och varslade att 
komma tillbaka in på arbetsmarknaden. Arbetslivsresurs erbjuder företag och 
offentliga organisationer experthjälp när det gäller förebyggande åtgärder och 
rehabilitering vid omställning och sjukskrivningar. Företaget är helägt av staten och 
har cirka 350 anställda på ett 50 - tal orter (www.arbetslivsresurs.se). 
Arbetslivsresurs har anställda inom yrkena leg arbetsterapeut, leg sjukgymnast, leg 
arbetspsykolog och arbetsvägledare/karriärcoach. Alla har den gemensamma titeln 
Human Resourse konsulter (HR - konsulter) (H. Paulsson, HR – konsult, 
Arbetslivsresurs, personlig kommunikation 051107).  
 
Arbetslivsresurs i Linköping arbetar med fyra huvudområden som är: Urval, 
Omställning, Personal och organisationsutveckling och Arbetslivsinriktat. I Urval 
hjälper de företag att hitta rätt person till rätt plats (H. Paulsson, personlig 
kommunikation 051107). Omställning innebär att de stödjer en individ i en ny 
karriär (S. Bynke, HR - konsult, Arbetslivsresurs, personlig kommunikation 
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060301). Inom Personal och organisationsutveckling arbetar de hälsofrämjande med 
teambildning, konfliktsutbildning/personalutveckling och ledarskapsutveckling. I 
Arbetslivsinriktat arbetar de med att få tillbaka personer till arbete efter 
sjukskrivning men också preventivt med ergonomi, medvetandeutbildningar till 
företag om rehabiliteringspolicy och rehabiliteringssamordning (H. Paulsson, 
personlig kommunikation 051107).  
 
På Arbetslivsresurs i Linköping väljer de bedömningsinstrument efter vad som 
passar klienten och hans eller hennes problematik bäst. Worker Role Interview 
(WRI) (Ekbladh & Haglund, 2000a), Work Environment Impact Scale (WEIS) 
(Ekbladh & Haglund, 2000b), Bedömning av Färdigheter i Arbete (BaFiA) 
(Sandqvist, 2001 och 2006a) och VALPAR Component Work Samples (VALPAR 
CWS) (VALPAR International Corporation, 1993) är bedömningar som är vanligt 
förekommande (H. Paulsson, personlig kommunikation 051107). 
 
2.2 Rehabilitering 
Ordet rehabilitering härstammar ifrån latin och är sammansatt av orden re, som 
betyder åter, och habilitas, som betyder lämplighet (Zanderin, 2005). Enligt 
Försäkringskassan (www.fk.se) är rehabilitering ”ett samlingsbegrepp för alla 
åtgärder av medicinsk, psykologisk, social och arbetslivsinriktad art som ska hjälpa 
sjuka och skadade att återvinna bästa möjliga funktionsförmåga och förutsättningar 
för ett normalt liv”. Holmström, Eklundh och Olsson (1999) tar upp en annan aspekt 
av rehabilitering och skriver att målet med rehabilitering är att skapa ”välbefinnande 
och hälsa utifrån en ny livssituation med bestående symtom” (s. 132). Lagen om 
allmän försäkring kap 22, 2 § tar upp att rehabilitering syftar till att ge tillbaka 
arbetsförmågan till den som drabbats av sjukdom (www.notisum.se). Zanderin 
(2005) menar att rehabilitering ska se till det friska hos personen och att det är en 
utveckling där personens och omgivningens resurser måste tas tillvara.  
 
2.2.1 Grön rehabilitering 
Grön rehabilitering innebär interventioner i naturmiljöer som till exempel trädgårdar 
och allt som krävs för att en trädgård ska fungera. Grön rehabilitering innebär 
därmed att man använder sig bland annat av trädgårdsverktyg och växter i 
rehabiliterande syfte (Söderback et al, 2004).  
 
Redan i det nästan 5000 år gamla Gilgamesh – eposet, talas det om en trädgård för 
välbefinnande och skönhet (Abramsson & Tenngart 2003). Vergilius beskrev år 70 – 
90 f Kr att han efter att ha vistats i naturen återfick krafter till att möta vardagen 
(Schmidtbauer, Grahn & Lieberg, 2005). Benjamin Rush såg redan 1798 läkande 
effekter på personer som hade arbetat med trädgårdsodling. Axel Munthe och Ernst 
Westerlund ordinerade i slutet på 1800-talet promenader och förespråkade naturens 
helande effekter (Asklöf, 2001, Olsson, 1998). Dock kan ingen ännu säga varför 
trädgården har läkande effekter. Men i dag finns det pågående forskning inom 
området som försöker klargöra detta (Asklöf, 2001). På 1980-talet gjorde Roger 
Ulrich studier som visade att personer som hade utsikt över en trädgård på sjukhuset 
tillfrisknade snabbare än de som inte hade det. Han menar att det berodde på att 
människan har en medfödd förkärlek till naturen då vi är genetiskt anpassade till att 
överleva i den (Olsson, 1998). Rachel och Stephen Kaplan har kunnat visa att 
människans koncentrationsförmåga blir bättre genom att man vistas i naturen. Deras 
teori innebär att människan har två olika typer av koncentration, den riktade 
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koncentrationen och den spontana uppmärksamheten. Den riktade koncentrationen 
använder människan till exempel vid bilkörning och skrivbordsarbete. Denna form 
av koncentration är energikrävande medan den spontana uppmärksamheten inte 
kräver någon energi. Spontan uppmärksamhet används när människan registrerar till 
exempel prassel i buskarna. Riktad koncentration används mycket inne i stan och 
kan göra att människan tappar koncentrationsförmågan. Ute i naturen krävs inte den 
riktade koncentrationen lika mycket utan det är den spontana uppmärksamheten som 
används. Detta leder till vad som kallas vaken vila (Abramsson & Tenngart, 2003). 
Grahn (2001) skriver att i naturen används den riktade koncentrationen till att lösa 
problem så att man klarar av vardagen bättre. Enligt Asklöf (2001) visar forskning 
att när människan vistas i gröna områden stimuleras kroppen samtidigt som 
blodtrycket och muskelspänningar påverkas positivt. Forskning visar också att 
naturen har en avstressande effekt och att motståndskraften och sömnkvalitén 
förbättras genom att vistas i naturen (Asklöf, 2001). Söderback et al (2004) skriver 
att grön rehabilitering ger ökat socialt engagemang, emotionella - sensoriska 
och/eller kognitiva förbättringar och ökad livsglädje.  
 
Harold Searles menar att personers utveckling går från relationer till döda ting, så 
som stenar, till relationer med levande ting som till exempel växter och senare också 
människor. Med tanke på detta menar Harold Searles att människor vid kriser 
behöver återgå till relationer som är enklare än relationer med människor, som till 
exempel relationen med växter. På detta sätt stärks, enligt Harold Searles, en persons 
jaguppfattning samtidigt som verklighetsuppfattningen blir bättre (Olsson, 1998). 
Harold Searles menar också att kontakten med växter och djur startar processer som 
är viktiga för rehabiliteringen. Dessa processer ger enligt Searles till exempel 
minskad smärta och ängslan och mer förståelse och tolerans (Olsson, 1998). 
Schmidtbauer et al (2005) skriver att det under de senaste decennierna har varit ett 
livligt samarbete med arbetsterapeuter inom trädgårdsterapin. Det har lett till att 
teoribildningen inom grön rehabilitering har blivit fokuserad på aktivitet. Söderback 
et al (2004) skriver att grön rehabilitering är till nytta eftersom aktiviteterna kan 
anpassas till klienternas individuella förmåga och, om möjlighet finns, kan de 
fortsätta med aktiviteten/rehabiliteringen hemma.  
 
2.2.2 Arbetslivsinriktad rehabilitering 
En statlig utredning angående rehabilitering knuten till arbetsplatser, gjord i slutet av 
80 – talet, gjorde en uppdelning i fyra grupper som är: åtgärder på arbetsplatsen, 
arbetsinnehåll och arbetsorganisation, åtgärder för den anställde och insatser för 
övriga anställda (Zanderin, 2005).  Begreppet arbetslivsinriktad rehabilitering 
infördes 1992 och innebär de åtgärder som arbetsgivaren och försäkringskassan 
främst ansvarar för. Åtgärderna ska syfta till att individen ska behålla eller återfå sin 
arbetsförmåga (Edling, Nordberg & Nordberg, 2003). Enligt ”Ordlista för 
arbetslivsinriktad rehabilitering” (www.tnc.se) definieras arbetslivsinriktad 
rehabilitering som: ”rehabilitering som syftar till att en person ska återfå förmåga 
och förutsättningar att förvärvsarbeta”. Försäkringskassans definition på 
arbetslivsinriktad rehabilitering är ”det stöd och de åtgärder som du behöver för att 
återfå eller behålla din arbetsförmåga” (www.fk.se). Vidare skriver 
Försäkringskassan att arbetslivsinriktad rehabilitering syftar till att personen ska få 
tillbaka sitt gamla arbete eller ett annat lämpligt arbete. De skriver även att det är 
arbetsgivaren, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen som gemensamt ansvarar 
för de arbetslivsinriktade rehabiliteringsåtgärderna (www.fk.se).  
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2.3 Gamla Linköping  
Den 28 augusti 1944 skrev Lennart Sjöberg en motion till fullmäktige som handlade 
om att han ville avsätta ett område i Valla, i Linköping, till friluftsområde. Grunden 
till detta var att Linköpings gamla byggnader förstördes på grund av att staden 
expanderade samt att Linköpingsborna skulle kunna få en meningsfull fritid 
(Elfström, 1985). Beslut om ett friluftsområde i Valla fattades 1946 och målet var ett 
Skansen för Östergötland (G. Elfström, Intendent Gamla Linköping, personlig 
kommunikation, 051130). Samma år nämns namnet Gamla Linköping för första 
gången (Elfström, 1985). Ett syfte med Gamla Linköping är att visa hur stadsmiljön 
såg ut på sent 1800-tal. De första trädgårdarna i Gamla Linköping ritades av 
trädgårdskonsulenten Erik Lind (Elfström, 1985). I dag finns det olika verksamheter 
och sevärdheter i Gamla Linköping så som museum, hantverkare, handelsbodar, 
serveringar, djur, trädgårdar och skog. I Gamla Linköping finns idag även cirka 20 
aktiva föreningar och ideella verksamheter (G. Elfström, personlig kommunikation, 
051130).   
 
2.4 Hälsans trädgård 
Projektet Hälsans trädgård kommer att äga rum i Gamla Linköpings trädgårdar och 
lokaler (H. Paulsson, personlig kommunikation 051107). Vissa arbetsuppgifter 
kommer dock att vara förlagda till Arbetslivsresurs lokaler (G. Elfström, personlig 
kommunikation, 051130). Projektet Hälsans trädgård är en arbetslivsinriktad 
rehabilitering och startades av leg arbetsterapeut Helena Paulsson på 
Arbetslivsresurs. Rehabiliteringen kommer att genomföras med hjälp av befintliga 
arbetsuppgifter i Gamla Linköping. Hälsans trädgård är ett samarbete mellan 
Arbetslivsresurs, Gamla Linköping och Linköpings kommun (H. Paulsson, personlig 
kommunikation 051107). Målgruppen som Hälsans trädgård kommer att vända sig 
till är individer som är arbetssökande och har oklar arbetsförmåga eller som är 
sjukskrivna (G. Elfström, personlig kommunikation, 051130). Syftet med Hälsans 
trädgård är återgång till arbete, få människor att må bra, samt att de ska kunna 
rehabilitera sig i en restorativ miljö och rekreation. Att ha rehabilitering i 
trädgårdsmiljö ger en bra variation och kan erbjuda komplexa arbetsuppgifter men 
även uppgifter som kan vara enkla och kravlösa (H. Paulsson, personlig 
kommunikation, 051107, 060320).  
 
Rehabiliteringsperioden för en individ på Hälsans trädgård kommer vara tolv veckor 
och kommer att ske i grupp med individuella inslag. Individen ska ha positiva, 
uppnåeliga och mätbara mål. I metodiken, som Hälsans trädgård kommer att 
använda sig av, ingår arbetsförmågan som ska höja självförtroendet, 
aktivitetsförmågan och motivationen. Samtal i grupp och individuellt kommer även 
att tillhandahållas. På Hälsans trädgård kommer följande yrkeskategorier vara 
representerade: leg arbetsterapeut med specialistkompetens, leg sjukgymnast, leg 
arbetspsykolog, beteendevetare/karriärcoach och trädgårdsmästare (G. Elfström, 
personlig kommunikation, 051130).  
 
2.5 Arbetets betydelse för människan 
Kielhofner (2002) menar att människan av naturen är aktiv och att människan har ett 
behov av att utföra olika aktiviteter. Aktivitet är enligt Kielhofner (2002) dagliga 
göromål där vi organiserar oss själva och aktiviteter representerar därmed vad vi gör 
och våra handlingar. Kielhofners definition av aktivitet stämmer överens med 
Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF) definition som 
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är ”en persons genomförande av en uppgift eller handling” (Socialstyrelsen, 2003, s. 
115). Kielhofner (2002) menar att arbete är en aktivitet och han definierar arbete 
som både obetalda och betalda aktiviteter som resulterar i varor eller service till 
andra. Jacobs (1991) skriver att arbete även innefattar aktiviteter som att arbeta 
hemma, vårda andra, utbildning, yrkesarbete och pension. Giddens (2003) menar att 
det i det moderna samhället är viktigt att ha ett arbete då det påverkar självkänslan. 
Vidare skriver han att ett arbete är viktigt då det upptar större del av våra liv än 
någon annan verksamhet. Jones, Blair, Hartery och Jones (1998) skriver att arbetet 
påverkar vem vi är, det ger social status och mening i våra liv. Både Giddens (2003) 
och Jones et al (1998) menar att arbete ger sociala kontakter, identitet, inkomst och 
struktur på vår tid. 
 
2.6 Arbetsförmåga 
Edling, Nordberg och Nordberg (2003) menar att arbetsförmågan hos en person är 
dennes förmåga till att arbeta. Arbetsförmåga ska bedömas i förhållande till ett 
specifikt arbete då arbetsförmåga kan förändras om arbetet förändras. Sandqvist och 
Henriksson (2004) tar också upp det och skriver att det finns en konsensus i 
litteraturen om att arbetsförmåga ska bedömas i individens riktiga arbetsmiljö. Att ha 
arbetsförmåga innebär dock inte att man är anställningsbar då det krävs att man har 
rätt kompetens och att det finns arbete för att man ska kunna vara anställningsbar 
(Edling et al, 2003). Sandqvist och Henriksson (2004) skriver att arbetsförmåga inte 
är ett statiskt fenomen, utan menar att det är en dynamisk relation mellan individen, 
arbetsuppgiften och miljön, som förändras över tid. Vidare skriver Sandqvist och 
Henriksson (2004) att både fysiska och psykiska faktorer som till exempel minne, 
muskelstyrka, uthållighet och värderingar påverkar arbetsförmågan. De menar även 
att faktorer i miljön och tidsfaktorer kan påverka arbetsförmågan. Exempel på dessa 
är fysisk arbetsmiljö, möjlighet att anpassa arbetet, utbildning och arbetserfarenhet 
(Sandqvist & Henriksson 2004).    
 
2.7 Arbetskravsanalyser, Belastningsergonomi och PLIBEL  
Arbetskravsanalyser har inte med individens förmåga att göra utan fokuserar på 
miljön, den specifika arbetsuppgiften och kraven arbetsuppgiften ställer på individen 
(Innes & Straker, 1998). Även Jacobs (1991) menar att arbetskravanalyser ska 
beakta den fysiska miljön men att analysen också ska ta hänsyn till mentala faktorer, 
arbetets beståndsdelar, beskrivning av arbetsmiljön, redskap som används, risker i 
arbetet och stress. I RHAJ (US Department of Labor, 1991) står det att 
arbetskravsanalyser är en teknik för att skaffa sig och presentera information om 
arbeten.  
 
Arbetarskyddsstyrelsen har arbetat fram en arbetsplatsbedömning som heter 
Belastningsergonomi, då det länge har funnits ett behov av metoder för att 
identifiera de belastningsergonomiska aspekterna i arbeten. Inte minst för 
arbetsgivare då detta är en viktig del i internkontrollerna av arbetsplatser. Skriften 
om belastningsergonomi tar upp följande: arbetsställningar, lyft, påverkande 
faktorer, skjuta och dra, ensidigt arbete och kompetenskrav (www.av.se). Även 
Kristina Kemmlert har arbetat fram en arbetsplatsbedömning som hon kallar: Plan 
för identifiering av belastningsfaktorer som kan innebära skadlig inverkan 
(PLIBEL). PLIBEL består av ett schema som belyser belastningen på: nacke/skuldra 
och bröstrygg, armbågar/underarmar och händer, fötter, höfter och knän och 
ländrygg (Fagerström, 1994).  
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2.7.1 The Revised Handbook for Analyzing Jobs (RHAJ) 
RHAJ är sammanställd av The United States Department of Labor (DOL) och är en 
metod som används för att samla information om krav som arbetet ställer (US 
Department of Labor, 1991). RHAJ är uppdelat på nio områden. Dessa områden är 
uppdelade i olika många bedömningsområden som i sin tur är uppdelade i olika 
skalsteg (US Department of Labor, 1991) (tabell 1).  
 
Arbetsfunktioner handlar om kravet arbetet ställer i relation till data, personer och 
ting. Data är abstrakt och innefattar bland annat nummer, ord och symboler. 
Personer innefattar relationer mellan människor och människans relation till djur. 
Ting innefattar reella saker som till exempel maskiner, verktyg och produkter. 
Arbetsfunktioner bedöms genom att bedömaren väljer ut en av de arbetsfunktioner 
som finns under data (7 funktioner), personer (9 funktioner) och ting (8 funktioner) 
som bäst stämmer överens med arbetet (tabell 1). 
Allmän utbildningsnivå handlar om kunskap arbetet kräver och som individen har 
fått genom formell och informell utbildning. Allmän utbildningsnivå har tre 
bedömningsområden: slutledningsförmåga (till exempel logiskt tänkande, se och 
lösa problem och förstå instruktioner), matematisk förmåga (matematisk kunskap till 
exempel räknesätt, logaritmer och algebra) och språklig förmåga (kunskapsnivå i tal, 
skrift och läsförmåga). Varje område bedöms individuellt med en sexgradig skala 
(tabell 1). 
Speciella yrkesförberedelser handlar om hur lång tid det tar att lära sig att utföra ett 
specifikt yrke på ett acceptabelt sätt, med hjälp av den träning som finns tillgänglig. 
Det finns nio olika skalsteg för att bedöma hur lång tid detta tar (tabell 1). 
Färdigheter innebär de förmågor och kapaciteter som krävs för att kunna utföra och 
lära sig ett arbete. I RHAJ finns 11 färdigheter beskrivna. Generell 
inlärningsförmåga handlar om att förstå instruktioner, resonera och bedöma 
situationer. Verbal förmåga handlar om att förstå ord och att kunna använda dom på 
ett korrekt sätt. Numerisk förmåga handlar om att kunna utföra räkneoperationer 
noggrant och snabbt. Spatial förmåga innebär att kunna föreställa sig geometriska 
former visuellt till exempel tredimensionella former som är målat i ett 
tvådimensionellt perspektiv. Formuppfattning handlar om att man ser likheter och 
skillnader på objekt så som former, färg och längd. Textuell uppfattning handlar om 
att kunna se skillnader i text och siffror samt att kunna identifiera viktiga detaljer i 
ord och skrift. Motorisk koordination handlar om att koordinera öga, hand och 
fingrar snabbt och precist. Fingerfärdighet är förmågan att snabbt och precist kunna 
hantera små objekt. Manuell färdighet är förmågan att förflytta och arbeta med 
handen på ett enkelt sätt. Öga – hand – fot koordination innebär att man ska kunna 
använda handen och foten koordinerat med visuellt stimuli. Färgdiskriminering 
handlar om att kunna se och matcha färger samt identifiera färgkombinationer 
utifrån minnet. Färdigheterna ska bedömas oberoende av varandra på en femgradig 
sifferskala (tabell 1). 
Anpassningsförmåga handlar om arbetets krav på individen att vara anpassningsbar. 
Det finns 11 områden beskrivna. Leda handlar om att kontrollera, planera uppgifter 
och att acceptera ansvaret det innebär. Upprepning innebär upprepat arbete eller 
arbete med korta cykler. Interaktion med andra människor är låg men kan finnas om 
den är rutinmässig. Influera handlar om att påverka människor i deras attityder eller 
åsikter genom tal eller demonstration. Variera innebär att man med jämna 
mellanrum byter arbetsuppgifter som innefattar olika färdigheter och fysiska krav. 
Uttrycka handlar om att uttrycka sina egna känslor på varierande sätt. Ensamarbete 
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handlar om att arbeta ensam och att inte regelbundet ha någon fysisk kontakt med 
andra människor. Stress innebär att kunna arbeta effektivt under stress och kunna 
hantera omständigheter som kan vara farliga. Tolerans handlar om att med hjälp av 
maskiner och instrument uppnå givna nivåer på ett exakt sätt. Arbeta under 
instruktioner innebär att utföra arbete under specifika instruktioner som knappt 
tillåter några egna initiativ när det gäller problem relaterade till arbete. Personer 
innebär att handskas med mänskliga relationer på arbetet, förutom att ta emot 
arbetsinstruktioner. Bedömning handlar om att göra bedömningar, fatta beslut och 
lösa problem genom till exempel kunskap och erfarenheter. Anpassningsförmåga 
bedöms genom att bedömaren identifierar om förmågan krävs eller ej, i 
arbetssituationen (tabell 1).  
Fysiska krav och Miljöpåverkan Fysiska krav är de krav som arbetet ställer på 
individen. De definieras med hjälp av 20 faktorer. Miljöpåverkan behandlar 14 
faktorer i arbetets omgivande miljö. Fysiska krav och Miljöpåverkan bedöms genom 
hur mycket de förekommer i arbetet. Det fysiska kravet styrka och miljöfaktorn 
ljudnivå bedöms dock separat med olika skalsteg (tabell 1).  
Intresseområden är en självbedömning som gör att individen ser sig själv realistiskt i 
hans/hennes förmåga att möta arbetets krav (tabell 1).   
MPSMS är viktigt att bestämma för att kunna placera arbetet i sin rätta arbetsgrupp. 
MPSMS är uppdelat i material (till exempel metall eller trä), slutliga produkter (till 
exempel tillverkade, odlade, skördade och fångade), innehåll (saker man gör eller 
applicerar) och tjänster (till exempel frisör och vaktmästare) (tabell 1).    
Arbetsområden handlar om arbetet som blir gjort, vad arbetet resulterar i och syftet 
med arbetet. Det finns 96 olika arbetsområden. Varje arbetsområde har en tresiffrig 
kod, en beskrivande titel och en definition. (US Department of Labor, 1991) (tabell 
1). 
 
RHAJ har även använts till att analysera arbetsproverna, VALPAR Component 
Work Samples (VALPAR CWS). År 1969 upptäckte grundarna av VALPAR 
International Corporation ett behov av standardiserade arbetsuppgifter som mätte 
arbetskarakteristika. VALPAR CWS utvecklades därför för att möta behovet av ett 
instrument som kunde påvisa en persons möjligheter till att besvara kraven som ett 
arbete ställer. Genom att en person har klarat ett arbetsprov på ett tillfredsställande 
sätt har personen visat att han eller hon troligen kan utföra arbete som ställer 
liknande krav (VALPAR International Corporation, 1993). 
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Tabell 1 Områden i RHAJ och deras bedömningsområden. Observera att områdena ej är i samma ordning som i texten.

                                                 
1 I tabellen har fysiska krav och miljöpåverkan delats upp. 

Område Arbetsfunktioner Arbetsområden MPSMS Allmän utbildningsnivå Speciella yrkesförberedelser
Bedömnings 
områden 

- Data, 7 funktioner 
- Personer, 9 funktioner 
- Ting, 8 funktioner 

Arbetet, dess 
resultat och syfte 

- Material           
 - Slutliga produkter 
- Innehåll 
- Tjänster 

- Slutledningsförmåga 
- Matematisk förmåga 
- Språklig förmåga 

- Hur lång tid det tar att lära sig yrket 

Skalsteg Den mest karaktäristiska 
funktionen i data, 
personer och ting väljs ut 

Välj det 
arbetsområde som 
matchar arbetet 

De mest 
karaktäristiska 
områdena 
väljs ut 

6 - gradig sifferskala, 1 = lägst,  
6 = högst 

9 - gradig sifferskala,  
1 = kort demonstration, 9 = över 10 år 

Område Färdigheter Anpassnings- 
förmåga

Intresse- 
områden

Fysiska krav1 Miljöpåverkan

Bedömnings 
områden 

- Generell 
inlärningsförmåga 
- Verbal förmåga 
- Numerisk förmåga 
- Spatial förmåga 
- Formuppfattning 
- Textuell uppfattning 
- Motorisk koordination 
- Fingerfärdighet 
- Manuell färdighet 
- Öga – hand – fot 
koordination 
- Färgdiskriminering 

- Leda 
- Upprepning 
- Influera 
- Variera 
- Uttrycka 
- Ensamarbete 
- Stress 
- Tolerans 
- Arbeta under 
instruktioner 
- Personer 
- Bedömning 

- En självbedömning 
som individen gör 

- Styrka 
- Klättring 
- Balans 
- Böja sig 
- Stå på knä 
- Huka sig 
- Krypa 
- Sträcka sig 
- Hantera med handen 
- Hantera med fingrarna 
- Känna 
- Prata 
- Höra 
- Smak och lukt 
- Synförmåga på kort håll 
- Synförmåga på långt håll 
- Djupseende 
- Ögats anpassningsförmåga 
- Färgseende 
- Synfält 

- Väderförhållanden 
- Extrem kyla 
- Extrem värme 
- Väta eller fukt 
- Ljudnivå 
- Vibrationer 
- Atmosfäriska förhållanden 
- Skaderisk till följd av användning av 
utrustning och maskiner 
- Elchocker 
- Arbete på höga och utsatta platser 
- Exponering av strålning 
- Arbete med explosiva ämnen 
- Exponering av giftiga eller frätande 
kemikalier 
- Andra miljömässiga faktorer 

Skalsteg 5–gradig sifferskala, 1 = 
extremt hög förmåga 
krävs, 5 = mycket låg 
förmåga krävs eller ingen 

Krävs eller Krävs 
ej 

 Hur stor del av tiden de 
förekommer (4 steg, N=finns 
inte, C=mer än 2/3 av tiden). 
Styrka bedöms separat 

Hur stor del av tiden de förekommer (4 steg, 
N=finns inte, C=mer än 2/3 av tiden). 
Ljudnivå bedöms separat (5-gradig skala, 
1=väldigt tyst, 5=väldigt hög ljudnivå) 



3 Syfte 
Syftet med studien är att välja ut och definiera fem arbetsuppgifter på Hälsans 
trädgård i Gamla Linköping samt analysera vilka arbetskrav de ställer på individen 
utifrån arbetskravsanalysen The Revised Handbook for Analyzing Jobs. 
 
4 Metod  
Efter diskussion med uppdragsgivaren beslutades det att författarna skulle göra 
analyser på fem arbetsuppgifter på Hälsans trädgård.  
 
På ett tidigt stadium undersökte författarna möjligheten att använda sig av 
arbetsterapeutiska bedömningsinstrument så som WEIS (Ekbladh & Haglund, 2000) 
eller BaFiA (Sandqvist, 2001 och 2006a) i arbetskravsanalyserna. Vid närmare 
efterforskning visade det sig att bedömningsinstrumenten som initialt var tänkta att 
användas inte var användbara för studiens syfte. Detta på grund av att BaFiA inte 
bedömer den specifika arbetsuppgiften utan bedömer individens utförande i 
uppgiften och WEIS bedömer omgivningens påverkan på individen. Vid fortsatt 
efterforskning angående arbetskravsanalyser, i litteraturen och hos yrkesverksamma 
arbetsterapeuter, visade det sig att många arbetskravsanalyser som används i 
verksamheterna ofta är ”hemmasnickrade” och inte har någon vetenskaplig grund 
eller är testade för reliabilitet eller validitet (A. Lindroth, personlig kommunikation, 
051026). Under denna efterforskning fick författarna dock vetskap om 
arbetskravsanalysen RHAJ (US Department of Labor, 1991) och det bedömdes att 
studiens syfte kunde uppfyllas genom att använda RHAJ. Detta eftersom RHAJ har 
ett väl utarbetat bedömningsförfarande och att resultatet av en bedömning med 
RHAJ tydligt visar vilka krav arbetet ställer på individen.  
 

4.1 Utformning av formulär 
För att få stöd i analyserna av arbetsuppgifter i Hälsans trädgård utformade 
författarna ett formulär utifrån RHAJ (bilaga). Då det ej finns fullständiga 
översättningar till svenska av RHAJ – begreppen har dessa översatts till svenska av 
författarna. Vid översättningen gick författarna gemensamt igenom begreppen i 
RHAJ och hur de skulle kunna översättas. Författarna har under översättningarna 
haft ett öppet sinne för olika översättningar och gemensamt kommit fram till den, 
enligt författarna, bästa översättningen. För att få översättningarna bekräftade har de 
jämförts med översättningarna i studien ”Kartläggning av arbetskrav vid 
arbetsstationer efter Revised Handbook of Analyzing Jobs” av Bengtsson och 
Lindblad (1999). Efter jämförelsen ändrades vissa av översättningarna. Även 
handledaren och uppdragsgivaren har tillfrågats vid översättningsproblematik.  
 
Utifrån RHAJ diskuterade författarna vilka bedömningsområden som skulle ingå i 
studien och utvecklade utifrån det ett formulär för att underlätta bedömningarna i 
Hälsans trädgård. Ett utkast av formuläret skickades till uppdragsgivaren för att se 
om innehållet var relevant för studiens syfte. Under arbetet med att ta fram 
formuläret har författarna löpande gjort ändringar då felaktigheter upptäckts och en 
slutversion skickades sedan in och godkändes av uppdragsgivaren.  
 
I formuläret valdes intresseområden, MPSMS och arbetsområde bort, eftersom dessa 
områden inte handlar om arbetets krav på individen (US Department of Labor, 
1991). Intresseområde är en självbedömning, vilket betydde att författarna ej kunde 
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genomföra den bedömningen. MPSMS handlar om arbetets material, slutliga 
produkter, innehåll och tjänster vilket innebär att MPSMS handlar om vad arbetet 
går ut på och därmed inte om kraven arbetet ställer. Inte heller arbetsområde handlar 
om kraven ett arbete ställer på individen utan det handlar om arbetets resultat och 
syfte.  
 
När formuläret var klart utförde författarna en testning av formuläret på VALPAR 
CWS 9 som heter Whole Body Range of Motion. VALPAR CWS 9 mäter hela 
kroppens rörelseomfång, förmåga och uthållighet vid stora kroppsrörelser i till 
exempel ben, armar och bål. Genom arbetsprovet mäter man även vad som händer 
vid bland annat knästående och när armarna sträcks över huvudet (VALPAR 
International Corporation, 1993). Anledningen till att valet för en testning föll på en 
VALPAR CWS var att alla VALPAR CWS sedan tidigare är analyserade utifrån 
RHAJ. Författarna kunde därmed se om analysen som var gjord utifrån formuläret 
stämde överens med den befintliga RHAJ - analysen. Testningen utfördes genom att 
författarna utförde VALPAR CWS 9 var för sig och sedan analyserade stationen, 
utifrån det framarbetade formuläret, individuellt. Resultatet jämfördes sedan och 
konsensus nåddes angående olikheter i bedömningen. Konsensusresultatet jämfördes 
i sin tur med den befintliga RHAJ – analysen för stationen (VALPAR International 
Corporation, 1993). Jämförelsen visade att författarna hade skattat relativt lika som 
den befintliga analysen. Det fanns dock ett fåtal bedömningsområden som skiljde sig 
åt mellan författarnas analys och den befintliga RHAJ – analysen. Där det skiljde sig 
handlade det ofta om att den befintliga analysen hade skattat ett steg lägre eller 
högre. Författarna kunde dock efter diskussion med varandra förstå varför den 
befintliga skattningen är skattad som den är. Författarna kom efter testanalysen fram 
till att om ett bedömningsområde inte är aktuellt i arbetet behöver det området inte 
skattas. Vikten av att definiera arbetsuppgiften, det vill säga var den börjar, slutar 
och vad som ingår i uppgiften, uppmärksammades också tack vare testanalysen. 
Författarna kom under analysen även fram till att komplettera formuläret med 
anteckningar om de olika bedömningsområdena som stöd för minnet under 
analyserna.  
 
4.2 Urval och analys av arbetsuppgifter 
För att identifiera arbetsuppgifter som kommer att användas på Hälsans trädgård tog 
författarna kontakt med byggnadsantikvarie Johan Högquist som är ansvarig för 
trädgårdarna och skogen i Gamla Linköping och Valla. Efter intervjun identifierades 
15 möjliga arbetsuppgifter att analysera (J. Högquist, personlig kommunikation, 
060223). Efter diskussion med uppdragsgivare valdes fem arbetsuppgifter på 
Hälsans trädgård ut för att analyseras. Urvalet gjordes utifrån författarnas tankar på 
att få en variation av analyserade uppgifter. Det var också ett önskemål från 
uppdragsgivaren att de analyserade arbetsuppgifterna skulle ge en bred grund för att 
kunna bedöma arbetsförmåga på. De valda arbetsuppgifterna definierades, det vill 
säga författarna gick tillsammans igenom var arbetsuppgiften börjar och slutar samt 
vilka moment som ingår i uppgiften. Detta för att kunna säkerställa att analyserna 
gjordes utifrån samma förutsättningar.  
 
De fem analyserade arbetsuppgifterna är: 
Arbetsuppgift 1: ”Kratta gångar”.  
Arbetsuppgift 2: ”Plantera om blommor”. 
Arbetsuppgift 3: ”Rensa ogräs”. 
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Arbetsuppgift 4: ”Skotta snö”.  
Arbetsuppgift 5: ”Gestalta Lisa”. 
 
När arbetsuppgifterna utfördes av en av författarna filmades dessa med 
digitalkamera så att författarna kunde gå tillbaka och titta på uppgifterna vid 
analysen. I den mån det ej gick att utföra arbetsuppgifterna fick författarna, under 
diskussion, föreställa sig hur de skulle gå till och vilka krav som ställs på individen. 
De uppgifter som författarna fick föreställa sig var, ”Rensa ogräs”, ”Gestalta Lisa” 
och i viss mån även ”Kratta gångar”, eftersom det vid analystillfället var vinter och 
snö. Samtliga arbetsuppgifter utfördes och filmades under en dag i Gamla 
Linköping. För att få studiens resultat mer tillförlitligt valde författarna att göra 
analyserna individuellt efter att ha tittat på det filmade materialet, sedan jämfördes 
och diskuterades utfallet av analyserna gemensamt. Vid olika bedömningsresultat 
diskuterades resultatet tills konsensus nåddes.  
 
Efter analysen på första arbetsuppgiften i Hälsans trädgård, att ”Kratta gångar”, 
gjordes en utvärdering av hur det hade gått. Utvärderingen ledde till att en del i 
formuläret, som handlade om hur hög utbildning arbetet kräver, ströks. Detta då den 
inte tillförde något resultat av vikt till studien. Författarna ansåg även att de fick 
liknande, och för studien mer relevant, information genom en annan fråga i 
formuläret. För att få en mer naturlig ordning på bedömningsområdena i formuläret 
beslutades även att ordningen på dessa skulle byta plats. Författarna ansåg att 
ändringarna i formuläret inte påverkade resultatet och beslutade därför att ta med 
analysen av arbetsuppgiften att ”Kratta gångar” i studien.     
 
5 Resultat 
5.1 Definierade arbetsuppgifter 
Arbetsuppgift 1: Kratta gångar. Innan arbetsuppgiften påbörjas ges information till 
individen om hur uppgiften ska utföras. För att arbetsuppgiften ska kunna utföras 
krävs en kratta. Arbetsuppgiften innebär att ett område med grus, ca 30 m2 ska 
krattas för att det ska se snyggt och välskött ut, men även för att krattningen håller 
ogräs borta från gångarna. Krattan som används är cirka två meter lång, cirka en 
meter bred och väger uppskattningsvis cirka 10 till 15 kilo. Arbetsuppgiften utförs 
genom att placera krattan i ena hörnet av området och gå baklänges och dra krattan 
efter kroppen till områdets slut, vänd på krattan och fortsätt tills området är 
färdigkrattat. 
Arbetsuppgift 2: Plantera om blommor. Innan Arbetsuppgiften påbörjas ges 
information till individen om hur uppgiften ska utföras. Det material som krävs för 
att kunna utföra arbetsuppgiften är en planta i kruka, ny kruka, jord och vatten i en 
liten vattenkanna. Omplanteringen sker i ett växthus och innebär omplantering av en 
blomma från en kruka till en annan. Arbetet sker i bekväm arbetshöjd för 
normallånga individer. Arbetsuppgiften utförs genom att hämta en kruka och fyll på 
med jord ifrån en balja på golvet cirka två meter bakom omplanteringsplatsen. Ta 
försiktigt upp blomman ur den gamla krukan och ta bort gammal jord ifrån rötterna. 
Plantera blomman i krukan med ny jord och häll på mer jord på plantan, tryck till 
jorden och vattna, fortsätt så tills jorden når upp till krukans kant. Ställ tillbaka 
blomman på en bänk tre till fyra meter bort. 
Arbetsuppgift 3: Rensa ogräs. Innan arbetsuppgiften påbörjas ges information till 
individen om hur uppgiften ska utföras. För att arbetsuppgiften ska kunna utföras 
krävs en behållare att lägga ogräset i, dock krävs inga verktyg då det är händerna 
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som används. Arbetsuppgiften utförs genom att rensa bort ogräset i ett örtagårdsland 
som är cirka 3 m2 stort och ligger fem till tio centimeter över marknivå. Släng det 
bortrensade ogräset i behållaren. 
Arbetsuppgift 4: Skotta snö. Innan arbetsuppgiften påbörjas ges information till 
individen om hur uppgiften ska utföras. För att arbetsuppgiften ska kunna utföras 
krävs en snöskyffel. Uppgiften utförs genom att skotta bort snön från en fem meter 
lång och 50 centimeter bred gång, lägg snön på sidan av gången. Skyffeln som 
används väger cirka två kilo, är cirka 50 centimeter bred, har träskaft och plastblad.   
Arbetsuppgift 5: Gestalta Lisa. Innan arbetsuppgiften påbörjas ges information till 
individen om hur uppgiften ska utföras. Det material som krävs för arbetsuppgiften 
är en behållare till bären samt tidstypiska kläder. Det krävs god kunskap om Solliden 
samt Lisa Anderssons familj och deras historia. Arbetsuppgiften innebär att gestalta 
Lisa Andersson som bor på Solliden. Hon plockar bär ifrån buskarna och lägger dom 
i en behållare på marken. I uppgiften ingår också att besvara frågor om Lisas och 
hennes familjs liv, från Gamla Linköpings besökare. 
 
5.2 Arbetskravsanalys av arbetsuppgifter 
5.2.1 Arbetsfunktioner 
Arbetsuppgifterna ”Kratta gångar”, ”Plantera om blommor”, ”Rensa ogräs” och 
”Skotta snö” har samma kategoriseringar när det gäller data och personer. Att 
”Gestalta Lisa” har andra kategoriseringar i relation till de andra för både data och 
personer. Anledningen till att ”Gestalta Lisa” har kategoriseringen sammanställa på 
data är att individen där måste läsa in sig på information om Lisa och sammanställa 
den så att hon kan berätta för andra. Individen behöver även klara av att ”Gestalta 
Lisa” utifrån det som hon har lärt sig, kunna tala till besökare och ge information till 
dessa. När det gäller ting har alla arbetsuppgifter utom ”Kratta gångar” samma 
kategorisering. ”Kratta gångar” fick kategoriseringen hantera eftersom uppgiften 
kräver att individen hanterar en kratta (tabell 2). 

 
Tabell 2 Arbetsfunktioner 

Bedömningsområden Kratta gångar Plantera om Rensa ogräs Skotta snö Lisa 

Data 6 6 6 6 3 
Personer 8 8 8 8 6 
Ting 7 6 6 6 6 

 
Tabellförklaring: Data: 6 = jämföra (observerbara saker), 5 = kopiera (transkribera, lägga in data), 4 
= beräkna (i relation till aktivitet), 3 = sammanställa (samla information), 2 = analysera (utforska, 
utvärdera data), 1 = koordinera (aktiviteter), 0 = syntetisera (analysera för att få kunskap) Personer: 8 
= tar instruktioner och hjälper (göra arbetsuppgifterna), 7 = tjäna (ser behov och besvarar dessa), 6 = 
tala och ge tecken (för att utbyta information), 5 = övertyga (influera andra), 4 = underhålla (genom 
scen, tv eller radio), 3 = övervaka (ge uppgifter, upprätthålla effektivitet), 2 = instruera (lära och träna 
andra), 1 = förhandla (utbyta ideer och info), 0 = mentorskap (guida och råda) Ting: 7 = hantera 
(använda kropp eller verktyg), 6 = matar på (sätta i, kasta eller dumpa material), 5 = vårdar 
(kontrollera maskiner), 4 = manipulera (använda kropp eller verktyg för att bearbeta material), 3 = 
kör och använder (startar, stoppar och kontrollerar maskiner), 2 = använder och kontrollerar (startar, 
stoppar, kontrollerar och justerar maskiner), 1 = precisionsarbete (använder kroppen eller verktyg för 
bearbeta material som kräver ansvar), 0 = ställer i ordning (förbereder maskiner) 

 
5.2.2 Allmän utbildningsnivå 
Alla analyserade arbetsuppgifter kräver slutledningsförmåga dock kräver ”Gestalta 
Lisa” större slutledningsförmåga än de andra, eftersom individen här måste kunna 
förstå informationen som denne läser och sedan kunna dra slutsatser av det. Ingen av 
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arbetsuppgifterna kräver matematisk förmåga. ”Gestalta Lisa” är den uppgift som 
kräver högst språklig förmåga då individen på ett naturligt sätt ska kunna prata med 
besökare i Gamla Linköping. ”Kratta gångar” och ”Rensa ogräs” kräver viss 
språklig förmåga då individen i arbetsuppgiften befinner sig på platser som gör att 
han eller hon kan bli tilltalad av besökare (tabell 3). 

 
Tabell 3 Allmän utbildningsnivå 

Bedömningsområden Kratta gångar Plantera om   Rensa ogräs Skotta snö Lisa 

Slutledningsförmåga 1 2 2 1 3 
Matematisk förmåga - - - - - 
Språklig förmåga 1 - 1 - 3 

 
Tabellförklaring: Slutledningsförmåga: 1 = tillämpar förnuftet efter enkla instruktioner, 2 = 
tillämpar förnuftet efter detaljerade instruktioner, 3 = tillämpar förnuftet efter mer detaljerade 
instruktioner, 4 = löser praktiska problem, 5 = definierar problem genom logiskt tänkande, 6 = 
tillämpar logiskt eller vetenskapligt tänkande,. Matematisk förmåga: 1 = addera och subtrahera 2–
siffriga tal, multiplicera och dividera enkla tal, 2 = addera, subtrahera, multiplicera och dividera alla 
tal, 3 = räkna med rabatt, provision, volym och roten ur, 4 = räkna med logaritmer, ekvationer, 
koordinater och trigonometri, 5 = räkna med kvadratiska ekvationer, analytisk geometri, 
faktorsanalys och kunna applicera Chi-2, 6 = räkna med matematisk statistik och kunna applicera 
koncept och teorier, Streck (-) = ingen förmåga behövs. Språklig förmåga: 1 = ser skillnader och 
likheter, skriver enkla meningar, 2 = skriva komplexa meningar, tala klart och tydligt, 3 = skriva 
rapporter och uppsatser, tala för en publik, 4 = skriva affärsbrev och sammanfattningar, tala i 
paneldiskussioner, 5 = skriva tal, manualer och kritik, konversera teori och principer, 6 = samma som 
nivå fem, Streck (-) = ingen förmåga behövs  

 
5.2.3 Speciella yrkesförberedelser 
Alla arbetsuppgifter kräver kort demonstration eftersom individen till exempel 
behöver få definierat för sig hur stort område som ska krattas och hur ogräset, som 
ska bort i örtagården, ser ut. ”Gestalta Lisa” kräver dock lite mer demonstration 
innan individen kan börja eftersom denne har mer att lära sig i denna arbetsuppgift 
(tabell 4). 

 
Tabell 4 Speciella yrkesförberedelser  

Kratta gångar Plantera om Rensa ogräs Skotta snö Lisa 

1 1 1 1 2 
 

Tabellförklaring: 1 = kort demonstration, 2 = kort demonstration upp till en månad, 3 = över en till 
tre månader, 4 = över tre till sex månader, 5 = över sex månader till ett år, 6 = över ett år till två år, 7 
= över två år till fyra år, 8 = över fyra år till tio år, 9 = över tio år   

   
5.2.4 Färdigheter 
Alla arbetsuppgifter kräver generell inlärningsförmåga, dock kräver ”Plantera om 
blommor” och ”Gestalta Lisa” en högre nivå av färdigheten. Detta på grund av att 
individen i dessa uppgifter behöver kunna ta in mer instruktioner om hur uppgiften 
går till och kunna bedöma till exempel hur mycket jord som ska i krukan. ”Plantera 
om blommor” och ”Skotta snö” kräver den lägsta nivån av verbal förmåga, medan 
”Kratta gångar” och ”Rensa ogräs” kräver lite mer. Detta eftersom dessa 
arbetsuppgifter äger rum på ställen där individen kan bli tilltalad av besökare. Att 
”Gestalta Lisa” kräver mest verbal förmåga då det i arbetsuppgiften ingår att prata 
med besökare. Numerisk - eller spatial förmåga krävs det inte i någon av 
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uppgifterna. Det krävs inte någon formuppfattning i ”Kratta gångar ” och ”Skotta 
snö”, medan det krävs lite mer i ”Plantera om blommor” och ”Gestalta Lisa”. Den 
arbetsuppgift som det krävs mest formuppfattning i är att ”Rensa ogräs”, då 
individen i denna uppgift behöver kunna se skillnad på de olika former som växterna 
och ogräset har så att inte de vanliga växterna rensas bort. Den enda arbetsuppgiften 
som kräver textuell uppfattning, i låg omfattning, är att ”Gestalta Lisa” då individen 
innan måste läsa in sig på Lisa och hennes familjs liv. ”Kratta gångar”, ”Plantera om 
blommor” och ”Skotta snö" har den lägsta skattningen på motorisk koordination då 
arbetsuppgiften inte kräver att individen ska kunna koordinera öga, hand och fingrar 
på ett snabbt och precist sätt. ”Rensa ogräs” och ”Gestalta Lisa” har en något högre 
skattning på detta område eftersom dessa båda arbetsuppgifter kräver mer 
precisionsarbete för individen, till exempel när bären ska plockas i ”Gestalta Lisa”. 
Fingerfärdighet har i ”Kratta gångar”, ”Plantera om blommor” och ”Skotta snö” den 
lägsta skattningen, medan det i ”Rensa ogräs och ”Gestalta Lisa” krävs en högre 
nivå av fingerfärdighet, då det i dessa arbetsuppgifter krävs att individen kan hantera 
små objekt som till exempel bär. Manuell färdighet behövs i alla uppgifter, dock så 
krävs det minst manuell färdighet i ”Kratta gångar” och ”Gestalta Lisa” och mest av 
färdigheten krävs i ”Plantera om blommor och ”Rensa ogräs”. Detta då det till 
exempel i att ”Plantera om blommor” krävs mer av de större handgreppen. För att 
”Plantera om blommor” och ”Rensa ogräs” krävs minsta möjliga öga – hand – fot 
koordination. I ”Kratta gångar” krävs förmågan till viss del och i ”Skotta snö” och 
”Gestalta Lisa” krävs en hög förmåga. Att en hög förmåga av öga – hand – fot 
koordination krävs i arbetsuppgiften ”Skotta snö” beror på att man när man skottar 
snö behöver kunna se vart man ska skotta och utifrån detta sedan kunna koordinera 
händer/armar och fötter/ben. Att ”Gestalta Lisa” har en hög skattning när det gäller 
öga – hand – fot koordination beror på att det i arbetsuppgiften är ojämn mark men 
också för att individen måste kunna inta olika ställningar när bären ska plockas från 
buskarna.  Färgdiskriminering har i ”Kratta gångar”, ”Plantera om blommor”, 
”Skotta snö” och ”Gestalta Lisa” den lägsta skattningen medan ”Rensa ogräs” har en 
högre skattning. Detta eftersom det i denna arbetsuppgift krävs att individen kan se 
skillnad på växternas och ogräsets gröna färg (tabell 5). 

 
Tabell 5 Färdigheter          

Bedömningsområden  Kratta gångar Plantera om Rensa ogräs Skotta snö  Lisa 

Generell 
inlärningsförmåga 

 
4 

 
3 

 
4 

 
4 

 
2 

Verbal förmåga 3 5 3 5 2 
Numerisk förmåga 5 5 5 5 5 
Spatial förmåga 5 5 5 5 5 
Formuppfattning 5 4 2 5 4 
Textuell uppfattning 5 5 5 5 4 
Motorisk koordination 5 5 4 5 4 
Fingerfärdighet 5 5 3 5 3 
Manuell färdighet 4 2 2 3 4 
Öga – hand – fot 
koordination 

 
4 

 
5 

 
5 

 
2 

 
2 

Färgdiskriminering 5 5 4 5 5 
 

Tabellförklaring: 1 = extremt hög förmåga krävs, 2 = hög förmåga krävs, 3 = medel förmåga krävs, 
4 = låg förmåga krävs, 5 = mycket låg förmåga krävs eller behövs ej överhuvudtaget  
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5.2.5 Anpassningsförmåga 
Den anpassningsförmåga som krävs i alla arbetsuppgifterna är upprepning, då 
uppgifterna har korta cykler och inte erbjuder variation på uppgifter och 
arbetsställningar. I ”Gestalta Lisa” krävs att kunna variera uppgifterna, eftersom 
individen i denna arbetsuppgift kan bli avbruten av en besökare, när hon plockar bär 
och behöver då kunna vara flexibel och börja berätta om familjen Anderssons liv 
istället. Att kunna arbeta under instruktioner krävs i alla arbetsuppgifter utom i 
”Gestalta Lisa”. Detta eftersom individen inte har några direkta friheter i de andra 
arbetsuppgifterna utan de ska utföras enligt instruktionerna. I arbetsuppgiften att 
”Gestalta Lisa” har individen däremot en viss frihet från instruktioner och kan lägga 
upp sin rollfigur på ett friare sätt. Att kunna handskas med personer krävs i ”Kratta 
gångar”, ”Rensa ogräs” och ”Gestalta Lisa”, då individen kan få frågor från besökare 
när denne till exempel krattar eller rensar ogräs. I arbetsuppgiften att ”Gestalta Lisa” 
ingår det dessutom på ett naturligt sätt att interagera med besökare. ”Rensa ogräs” 
och ”Gestalta Lisa” kräver bedömning, då individen vid ogräsrensning behöver 
kunna bedöma och fatta beslut om växten är ogräs eller ej. Vid ”Gestalta Lisa” 
behöver individen kunna lösa problem, utifrån sin kunskap om Lisa, när besökare 
ställer frågor (tabell 6).  

 
Tabell 6 Anpassningsförmåga 

Bedömningsområden Kratta gångar Plantera om Rensa ogräs Skotta snö Lisa 

Leda KE KE  KE KE KE 
Upprepning K K  K  K  K  
Influera KE KE KE KE KE 
Variera KE KE KE KE K 
Uttrycka KE KE KE KE KE 
Ensamarbete KE KE KE KE KE 
Stress KE KE KE KE KE 
Tolerans KE KE KE KE KE 
Arbeta under 
instruktioner 

 
K 

 
K 

 
K 

 
K 

 
KE 

Personer K  KE K KE K 
Bedömning KE KE K KE K 

 
Tabellförklaring: K= krävs, KE= krävs ej. 

 
5.2.6 Fysiska krav och miljöpåverkan 
De fysiska krav som krävs på alla arbetsuppgifter, dock i olika utsträckning, är 
balans, sträcka sig, hantera med handen, höra, ögats anpassningsförmåga och 
synfält. Balans krävs på grund av att det i arbetsuppgifterna är ojämnt underlag som 
också kan vara halt. Sträcka sig krävs i arbetsuppgifterna när saker ska hämtas, bär 
ska plockas, ogräs som är en bit bort ska dras upp, snön ska kastas iväg och krattan 
dras efter individen. Att kunna hantera med handen krävs då individen till exempel 
håller i krattan, lägger jord i krukan och slänger ogräset i behållaren bredvid. Höra 
krävs av individerna på grund av att de ska ta emot instruktioner och i vissa av 
arbetsuppgifterna höra vad besökare säger. Ögats anpassningsförmåga krävs i alla 
arbetsuppgifter då individen behöver kunna se på olika avstånd som till exempel när 
”Gestalta Lisa” växlar mellan att titta på bären hon plockar och till att se om det är 
någon besökare som vill prata med henne. Synfält krävs i alla arbetsuppgifter 
eftersom individen måste se saker runt omkring det område som han eller hon tittar 
på. Detta behövs bland annat när individen skottar snö och tittar i ögonvrån så att 



inte en individ står i vägen eller när individen rensar ogräs och behöver se växterna 
som ska vara kvar runt omkring, så att inte de också rensas bort. Alla arbetsuppgifter 
kräver även förmågan att gå och att använda hand och arm (Tabell 7).  

 
I arbetsuppgiften att ”Gestalta Lisa” kan frekvensen av hantera med handen, hantera 
med fingrarna och prata variera. Detta beroende på hur mycket besökare som rör sig 
i Gamla Linköping och som ställer frågor till Lisa. Är det lite frågor som Lisa får 
svara på så ökar förekomsten av att hantera med hand och fingrar. Ställs det många 
frågor ökar istället förekomsten av att prata.  

   
Ingen av arbetsuppgifterna kräver klättring, krypa, känna, smak och lukt eller putta 
(tabell 7). 
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Tabell 7 Fysiska krav 

Bedömningsområden  
Fysiska krav 

Kratta gångar Plantera om Rensa ogräs Skotta snö Lisa 

Klättring N N N N N 
Balans O F O C F 
Böja sig N O N C O 
Stå på knä N N C N N 
Huka sig N N O N O 
Krypa N N N N N 
Sträcka sig O F C C F 
Hantera med handen C C C C O 
Hantera med fingrarna O F C N F 
Känna N N N N N 
Prata N N O N C 
Höra O O O O C 
Smak och lukt N N N N N 
Synförmåga på kort 
håll 

 
N 

 
C 

 
C 

 
N 

 
O 

Synförmåga på långt 
håll 

O N N N F 

Djupseende N O F C O 
Ögats 
anpassningsförmåga 

 
O 

 
F 

 
O 

 
F 

 
F 

Färgseende N N F N N 
Synfält O O C F C 

Gå 100  Stå 90 
Gå 10 

Gå 5 
Sitta 95 

Stå 20 
Gå 80 

Stå 60 
Gå 35 
Sitta 5 

 
 

O 

 
 

F 

 
 

N 

 
 

F 

 
 

N 
 

N 
 

O 
 

N 
 

O 
 

N 
 

N 
 

N 
 

N 
 

N 
 

N 
 

C 
 

N 
 

N 
 

N 
 

N 
 

E 
 

B 
 

B 
 

B 
 

B 

Styrka: Position i %       
 
          
 

             Vikt & kraft: 
                        Lyfta       
 
                        Bära 
 

                        Putta 
 

                        Dra  
              

              Kontroll: 
                 Han
                         

d - arm 

                  Fot - ben 
 

B 
 

B 
 

- 
 

B 
 

B 
 

Tabellförklaring: N = finns inte, O = då och då, F = ofta, C= konstant 
R = höger arm/hand eller ben/fot, L = vänster hand/arm eller ben/fot, B = båda armarna/händerna 
eller benen/fötterna, E = antingen höger eller vänster arm/hand eller ben/fot, Streck (-) = ingen 
kontroll behövs 

 
De enda områdena inom miljöpåverkan som påverkar de analyserade 
arbetsuppgifterna är väderförhållanden och Väta eller fukt. Väderförhållanden 
påverkar alla arbetsuppgifterna förutom ”Plantera om blommor” eftersom den 
uppgiften sker i ett tempererat växthus. Väta eller fukt påverkar bara ”Plantera om 
blommor” då till exempel blomman behöver vattnas. Ingen av arbetsuppgifterna 
bedöms ha en hög ljudnivå, då det enda ljudet som påverkar är ljudet från besökare i 
Gamla Linköping och ljudet från verktyg som används (tabell 8). 
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 Tabell 8 Miljöpåverkan 

Bedömningsområden 
Miljöpåverkan 

 Kratta 
gångar 

Plantera om Rensa ogräs Skotta snö Lisa 

Väderförhållanden C N C C C 
Extrem kyla N N N N N 
Extrem värme N N N N N 
Väta eller fukt N O N N N 
Vibrationer N N N N N 
Atmosfäriska 
förhållanden 
 

 
N 

 
N 

 
N 

 
N 

 
N 

Skaderisk till följd av 
användning av utrustning 
och maskiner  

 
 

N 

 
 

N 

 
 

N 

 
 

N 

 
 

N 
Elchocker N N N N N 
Arbete på höga eller 
utsatta platser 

 
N 

 
N 

 
N 

 
N 

 
N 

Exponering av strålning N N N N N 

Arbete med explosiva 
ämnen 

 
N 

 
N 

 
N 

 
N 

 
N 

Exponering av giftiga 
eller frätande kemikalier 

 
N 

 
N 

 
N 

 
N 

 
N 

Andra miljömässiga 
faktorer 

 
N 

 
N 

 
N 

 
N 

 
N 

Ljudnivå 3 1 2 2 3 
 

Tabellförklaring: N = finns inte, O = då och då, F = ofta, C= konstant 
1 = väldigt tyst, 2 = tyst, 3 = måttlig ljudnivå, 4 = hög ljudnivå, 5 = väldigt hög ljudnivå 

 
5.3 Resultatkonklusion 
Sammanfattningsvis ställer de analyserade arbetsuppgifterna i denna studie låga krav 
på individen. I arbetsfunktioner har alla de analyserade arbetsuppgifterna liknande 
kategoriseringar. Det som skiljer sig markant är att uppgiften ”Gestalta Lisa” har en 
annan kategorisering på data än de andra arbetsuppgifterna. I allmän utbildningsnivå 
har alla arbetsuppgifterna relativt låga skattningar. När det gäller speciella 
yrkesförberedelser har alla uppgifter den lägsta skattningen utom ”Gestalta Lisa” 
som har den näst lägsta skattningen. Arbetsuppgifternas skattningar på området 
färdigheter är varierande. Arbetsuppgifterna kompletterar därmed varandra, dock 
inte när det gäller numerisk förmåga, spatial förmåga, textuell uppfattning och 
färgdiskriminering där uppgifterna har likadana eller liknande skattningar. Vid 
anpassningsförmåga så kompletterar arbetsuppgifterna varandra när det gäller 
variera, arbete under instruktioner, personer och bedömning. Uppgifterna 
kompletterar varandra då till exempel personer krävs i vissa arbetsuppgifter men 
inte i andra. De fysiska kraven är varierande i de olika arbetsuppgifterna. Alla 
arbetsuppgifterna kräver att individen kan gå. De faktorer i miljöpåverkan som 
påverkar arbetsuppgifterna, dock inte ”Plantera om blommor”, är väderförhållande. 
Dock kan denna uppgift påverkas av väta eller fukt. Ljudnivån i alla 
arbetsuppgifterna är låg. Den arbetsuppgift som kräver mest av individen är 
”Gestalta Lisa”.  

 
 
 

 18



6 Diskussion 
6.1 Metoddiskussion  
I början av detta arbete sökte författarna efter olika arbetskravsanalyser i litteratur 
och genom att prata med yrkesverksamma arbetsterapeuter, men fann att utbudet på 
arbetskravsanalyser är mycket begränsat. Detta är något som författarna anser är 
underligt eftersom det är viktigt att kunna se kraven ett arbete eller en arbetsuppgift 
ställer på individen. Anledningen till att författarna finner det viktigt är att de anser 
att det är av stor betydelse att till exempel vid en rehabilitering kunna rehabilitera 
individen med uppgifter som han eller hon klarar av och som successivt kan göras 
mer komplexa. Något som även förvånar författarna är att många 
arbetskravsanalyser som idag används i arbetsterapeutiska verksamheter är 
hemmasnickerier som inte är validitets- och reliabilitetstestade (A. Lindroth, 
personlig kommunikation, 051026). Detta är något som även Innes och Straker 
(2002) styrker då de skriver att det finns lite litteratur angående validitet och 
reliabilitet när det gäller arbetsrelaterade bedömningar. Enligt Olsson och Sörensen 
(2001) innebär standardisering att utförandet sker på samma sätt varje gång. Den 
enda arbetskravsanalysen som hittades och som hade ett standardiserat 
tillvägagångssätt var RHAJ. Dock har författarna inte kunnat finna någon studie som 
visar att RHAJ är validitets- och reliabilitetstestad. Detta gör att det inte är bevisat 
att RHAJ mäter samma saker vid olika tillfällen (reliabilitet). Det är heller inte 
bevisat att RHAJ mäter hela fenomenet som det ska mäta (validitet) (Andersen, 
1994). Detta gör tyvärr att författarnas resultat kanske skulle ha blivit annorlunda om 
undersökningen hade gjorts vid ett annat tillfälle (intrasubjektiv reliabilitet) och om 
undersökningen hade gjorts av några andra undersökare (intersubjektiv reliabilitet) 
(Andersen, 1994). Författarna anser att frånsett detta är RHAJ ett bra instrument för 
arbetskravsanalyser som ger uttömmande information om arbetets krav efter 
avslutad analys. Vid användning av RHAJ kan det vara lite förvirrande eftersom det 
finns många olika sorters skalor och skalsteg i bedömningsområdena. Skattning sex 
kan i ett fall vara den högsta skattningen medan den i ett annat sammanhang kan 
vara den lägsta skattningen. Detta gör att det är svårt att få en överblick över 
instrumentet och bedömaren behöver vara insatt i det för att kunna göra en analys. 
Även detta ser författarna som ett minus för instrumentet. 

 
Författarna kan efter analyserna av arbetsuppgifterna i Hälsans trädgård se att det 
finns områden i RHAJ som överlappar varandra. Exempel på detta är färdigheten 
manuell färdighet, som innebär att förflytta och arbeta med handen på ett enkelt sätt 
och det fysiska kravet hantera med handen, som innebär att använda handen. Den 
enda skillnaden på de båda är att de skattas med olika skalor. Författarna anser att 
dessa områden innebär samma sak och att det räcker att skatta det på ett ställe. 

 
I efterhand kan författarna se en stor vinst med att ha utformat ett formulär och 
översatt begreppen och skattningsskalorna i RHAJ till svenska. Detta då 
översättningsprocessen gjorde att författarna blev väl insatta i instrumentet. För att 
kunna översätta de amerikanska begreppen krävdes noggrann inläsning och 
genomgång av RHAJ och hur det används. Författarna är dock medvetna om att det 
finns en risk i att modifiera ett instrument, som fallet är i denna studie. En av 
riskerna är att instrumentets standardisering försvinner. Det finns även en 
problematik med att översätta engelska begrepp till svenska, till exempel kan verb 
ha olika betydelser på svenska och engelska. Ett exempel på detta är verbet tjäna 
som finns med under Arbetsfunktioner. Detta ord har på svenska två betydelser då 
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det både kan betyda tjäna pengar och att tjäna någon person. I detta fall betyder det 
att tjäna någon person men genom att bara läsa översättningen kan det vara svårt att 
tolka betydelsen av ordet. En vinst som författarna ser med utformningen av RHAJ - 
formuläret är att det visar att en översättning är möjlig. Det kan dock finnas 
svårigheter i att applicera RHAJ på svenska förhållanden utan viss modifiering. Det 
finns till exempel inte något som i Sverige motsvarar det amerikanska ordet 
”pound”. Författarna ser på grund av detta en risk i att applicera RHAJ på svenska 
förhållanden då begreppen fungerar olika i Sverige och Amerika.  

 
Vilka områden som skulle tas med i analyserna och i formuläret övervägdes noga av 
författarna. Till slut beslutades det att arbetsområde, MPSMS och intresseområden 
ej skulle vara med i analyserna. Författarna kan dock se att intresseområde är viktigt 
i ett senare skede i en RHAJ-analys då man ska identifiera vilka arbeten som kan 
vara aktuella för individen. Även arbetsområde är ett område som kan vara aktuellt 
att studera närmare när individen har kommit en bit på väg i rehabiliteringen. Om 
individen trivdes i det utförda arbetet kan man se vilket arbetsområde det utförda 
arbetet finns inom i RHAJ och vilka liknande arbeten som finns inom samma 
arbetsområde. Detta innebär att arbetsområde, enligt författarna, ger ett bra 
underlag för diskussion om framtida arbete för individen.  

 
Genom att en testanalys av formuläret gjordes på en VALPAR CWS blev det 
bekräftat att formuläret var en bra hjälp när analyserna skulle äga rum. Författarna 
fick en djupare förståelse för instrumentet och analysmetoden och lärde sig hur 
viktigt det är att i förväg bestämma arbetsuppgiftens förlopp och innehåll. Detta då 
det under arbetsuppgiften kom fram frågor och oklarheter om uppgiften och det 
visade sig vid diskussion att författarna hade uppfattat uppgiften olika. Valet att 
genomföra analyserna var för sig och sedan diskutera dessa anser författarna har 
stärkt resultatet, genom att båda författarnas analyser ingår i detta. Detta gör att 
resultatet därigenom blir mer trovärdigt än vad det hade blivit om analyserna hade 
gjorts tillsammans. Holme och Solvang (1997) menar att det i forskningsarbete är 
viktigt med objektivitet. Författarna anser att objektiviteten stärkts genom 
författarnas tillvägagångssätt och därmed har även studiens resultat stärkts. 

 
Med tanke på att marken i Gamla Linköping var snötäckt när arbetsuppgifterna 
skulle analyseras har inte alla uppgifter kunnat utföras i sin helhet. Det var till 
exempel svårt att ”Kratta gångar” och ”Rensa ogräs”. Detta anses dock inte har 
påverkat resultatet eftersom verktygen till arbetsuppgifterna ändå har studerats och 
använts samt att författarna har undersökt platserna där arbetsuppgifterna kommer 
att äga rum. En liknande situation hade dock inträffat om analyserna hade skett på 
sommaren då uppgiften att ”Skotta snö” inte hade kunnat utföras. 

 
6.2 Resultatdiskussion  
Syftet med RHAJ är att analysera ett helt arbete och se vad dess krav är, medan 
syftet med denna studie var att analysera arbetsuppgifters krav på individen. Det är 
en skillnad på dessa syften, då ett arbete är mer komplext än en enstaka 
arbetsuppgift. Med tanke på att en uppgift är mindre komplex än ett arbete är det 
förståeligt att de analyserade arbetsuppgifterna har förhållandevis låga skattningar. 
Om de analyserade uppgifterna skulle slås samman till ett helt arbete som skulle 
fylla en arbetsdag skulle kraven troligtvis öka. 
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Grahn (2001) skriver att naturen och trädgården ställer låga krav på individen så att 
hon eller han kan balansera sin egen förmåga och kontroll. Grahn (2001) skriver 
också att trädgården med dess former, dofter, färger, den aktivitet, kroppsarbete och 
motion den kan ge kan stimulera delar av kroppen som avleder ångest och smärta. 
Det kan i sin tur ge en individ mer positiv syn på sin förmåga. Med tanke på detta 
och att individerna på Hälsans trädgård troligtvis kommer att skilja sig åt vad gäller 
arbetsförmåga, anser författarna att det är bra att uppgifterna från början är enkla. 
Detta så att individen kan bygga upp sitt självförtroende och att det sedan går att 
göra arbetsuppgifterna mer komplexa. Enligt Mosey (1986) är det viktigt att 
uppgiften ligger på en lagom svår nivå vilket leder till att individen motiveras 
optimalt. Moseys tankar och att Söderback et al (2004) skriver att grön rehabilitering 
är bra eftersom aktiviteterna kan anpassas till klienternas individuella förmåga 
stödjer författarnas tankar om att kunna förändra uppgifterna efter individens 
framsteg. Det är även bra att en mer komplex arbetsuppgift som ”Gestalta Lisa” är 
med från början om en individ redan från början behöver en mer komplex 
arbetsuppgift. Författarna kunde förutse att den arbetsuppgiften skulle bli mer 
komplex än de andra, vilket även framgår av resultatet.  

 
6.2.1 Arbetsfunktion 
De analyserade arbetsuppgifterna har till viss del olika arbetsfunktioner. Detta 
tycker författarna är bra då olika arbetsfunktioner ställer olika krav på individen. Till 
exempel ställer inte begreppen sammanställa och jämföra, under data, samma krav 
på individen. En variation på arbetsfunktioner innebär därmed bättre förutsättning 
för att kunna bedöma en individs arbetsförmåga.  

 
6.2.2 Allmän utbildningsnivå 
Att slutledningsförmåga krävs i alla arbetsuppgifter ser författarna som positivt 
eftersom det är viktigt att kunna använda sitt förnuft i arbeten. Det skulle dock vara 
önskvärt att arbetsuppgifterna skulle ställa högre krav när det gäller 
slutledningsförmåga hos individen, då uppgifterna i sin nuvarande utformning ställer 
låga krav på detta och inte innefattar till exempel att kunna lösa praktiska problem 
och ha logiskt tänkande. Ingen av arbetsuppgifterna kräver matematisk förmåga och 
det ses som en brist eftersom författarna anser att matematisk förmåga behövs i fler 
arbetssituationer än vad som först kan tänkas. Rekommendationen blir därför att en 
arbetsuppgift som kräver matematisk förmåga ska ingå i Hälsans trädgårds utbud. 
Förslag på sådana arbetsuppgifter är att ansvara för en gemensam kaffekassa eller 
ansvara för inköp till Hälsans trädgård. Föreslagna arbetsuppgifter ställer även högre 
krav när det gäller slutledningsförmåga vilket kan vara av värde. Att ”Plantera om 
blommor” och ”Skotta snö” inte kräver språklig förmåga ser författarna som positivt 
då det för vissa individer, enligt författarna, kan vara nog med de andra kraven 
arbetsuppgiften ställer. Det finns dock möjligheter till att göra arbetsuppgifterna mer 
avancerade så att språklig förmåga kan komma att behövas på ett naturligt sätt i 
uppgiften. 

 
6.2.3 Speciella yrkesförberedelser 
Att arbetsuppgifterna endast kräver korta demonstrationer var ej förvånande. 
Författarna anser dock att uppgifter som kräver långa demonstrationer inte platsar på 
Hälsans trädgård eftersom individerna bara ska vara där i tolv veckor.  
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6.2.4 Färdigheter 
De analyserade arbetsuppgifterna har generellt låga krav när det gäller färdigheter. 
”Skotta snö”, ”Kratta gångar” och ”Plantera om blommor” har de lägsta 
skattningarna av arbetsuppgifterna. Författarna ser det som en styrka att det finns en 
variation av uppgifter i Hälsans trädgård som kräver olika färdigheter. Detta 
eftersom rehabiliteringen som kommer äga rum där är till för långtidssjukskrivna 
och författarna anser att det är bra att börja med enklare arbetsuppgifter med tanke 
på att sjukskrivna har olika aktivitetsproblematik.  

 
Det som kan tyckas vara förvånande med arbetsuppgifterna ”Kratta gångar” och 
”Rensa ogräs” är att det krävs en medel verbal förmåga av individen. Anledningen 
till att detta krävs beror på att uppgifterna äger rum i områden där besökare till 
Gamla Linköping rör sig fritt. Det gör att individen kan bli tillfrågad av besökare, 
om olika saker, och behöver då kunna svara. Dock ser författarna möjligheter till att 
modifiera arbetsuppgifterna så att personer utan förmågan att tala skulle kunna 
utföra dom, detta genom att låta aktiviteten utföras på platser där det inte rör sig 
några besökare.  

 
Arbetsuppgiften ”Gestalta Lisa” kräver fler och högre färdigheter av individen än i 
de andra uppgifterna. Detta är något som författarna inte anser vara förvånande 
eftersom denna uppgift är mer komplex och har fler delmoment. Turner, Foster och 
Johnson (2002) menar att det för att optimera användandet av en uppgift är viktigt 
att tänka på om denna kan modifieras eller utvecklas. Detta för att möta olika 
människors behov/krav. Därför anser författarna att uppgiften ”Gestalta Lisa” är en 
användbar arbetsuppgift att ha med i Hälsans trädgård då den går att utveckla och 
göra allt mer komplex utifrån vad individen klarar av. Ett minus för arbetsuppgiften 
är dock att det bara är kvinnor som kan utföra uppgiften och därför rekommenderas 
en liknande uppgift som män kan delta i att ingå i Hälsans trädgård.  

 
6.2.5 Anpassningsförmåga 
Upprepning krävs i alla de analyserade arbetsuppgifterna. Dock kan författarna se att 
det finns viss skillnad i hur mycket upprepning det krävs i uppgifterna. Till exempel 
så är det mer upprepning i att ”Kratta gångar” än i att ”Plantera om blommor” som 
har ett mer varierat tillvägagångssätt. Författarna anser därför att det för att få en 
rättvis bedömning av anpassningsförmåga skulle vara bra om det, i RHAJ, fanns 
skalsteg eller ett kontinuum så bedömaren kan visa i hur stor utsträckning 
anpassningsförmågan krävs eller inte krävs.    

 
Att författarna bedömde att ”Gestalta Lisa” inte kräver arbeta under instruktioner 
kan vara missvisande. Anledningen till den bedömningen var att arbetsuppgiften 
kräver relativt mycket självständighet och initiativförmåga. Uppgiften har dock 
givna instruktioner som ska följas men det är fritt för individen att göra 
instruktionerna i vilken ordning hon önskar. Det har till exempel ingen betydelse i 
vilken ordning hon plockar bär och pratar med besökare. Sannolikheten att det 
kommer fungera så i realiteten är dock inte stor då individen antagligen kommer att 
bli avbruten med frågor då hon plockar bär. 

 
6.2.6 Fysiska krav och miljöpåverkan 
Vid analysen av arbetsuppgiften ”Plantera om blommor” uppstod en diskussion om 
uppgiften krävde att individen hukar sig eller böjer sig för att hämta jord. Detta då 
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RHAJ skiljer på de båda begreppen. Författarna kom fram till att uppgiften kan 
utföras genom båda alternativen, men skulle båda alternativen vara med i resultatet 
skulle det kunna bli missvisande då arbetsuppgiften inte kräver båda alternativen av 
individen. Med tanke på det beslutades det att välja alternativet böja sig, då den 
rörelsen kändes som att den följde det naturliga rörelsemönstret mest av de två 
alternativen. Att individen kan välja hur han eller hon vill hämta jord till 
omplanteringen ses som positivt eftersom individen då kan välja tillvägagångssätt 
med tanke på möjliga funktionshinder eller skador. En liknande diskussion uppkom 
vid analysen av arbetsuppgiften ”Rensa ogräs” och då gällande om uppgiften kräver 
att individen står på knä eller hukar sig när han eller hon rensar ogräs. Diskussionen 
ledde till att författarna valde att stå på knä som det alternativ som förekommer mest 
i arbetsuppgiften. Att huka sig finns dock med men i mindre utsträckning då det är 
författarnas bedömning att man hukar sig innan man sätter sig på knä. En annan 
anledning till att båda är med i det slutliga resultatet är att det är vanligt med byte av 
arbetsställning vid ogräsrensning och det känns naturligt att individen hukar sig en 
stund för att vila knäna. Kielhofner (2002) tar i Model of Human Occupation upp att 
”performance capacity” är människans förmåga att utföra aktiviteter och att det är 
påverkat av underliggande, fysiska och mentala komponenter samt den subjektiva 
upplevelsen. Författarna menar med stöd i Kielhofners syn på en människas 
performance capacity att människor utför uppgifter olika på grund av att de har olika 
underliggande fysiska och mentala komponenter. 

 
Efter att analyserna av arbetsuppgifterna var klara kan författarna se att 
miljöpåverkan på arbetsuppgifterna inte kommer att vara stor. Detta då den enda 
miljöpåverkan som alla uppgifterna utom ”Plantera om blommor” kan påverkas av 
är väderförhållanden. I arbetsuppgiften att ”Plantera om blommor” har författarna 
skattat att uppgiften kan påverkas av väta eller fukt. I det sammanhanget är det 
främst fukt som är aktuellt då det kan bli fuktigt i växthus. Denna fuktighet är dock 
ingenting som författarna ser som ett problem för individerna som utför uppgiften. I 
samma arbetsuppgift kan även väta förekomma då växten efter omplantering 
behöver vattnas. Författarnas åsikt är dock att det är positivt att det inte finns någon 
påverkan från miljön, enligt RHAJ, på arbetsuppgifterna i Hälsans trädgård. 
Kielhofner (2002) menar att miljön kan vara både hindrande och stödjande, eftersom 
miljön enligt RHAJ inte påverkar uppgifterna anser författarna att miljön är 
stödjande.  

 
6.3 Allmän diskussion 
Att Hälsans trädgård kommer äga rum i Gamla Linköping är positivt då författarna 
tror att miljön i Gamla Linköping har en avstressande effekt på människor. Detta 
påstående är något som blev bekräftat vid intervjun med Gunnar Elfström (personlig 
kommunikation, 051130) som säger att miljön i Gamla Linköping har en förmåga att 
stressa ned personer. Enligt Asklöf (2001) visar även forskning att naturen och 
miljön har avstressande effekter på människan. Tyvärr är grön rehabilitering ett 
område som det inte finns mycket publicerat eller forskat omkring. Därför finns det 
få vetenskapliga artiklar inom området. Författarna tycker att det är anmärkningsvärt 
att det inte finns mer publicerat inom området när det sedan lång tid tillbaka finns 
tecken på att naturen påverkar människan på ett positivt sätt (Abramsson et al, 
2003). 
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Jones et al (1998) menar att ett arbete påverkar vem vi är och att det ger sociala 
kontakter och struktur på vår tid. Därför anser författarna att Hälsans trädgård är ett 
bra initiativ då en rehabiliteringsplats där kan liknas vid att ha ett arbete. Den 
sjukskrivne går till Hälsans trädgård på bestämda tider och har uppgifter som ska 
göras. Detta gör att individen får mer struktur på sin vardag och kan knyta mer 
sociala kontakter än när han eller hon är hemma.  

   
Författarna anser inte att en arbetsterapeut kan bedöma om en individ har fullständig 
arbetsförmåga genom de analyserade arbetsuppgifterna i Hälsans trädgård. Detta 
med tanke på att arbetsförmåga ska bedömas i relation till ett specifikt arbete (Edling 
et al, 2003). Dock kan man utifrån de analyserade uppgifterna se vilka förmågor 
individen har och sedan dra slutsatsen om han eller hon skulle klara av att utföra 
arbeten som kräver samma förmågor. Författarna tycker även att de analyserade 
arbetsuppgifterna ger en bra grund för att en individ ska kunna rehabilitera sig och 
återfå sin arbetsförmåga.  

 
Författarna anser att PLIBEL (Fagerström, 1994) och Belastningsergonomin 
(www.av.se) inte är några arbetskravsanalyser. Då PLIBEL ser på hur 
miljöfaktorerna påverkar arbetarens kropp, och inte ser på vilka krav arbetsuppgiften 
ställer på individen, som Innes & Straker (1998) menar att en arbetskravsanalys ska 
göra. Belastningsergonomin liknar mer en arbetskravsanalys men är enligt 
författarna inte det då den inte tar upp mentala faktorer, som Jacobs (1991) bland 
annat menar att en arbetskravsanalys ska ta hänsyn till.   

 
Eftersom författarna ser RHAJ som ett användbart instrument för 
arbetskravsanalyser anser de att RHAJ borde testas gällande validitet och reliabilitet. 
Det vore även önskvärt att RHAJ översätts och testas på svenska. Författarna tror att 
en svensk RHAJ – version som är reliabilitets - och validitetstestad skulle kunna 
tillföra mycket till arbetsterapeuter i Sverige, som har användning av en 
arbetskravsanalys. Detta med tanke på att författarna inte har hittat någon svensk 
beprövad arbetskravsanalys, samt att efterforskningen inför studien visade att det 
förefaller finnas en tendens till att många yrkesverksamma arbetsterapeuter använder 
sig av hemmasnickrade arbetskravsanalyser. Författarna ser också en fördel med att 
utveckla andra arbetskravsanalyser på svenska, då författarna bedömer det 
otillräckligt med endast en svensk arbetskravsanalys. Detta eftersom det är orimligt 
att RHAJ passar alla som har användning för en arbetskravsanalys. En del 
arbetsterapeuter kan kanske dra sig för att använda RHAJ eftersom den kräver 
relativ lång tid för instudering. Med tanke på ovanstående resonemang ser 
författarna gärna att framtida forskning översätter arbetskravsanalysen RHAJ till 
svenska samt testar det med avseende på validitet och reliabilitet. En intressant 
aspekt att studera vid en eventuell svensk version av RHAJ är den kulturella 
anpassningen då den svenska och amerikanska kulturen ej helt överensstämmer. 
Författarna tycker även att det vore intressant med en fortsättning på denna studie 
där till exempel formuläret som används i studien utvecklas ytterligare. Författarna 
ser även att formuläret kan används som en grund till en svensk översättning av 
RHAJ.  

 
I slutskedet av detta arbete kom det till författarnas vetskap att utvecklandet av en ny 
arbetskravsanalys på svenska påbörjats (Sandqvist, 2006b). Genom ett 
examensarbete omfattande tio poäng vid arbetsterapeututbildningen, Linköpings 
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universitet, ska denna arbetskravsanalys initialt prövas avseende användbarhet och 
innehållsvaliditet. Författarna ser med förväntan fram emot detta arbetes resultat och 
välkomnar samtidigt fler studier av liknande slag.  
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           Formulär till RHAJ
 

1. Skriv en kortfattad, innehållsrik sammanfattning av aktiviteterna som utförs.  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

2. (Item 15) Identifiera vilka material som krävs för aktiviteten och vilka färdiga 

produkter som produceras. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

3. (Item 14) Identifiera vilka maskiner, verktyg, utrusningar och arbetshjälpmedel 

som krävs för aktiviteten. 

Storlek: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Ungefärlig vikt: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Annan information: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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4. (Item 8) Identifiera vilka komponenter ur arbetsfunktioner som passar in på 

aktiviteten. 

 

Arbetsfunktioner: Bedömning = Ringa in den som är mest karaktäristisk för 

arbetet. 

  

Data: 

0. Syntetisera  

1. Koordinera 

2. Analysera 

3. Sammanställa 

4. Beräkna 

5. Kopiera 

6.  Jämföra 

Personer:  

0. Mentorskap 

1. Förhandla 

2. Instruera 

3. Övervaka 

4. Underhålla 

5. Övertyga 

6. Tala och ge tecken 

7. Tjäna 

8. Tar instruktioner och hjälper 

Ting: 

0. Ställer i ordning 

1. Precisions arbete 

2. Använder och kontrollerar 

3. Kör och använder  

4. Manipulera  

5. Vårdar 

6. Matar på   

7. Hantera 
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5. (Item 9) Identifiera vad som krävs av individen i aktiviteten utifrån allmän 

utbildningsnivå, speciella yrkesförberedelser, anpassningsförmåga och 

färdigheter. 

 

Allmän utbildningsnivå: Bedömningssteg= Välj den nivå som behövs i 

förhållande till arbetet. 1= lägst och 6= högst 

 

Slutledningsförmåga:  1          2          3          4          5          6  

 

Matematisk förmåga:   1          2          3          4          5          6 

 

Språklig förmåga:  1          2          3          4          5          6 

 

Speciella yrkesförberedelser: Bedömning = Hur lång tid det tar att lära sig 

arbetet. 

  1. Kort demonstration 

  2. Kort demonstration upp till 1 månad 

  3. Över en till tre månader 

  4. Över tre till sex månader 

  5. Över sex månader till ett år 

  6. Över ett år till två år 

  7. Över två år till fyra år 

  8. Över fyra år till tio år 

  9.  Över tio år 

  

Anpassningsförmåga: Bedömningssteg = Krävs eller krävs ej 

Leda:  Krävs   Krävs ej 

 

Upprepning:  Krävs   Krävs ej 

 

Influera:  Krävs   Krävs ej 

 

Variera:   Krävs   Krävs ej 
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Uttrycka:  Krävs   Krävs ej 

 

Ensamarbete:   Krävs   Krävs ej 

 

Stress:   Krävs   Krävs ej 

 

Tolerans:   Krävs   Krävs ej 

 

Arbeta under instruktioner:  Krävs   Krävs ej 

 

Personer:   Krävs   Krävs ej 

 

Bedömning:  Krävs   Krävs ej 

 

Färdigheter: Bedömningssteg 1= extremt hög förmåga krävs, 2= hög förmåga 

krävs, 3= medel förmåga krävs, 4= låg förmåga krävs och 5= mycket låg 

förmåga krävs eller behövs ej överhuvudtaget. 

Generell inlärningsförmåga:    1          2          3          4          5 

 

Verbal förmåga.   1          2          3          4          5 

 

Numerisk förmåga:   1          2          3          4          5 

 

Spatial förmåga:   1          2          3          4          5 

 

Formupfattning:   1          2          3          4          5 

 

Textuell uppfattning:   1          2          3          4          5 

 

Motorisk koordination:  1          2          3          4          5 

 

Fingerfärdighet:   1          2          3          4          5 
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Manuell färdighet:   1          2          3          4          5 

 

Öga -  hand - fot koordination: 1          2          3          4          5 

 

Färgdiskriminering:   1          2          3          4          5 

 

6. Fysiska krav: Bedömning = Förekomsten i arbetet, 

   Finns inte = N, Då och då = O, Ofta = F, Konstant = C 

    Styrka: Position = % av arbetets tid 

  Kontroll: Användning på ett kontrollerat sätt  

R = höger arm/hand eller ben/fot, L = Vänster arm/hand 

eller ben/fot, B = båda armarna/händerna eller 

benen/fötterna, E = Antingen höger eller vänster arm/hand 

eller ben/fot  

 

Klättring   N O F C 

 

Balans  N O F C 

 

Böja sig  N O F C 

 

Stå på knä  N O F C            

  

Huka sig  N O F C 

   

Krypa  N O F C 

 

Sträcka sig  N O F C 

   

Hantera med handen  N O F C 

 

Hantera med fingrarna N O F C 

 

Känna   N O F C 
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Prata  N O F C 

 

Höra  N O F C 

 

Smak och lukt  N O F C 

 

Synförmåga på kort håll N O F C 

 

Synförmåga på långt håll N O F C 

 

Djupseende  N O F C 

  

Ögats anpassningsförmåga N O F C 

 

Färgseende  N O F C 

 

Synfält  N O F C 

 

Styrka  

  Position: Stå______%       Gå______%      Sitta______%  av arbetets tid 

  Vikt och kraft: Lyfta N O F C  

                                     Bära N O F C 

                Putta N O F C 

   Dra N O F C 

  Kontroll: Hand – arm:______  Fot – Ben: ______  

 

7. Miljöpåverkan: Bedömning = Förekomsten i arbetet  

  Finns inte = N, Då och då = O, Ofta = F, Konstant = C 

Ljudnivå: 1 = väldigt tyst, 2 = Tyst, 3 = Måttlig ljudnivå,  

4 = Hög ljudnivå, 5 = väldigt hög ljudnivå 

Väderförhållanden  N O F C 

 

Extrem kyla  N O F C 
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Extrem värme  N O F C 

 

Väta eller fukt  N O F C 

 

Vibrationer  N O F C 

 

Atmosfäriska förhållanden  N O F C 

 

Skaderisk till följd av  

användning av utrustning N O F C 

 och maskiner 

 

Elchocker  N O F C 

 

Arbete på höga och   N O F C 

utsatta platser 

 

Exponering av strålning  N O F C 

 

Arbete med explosiva ämnen N O F C 

 

Exponering av giftiga eller N O F C 

frätande kemikalier 

 

Andra miljömässiga faktorer N O F C 

 

Ljudnivå  1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

  


