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SAMMANFATTNING 

 
Försäkringskassan (FK) har fått i uppdrag av regeringen att vidareutveckla bedömningsförfarandet 
för sjukskrivna i Sverige. Som en del i detta har bland annat ett nytt bedömningsinstrument tagits 
fram för att användas vid arbetsterapeutisk kompletterande bedömning av medicinska 
förutsättningar för arbete. Instrumentet bygger på det redan befintliga bedömningsinstrumentet 
Assessment of Work Performance (AWP), med tre utvalda arbetsuppgifter och kallas för AWP-FK. 
Syftet med den här studien var att göra en initial prövning av AWP-FK med fokus på 
innehållsvaliditet och användbarhet. Som metod användes kvalitativa telefonintervjuer med nio 
arbetsterapeuter som ingick i Försäkringskassans pilotstudie. Resultatet indikerar att AWP-FK har 
en god innehållsvaliditet och användbarhet. Arbetsterapeuterna i studien ansåg att instrumentet var 
relevant för både målgruppen och bedömning i förhållande till den reguljära arbetsmarknaden. 
Några förslag på förändringar föreslogs, t.ex. att förtydliga vissa instruktioner i manualen till AWP-
FK. I diskussionen tas vikten av att klienterna förstår syftet med bedömningen och får återkoppling 
på sitt utförande upp. Även bedömningsmiljöns påverkan på bedömningen har diskuterats. Vidare 
studier kring AWP-FK behövs för att säkerställa en god validitet, användbarhet och reliabilitet.  
 
Sökord: Arbetsterapi, Arbetslivsinriktad rehabilitering, Sjukskrivning, Arbetsuppgift, 
Bedömningsmiljö
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ABSTRACT 

 
The Swedish Social Insurance Agency (Försäkringskassan, FK) has been commissioned by the 
Government to further develop the assessment procedure for those on sick leave in Sweden.  As 
part of this, a new assessment instrument has been developed for occupational therapy assessment 
of the medical ability to work. The instrument is based on the Assessment of Work Performance 
(AWP), using three selected tasks, and is called AWP-FK. The purpose of this study was to do an 
initial assessment of AWP-FK with a focus on content validity and utility. The method chosen was 
qualitative telephone interviews with nine occupational therapists who participated in the Agency's 
pilot study. The results indicate that AWP-FK has good content validity and utility. The 
occupational therapists in the study believed that the instrument was relevant, both for the target 
group and assessment in relationship to the regular labour market. Some suggestions for change 
have been included, for example that certain instructions in the AWP-FK manual be clarified. The 
importance of clients understanding the purpose of the assessment and receiving feedback on their 
performance, and the influence of the assessment environment is discussed. Further studies on 
AWP-FK are needed to ensure high validity, utility and reliability. 
 
Key words: Occupational therapy, Vocational rehabilitation, Sick leave, Work task, Assessment 
environment 
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1. Inledning 
På uppdrag av Regeringen genomfördes en arbetsförmågeutredning under 2008 som 
syftade till att få en översikt över olika metoder för bedömning av arbetsförmåga och att 
sedan ge förslag på hur man ska arbeta med detta i framtiden. Det resulterade i att 
Försäkringskassan fick i uppdrag att ta fram ett instrument som bedömer de medicinska 
förutsättningarna för arbete. Arbetsförmågebegreppet och bedömningsförfarandet vid 
bedömning av arbetsförmåga är av stor vikt för att stärka individens egna resurser och 
möjligheter att hitta en väg till självförsörjning (Hedborg, 2008). Försäkringskassan fick 
år 2010 i uppdrag att vidareutveckla metoder och instrument för 
arbetsförmågebedömningar. I Försäkringskassans delrapport II, Metoder för bedömning 
av arbetsförmåga inom sjukförsäkringen, klargjordes att individens medicinska 
förutsättningar för arbete ska relateras till kraven i olika arbeten på den reguljära 
arbetsmarknaden. Bedömningen görs av speciellt utbildade läkare via en självrapport 
från individen och befintliga medicinska underlag. Vid behov tar läkaren hjälp av 
sjukgymnast, psykolog och arbetsterapeut för kompletterande underlag till 
bedömningen som i sin helhet ska resultera i en bedömning av medicinska 
förutsättningar för arbete (Larsson, 2011). Försäkringskassans projekt syftar till att 
skapa en mer rättsäker och likformig process för bedömningen och att den försäkrade 
ska få en bättre förståelse för de beslut som fattas och en ökad delaktighet i processen. 
Detta ska ske genom att nya verktyg för bedömningen av medicinska förutsättningar för 
arbete prövas i en pilotstudie och sedan utvärderas. Till den arbetsterapeutiska 
kompletterande bedömningen har en ny version av instrumentet Assessment of Work 
Performance (AWP) arbetats fram, denna version kallas för AWP-FK (Sandqvist & 
Edström, 2011). Detta bedömningsinstrument har prövats under hösten 2011 i 
Försäkringskassans pilotstudie och ska utvärderas i denna studie.  

2. Bakgrund 

2.1. Arbetslivsinriktad rehabilitering 
Begreppet arbetslivsinriktad rehabilitering innefattar bl.a. arbetsträning, anpassning av 
arbetsplatsen, ändrade arbetsuppgifter eller utbildning. Ansvaret för rehabiliteringen 
delas av individen, arbetsgivaren, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen (Sandvin, 
2009). Den arbetslivsinriktade rehabiliteringen syftar till att en person som är 
sjukskriven och har nedsatt arbetsförmåga ska kunna återgå till arbete (Escorpizo et.al., 
2011). Insatserna kan vara av medicinsk, yrkesinriktad eller social art. Den medicinska 
rehabiliteringen avser att i möjligaste mån återställa, förbättra eller bibehålla 
funktionsförmågan hos den individ som drabbats av sjukdom eller skada. Dessa insatser 
kan utföras av läkare, sjukgymnaster, arbetsterapeuter eller psykologer, beroende på 
personens problematik, ofta samarbetar dessa professioner i team. De yrkesinriktade 
insatserna ansvarar Arbetsförmedlingen för, och de syftar till att stärka individens 
ställning på arbetsmarknaden, både när det gäller att få och att behålla ett arbete. Den 
sociala rehabiliteringen regleras i Socialtjänstlagen och syftar till att skapa ekonomisk 
och social trygghet samt att ge större jämlikhet i levnadsvillkor och ett aktivt deltagande 
i samhället. Ansvaret för detta ligger på kommunens socialtjänst (Vahlne, Westerhäll, 
Bergroth, & Ekholm, 2009). 



 

7 
 

2.2.  Arbetsterapi och bedömning 
I arbetsterapeutens yrkesutövande ingår att utföra bedömningar av individers 
aktivitetsutförande med hjälp av observationer eller intervjuer. Till sin hjälp har 
arbetsterapeuten olika bedömningsinstrument. Resultatet ligger sen till grund för planen 
som omfattar korta eller långsiktiga mål för behandling. Planen bör vara relevant för 
personens vanor, roller och livsstil (Kielhofner, 2008). Bedömningar med strukturerade 
och väl granskade instrument behövs inom arbetsterapi för att kunna garantera lämpliga 
interventioner med hög kvalitet (Kjellin, Cizinsky Sjödahl, & Eklund, 2008). Enligt 
Ross (2007) innebär arbete en betald anställning på en arbetsplats eller i en bransch, 
sysselsättning eller profession. Ett arbete ställer vissa krav på individens 
utförandekapacitet, beroende på uppgiftens komplexitet och utmaningar samt vilka 
objekt som finns i miljön för att utföra uppgiften. Utförandekapacitet är en individs 
förmåga att göra saker utifrån hans eller hennes underliggande fysiska och mentala 
faktorer samt den subjektiva upplevelsen (Kielhofner 2008). Pedretti, Pendleton & 
Schultz-Krohn (2006) beskriver två olika typer av arbetsförmågebedömningar: en 
generell arbetsförmågebedömning som används då individens förmåga ska relateras till 
olika arbeten på en reguljär arbetsmarknad, samt en specifik arbetsförmågebedömning 
som används då individens förmåga bedöms vid återgång till sitt ordinarie arbete efter 
en sjukskrivning. Den generella arbetsförmågebedömningen är mer allsidig och syftar 
till att identifiera vad individens begränsningar och styrkor är och vilka arbeten som kan 
vara lämpliga, medan den specifika är mer djupgående och utreder individens 
aktivitetsutförande i dennes ordinarie arbetsuppgifter.  

2.3. Arbetsterapeutens roll 
Enligt Socialstyrelsen (2001) innefattar en arbetsterapeuts yrkesområde alla personer 
som har en begränsning i sitt aktivitetsutförande eller riskerar att få en sådan 
begränsning, som också kan innebära en minskad delaktighet i det dagliga livet. Med 
utgångspunkt i individens behov och önskemål arbetar arbetsterapeuten för att 
förebygga, förbättra eller kompensera för individens nedsatta aktivitetsförmåga 
(Socialstyrelsen, 2001). Arbetsterapeuter anser att samarbete med andra professioner, 
familj och vårdgivare är av stor betydelse för att få en helhetssyn om personens 
situation (Kielhofner, 2008). Arbetsterapeuter ger bl.a. insatser till människor som 
behöver hjälp med att utföra ett arbete. Det kan innebära att arbetsterapeuten förbereder 
individen på att återgå till arbetet genom arbetsträning eller föreslår förändringar i 
arbetsuppgifter och miljö. Syftet kan också vara att förhindra att individen skadar sig på 
nytt. Arbetsterapiyrket har sedan start inriktat sig på att förbättra individers deltagande i 
arbete. Idag innefattar detta även personer med psykiska sjukdomar, fysiska 
funktionsnedsättningar eller kognitiva nedsättningar till följd av medfödda eller 
förvärvade hjärnskador (Law & McColl, 2010; Rubenson, Svensson, Linddahl & 
Björklund, 2007). 

2.4. Försäkringskassan 
I ”Lag om allmän försäkring” (AFL) tydliggörs vilket ansvar Försäkringskassan har när 
det gäller rehabilitering. Ansvaret handlar om att samordna de rehabiliteringsinsatser 
som ingår i denna lag och i samråd med den försäkrade kartlägga och vidta 
rehabiliteringsåtgärder. Dessutom ingår det i Försäkringskassans uppgift att samarbeta 
med den försäkrades nätverk, så som myndigheter och eventuell arbetsgivare, så att 
dessa parter vidtar de överenskomna åtgärderna och startar rehabiliteringsinsatsen 
snarast möjligt (Svensk författningssamling, 2010). 
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Rätten till sjukpenning regleras utifrån individens bedömda arbetsförmåga. Om 
arbetsförmågan bedöms vara tillräcklig i förhållande till olika arbetsuppgifter utbetalas 
ingen sjukpenning. Inom de första 90 dagarna jämförs individens arbetsförmåga mot 
ordinarie arbetsuppgifter, från och med dag 91 jämförs individens förmåga även med 
andra arbetsuppgifter hos arbetsgivaren och från och med dag 181 prövas individens 
arbetsförmåga även mot den reguljära arbetsmarknaden. Detta system kallas för 
Rehabiliteringskedjan (Försäkringskassan, 2012c). De personer som har varit 
sjukskrivna i mer än 180 dagar är den tänkta målgruppen för det nya 
bedömningsförfarandet som Regeringen har efterfrågat i uppdraget till 
Försäkringskassan (Hedborg, 2008). I januari 2012 utbetalades sjukpenning från 
Försäkringskassan till 140 513 personer (Sveriges kommuner och landsting, 2012). I 
samma period uppgick antalet sjukskrivna i mer än 180 dagar till 57 204 personer och 
av dessa har 34 144 personer varit sjukskrivna i mer än ett år (Försäkringskassan, 
2012a). 

2.4.1. Försäkringskassans pilotstudie 
Den 15 juli, 2010 fick Försäkringskassan ett regeringsuppdrag som innebär att utveckla 
metoder för bedömning av arbetsförmåga inom sjukförsäkringen (Husmark Pehrsson & 
Westerlind, 2010). Vid bedömning av arbetsförmåga i individens ordinarie arbete finns 
det konkreta arbetsuppgifter att relatera till, men eftersom detta saknas vid bedömning 
av arbetsförmåga för den reguljära arbetsmarknaden undersöks istället personens 
medicinska förutsättningar för arbete. Bedömningsförfarandet inleds med att klienten 
får träffa en läkare som är specialiserad för detta ändamål. Vid behov kan en 
kompletterande bedömning av sjukgymnast, arbetsterapeut eller psykolog ordineras av 
den ansvariga läkaren. Utredningen ska resultera i en bedömning av klientens 
medicinska förutsättningar för arbete. Det är vid den arbetsterapeutiska kompletterande 
bedömningen som AWP-FK är tänkt att användas utifrån regeringens uppdrag (Larsson, 
2011). 

2.5.  Bedömning av arbetsförmåga 
I sjukförsäkringsrättsligt avseende beskrivs tre olika typer av oförmåga till arbete: en 
faktisk oförmåga att arbeta som innebär att den försäkrade inte kan utföra några 
arbetsmoment, en terapeutisk oförmåga som innebär att en person bör avstå från att 
arbeta pga. en pågående läkningsprocess och en profylaktisk oförmåga som innebär att 
en person bör avstå från att arbeta pga. risken för att förvärra ett sjukdomstillstånd 
(Westerhäll, 1997). Förmågan till arbete måste ses i förhållande till vad ett visst arbete 
ställer för krav på en person och vilken miljö det specifika arbetet utförs i. Ett arbete 
innebär många olika uppgifter samt ställer krav på en viss kvalitet och effektivitet. 
Hedborg (2009) menar att: "Arbetsförmåga är inte en egenskap som en individ kan bära 
omkring på utan uppstår först i mötet med uppgift och miljö." (s.107). Bedömningen av 
arbetsförmåga innebär idag att olika professioner såsom läkare, sjukgymnaster, 
psykologer och arbetsterapeuter samarbetar för att skapa en helhetsbild av en persons 
förutsättningar att utföra ett arbete. Personens förutsättningar matchas sedan med olika 
arbetens krav och utförandemiljöer för att en bedömning av arbetsförmåga ska kunna 
göras. Vid sjukförsäkringsärenden ska arbetsförmågan bedömas gentemot hela den 
reguljära arbetsmarknaden, vilket gör det ännu svårare att matcha olika förutsättningar 
mot de krav som arbeten ställer, eftersom den reguljära arbetsmarknaden innefattar en 
stor mängd olika arbeten och därmed även en stor mängd olika uppgifter och miljöer 
(Hedborg, 2009). Även klienternas mångfald utgör en viktig aspekt i bedömningen. 
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Begreppet mångfald utgår ifrån kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk 
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och 
ålder (Roth, 2008). Arbetsterapeuten måste ta hänsyn till klientens rättigheter i 
förhållande till sina egna yrkesmässiga skyldigheter på ett etiskt försvarbart sätt som 
visar respekt för klienten (FSA, 2005). Hittills har Försäkringskassan beställt 
teambaserade medicinska utredningar (TMU) av Landstinget. Utredningen syftar till att 
belysa hur den försäkrades sjukdomsbild påverkar hans eller hennes funktions- och 
aktivitetsförmåga. Målgruppen för utredningarna är försäkrade som har en komplex 
sjukdomsbild där flera olika faktorer påverkar arbetsförmågan. Bedömningen sker i 
förhållande till Försäkringskassans nivåbeskrivningar1, (Ottevang, 2011) utifrån utvalda 
aktivitetsstationer så som "att lyfta och bära föremål" (Försäkringskassan, 2012b).   

2.6. Validitetsprövning 
Arbetsterapeuter ska enligt Kompetensbeskrivningar för arbetsterapeuter använda 
"undersöknings- och mätmetoder som är valida och reliabla eller väl beprövade" 
(Socialstyrelsen, 2001, s.10). Reliabilitet anger graden av tillförlitlighet i bedömningar 
som utförs med instrumentet, dvs. att upprepade mätningar ger samma resultat. 
Reliabiliteten i ett instrument mäts genom kvantitativa studier. Validitet anger om ett 
instrument mäter det som instrumentet avser att mäta och innehållsvaliditet (content 
validity) avser hur väl delarna i ett instrument representerar hela innehållet. En prövning 
av innehållsvaliditet innebär att användare av det aktuella bedömningsinstrumentet får 
uttala sig om dess egenskaper, både om de olika delarna i instrumentet och om 
instrumentet som helhet (Polit & Beck, 2004). Enligt Clark & Watson (1995) innebär 
användbarhet (utility) att instrumentet är betydelsefullt för användaren genom god 
relevans, användbarhet, effektivitet, flexibilitet, praktisk användning och hantering.  

2.7.  AWP - Assessment of Work Performance 
Bedömningsinstrumentet AWP används för att via observation bedöma en individs 
färdigheter vid utförandet av en arbetsuppgift. Instrumentet bedömer tre olika områden: 
motorik där färdigheter gällande bl.a. kroppsställning, rörlighet, koordination, styrka 
och hantering av föremål ingår, processfärdigheter där färdigheter så som planering, 
initiering, fortsättning och utförande i ordningsföljd, användande och efterfrågan på 
information samt att slutföra en uppgift ingår, samt kommunikations- & 
interaktionsfärdigheter som bl.a. innefattar färdigheter i att notera/reagera, anpassa 
beteende, fysisk kommunikation och interaktion samt språk. Klienter med alla former 
av arbetsrelaterad problematik kan bedömas med AWP, instrumentet är alltså inte 
bundet till en viss diagnos, skada eller sjukdom. Bedömningen kan ske i både reell och 
konstruerad miljö vilket betyder att det inte heller är bundet till en viss kontext. AWP är 
baserat på "Model of Human Occupation" och det är därför en fördel om användaren av 
instrumentet är insatt i modellen (Sandqvist, 2007). Enligt Sandqvist (Personlig 
kommunikation, 3 maj 2012) finns idag fler än 1000 registrerade användare av AWP. 
En första validitets- (face validity) och användbarhets prövning av AWP gjordes 2006 
(Sandqvist, Törnquist & Henriksson, 2006). Därefter har prövningar av 
innehållsvaliditet och användbarhet (Sandqvist, Henriksson, Gullberg & Gerdle, 2008) 
samt konstruktionsvaliditet utförts (Sandqvist, Björk, Gullberg, Henriksson & Gerdle, 

                                                            
1 Försäkringskassan använder nivåbeskrivningar inom olika aktiviteter, t.ex. att fokusera 
uppmärksamhet. Begränsningar i personens aktivitetsutförande anges på en skala från 0-4 
(Försäkringskassan, 2012b). 
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2009). Resultatet av dessa prövningar indikerar att AWP har god innehålls- och 
konstruktionsvaliditet, användbarhet och har en god förmåga att skilja mellan olika 
klienter och inte påverkas av klienternas kön.   

2.8. AWP-FK 
Till Försäkringskassans arbetsterapeutiska bedömning av arbetsförmåga prövas nu en 
version av bedömningsinstrumentet AWP där tre specifika aktiviteter har valts ut, denna 
version kallas AWP-FK. Aktiviteterna är framtagna med hjälp av kriterier utifrån 
Försäkringskassans direktiv. Kriterierna är att arbetsuppgifterna ska vara möjliga att 
utföra i verksamhetens miljö och med utrustning som redan finns tillgänglig eller är lätt 
att införskaffa utan några större kostnader. Material och utrustning ska gå att 
återanvända samt kunna förberedas och återställas av arbetsterapeuten inom en rimlig 
tid, dvs. inom 60-120 minuter. Arbetsuppgifterna ska vara så arbetslika som möjligt så 
att klienten förstår syftet med bedömningen och kan se kopplingen till ett arbete. De tre 
arbetsuppgifterna är tänkta att komplettera varandra genom att de bedömer olika 
färdigheter som det ställs krav på i ett arbete. En bedömning (kravanalys) har 
genomförts med bedömningsinstrumentet Assessment of Work Characteristics (AWC) 
av varje arbetsuppgift i AWP-FK för att tydliggöra vilka färdigheter som kan bedömas i 
respektive arbetsuppgift. AWC har utvecklats utifrån AWP och dessa två är avsedda att 
komplettera varandra. Syftet med AWC är att bedöma vilka krav en viss arbetsuppgift 
ställer på en individ (Sandqvist, 2008). De tre arbetsuppgifterna i AWP-FK består av 
Namnskyltsbeställning, Hyllmontering samt Postsortering och bedömer tillsammans 
motorik, kommunikation, interaktion och processfärdigheter (Sandqvist & Edström 
2011).  

2.8.1.  Arbetsuppgifterna i AWP-FK 
Namnskyltsbeställningen är en registreringsuppgift där klienten ska registrera 
betalningar som har gjorts i en excelfil på en dator. Inför bedömningen går 
arbetsterapeuten igenom hur uppgiften ska genomföras och det finns två förträningsblad 
som kan användas vid behov och en skriftlig instruktion till klienten. Till denna 
arbetsuppgift finns "Kompletterande underlag vid bedömning 9.2" som är tänkt att ge 
stöd till arbetsterapeuten. I underlaget kan arbetsterapeuten fylla i antal fel, typ av fel, 
tidsåtgång samt om klienten har bett om hjälp. Hyllmontering är en uppgift där klienten 
ska montera upp konsoler och hyllplan på en vägg samt sortera in pärmar och lådor i 
hyllorna i en bestämd ordning. Inför bedömningen går arbetsterapeuten igenom 
uppgiften tillsammans med klienten som erbjuds block och penna då det inte finns 
någon skriftlig instruktion till klienten. I denna uppgift kan två personer samarbeta så att 
även interaktions- och kommunikationsfärdigheter kan bedömas. Postsorteringen 
innebär att klienten ska sortera inkommande post i olika postfack. Vissa av breven 
saknar adress etc. så att klienten behöver kommunicera och interagera med andra under 
utförandet av uppgiften. Inte heller denna arbetsuppgift har någon skriftlig instruktion 
till klienten utan han/hon erbjuds istället block och penna under genomgången av 
uppgiften (Sandqvist & Edström, 2011).  

Denna studie ingår i Försäkringskassans uppdrag och är tänkt att fungera som en första 
prövning av AWP-FK med fokus på validitet och användbarhet. 
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3. Syfte 
 Att göra en initial prövning av AWP-FK med fokus på innehållsvaliditet och 
användbarhet.  

3.1.  Frågeställningar 
• Är arbetsuppgifterna i AWP-FK relevanta för att bedöma arbetsförmåga?  
• Hur tillämpar arbetsterapeuterna AWP-FK utifrån manualen?  
• Hur påverkar bedömningsmiljön resultatet vid bedömning med AWP-FK?  
• Är AWP-FK användbar ur ett mångfaldsperspektiv?  
• Vad behöver vidareutvecklas i AWP-FK? 
• Om/hur kan en bedömning med AWP-FK kompletteras med andra 

instrument för att uppnå en optimal bedömning av arbetsförmåga? 

4. Metod  

4.1.  Urval och bortfall 
Samtliga arbetsterapeuter (n=11) i Försäkringskassans pilotstudie för prövning av 
AWP-FK tillfrågades den 8 december 2011 via e-post om deltagande i denna studie. I 
samband med detta bifogades även ett introduktionsbrev (bilaga 1) som togs fram med 
stöd av Hansagi & Allebeck (1994). I Introduktionsbrevet framgick undersökningens 
motiv, varför dessa arbetsterapeuter blivit utvalda, information om hur intervjun skulle 
gå till, samt studiens syfte och vad deras medverkan skulle innebära. Efter en vecka 
skickades en påminnelse ut till de deltagare som ännu inte hade svarat. Samtliga 11 
arbetsterapeuter svarade ja till att delta i studien. Den 25:e januari 2012 skickades 
information om tidsbokning, manualen för AWP-FK och en intervjuguide (bilaga 2) ut 
till deltagarna via e-post. Anledningen till att manualen och intervjuguide skickades ut i 
förväg var att deltagarna skulle ha en chans att läsa in sig på manualen och förbereda sig 
på frågorna. En påminnelse om tidsbokningen skickades ut den 1 februari 2012 till de 
arbetsterapeuter (n=7) som ännu inte hade svarat. Tider för intervjuer bokades in med 9 
av de 11 arbetsterapeuterna, en gick inte att nå via e-post då hon bytt tjänst och en annan 
svarade inte på vårt utskick. Påminnelser via e-post och kontaktförsök via telefon 
gjordes till dessa två vid ett flertal tillfällen utan resultat. Efter ett antal påminnelser 
bedömdes det inte längre vara etiskt försvarbart att skicka fler påminnelser. Därmed är 
studien genomförd med 9 deltagare (82 %) som alla uppfyller urvalskriterierna som är 
att de ska vara legitimerade arbetsterapeuter, ingå i Försäkringskassans pilotstudie och 
göra Teambaserade Medicinska Utredningar (TMU) till Försäkringskassan i sitt 
ordinarie arbete. Deltagarna har en geografisk spridning i Sverige och kommer ifrån sex 
olika verksamheter som är utvalda att ingå i Försäkringskassans pilotprojekt. Vår 
utgångspunkt var att intervjua arbetsterapeuterna om AWP-FK utifrån deras kliniska 
expertis, men några av dem hade vid intervjutillfället redan hunnit använda AWP-FK i 
bedömningar inom Försäkringskassans pilotstudie. Därmed har 4 av deltagarna 
genomfört en eller flera bedömningar med AWP-FK och 5 har svarat på frågorna utifrån 
sin kliniska expertis.   

4.2.  Datainsamling 
Utifrån syftet valdes en deskriptiv tvärgående analys av kvalitativ data som metod. En 
deskriptiv tvärgående analys innebär att data från flera informanter samlas in och 
analyseras med fokus på att återberätta informanternas erfarenheter och 
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meningsinnehåll utan att, så långt det är möjligt, lägga in egna tolkningar (Malterud, 
2009). Data samlades in genom semistrukturerade intervjuer över telefon pga. 
deltagarnas geografiska spridning. Semistrukturerade intervjuer innebär att frågor har 
utformats utifrån ett känt fenomen för att fånga deltagarens uppfattning eller upplevelser 
av fenomenet. En semistrukturerad intervju har inga fasta svarsalternativ (Lantz, 2007).  

4.3.  Utformande av intervjuguide  
För att få struktur i intervjun konstruerades en intervjuguide (bilaga 2). En 
semistrukturerad intervjuguide arbetades fram då den ger en struktur och gör att 
frågorna kan anpassas efter situationen och tidigare svar (Kvale, 2009). Frågorna 
utformades för att kunna uppnå syftet med studien och svara på våra frågeställningar 
kring AWP-FK. De förslag på intervjufrågor som togs fram diskuterades sedan med två 
utomstående arbetsterapeuter som motsvarar studiens population och har expertis kring 
arbetsförmågebedömning, instrumentprövning och känner till AWP-FK. Efter 
återkopplingen justerades och utvecklades intervjuguiden ytterligare t.ex. ändrades 
frågornas ordningsföljd och frågan om hur bedömningsmiljön påverkar klientens 
utförande lades till. Intervjuguidens första del består av inledningsfrågor för 
bakgrundsfakta. Därefter följer allmänna frågor om manualen för AWP-FK samt frågor 
om varje specifik arbetsuppgift. Inför intervjuerna genomfördes testintervjuer där 
författarna intervjuade varandra med syftet att förbättra intervjutekniken och likrikta 
tillvägagångssättet samt att sätta sig in i intervjuguiden.  

4.4.  Genomförande av telefonintervjuer 
På grund av det begränsade antalet arbetsterapeuter (n=11) som ingick i 
Försäkringskassans pilotstudie och har tagit del av manualen till AWP-FK genomfördes 
ingen pilotintervju bland dessa. Detta då pilotintervjun skulle ha resulterat i färre antal 
deltagare i denna studie.  De nio telefonintervjuerna delades upp mellan intervjuarna 
och genomfördes enskilt i januari till mars 2012. I början av varje intervjutillfälle lästes 
information om deltagandet i studien upp, bl.a. att intervjun spelades in och att all 
information skulle hanteras konfidentiellt. Därefter fick deltagaren ge sitt samtycke 
samt ställa eventuella frågor och intervjuaren bad att få återkomma om det fanns ett 
behov av kompletterande information. Denna möjlighet utnyttjades inte. Enligt Bryman 
(2011) behöver inte intervjuaren ställa sina frågor i samma ordning som de står i 
intervjuguiden, även andra frågor än de som ingår i intervjuguiden kan ställas om de 
knyter an till något som intervjupersonen har sagt. Under intervjuerna valde författarna 
trots detta att följa intervjuguidens ordning och vid behov ställa följdfrågor som också 
var förberedda i intervjuguiden. Intervjuerna tog mellan 35 och 65 minuter att 
genomföra. Samtliga intervjuer spelades in för att underlätta vid dataanalysen och ge 
intervjuaren möjlighet att fokusera på det som sades i intervjun, vilket stöds av Kvale 
(2009). 

4.5.  Dataanalys 
Analysen genomfördes utifrån Malteruds (2009) beskrivning av en systematisk 
textkondensering och inleddes med att samtliga intervjuer transkriberades verbatimt av 
den intervjuare som genomfört respektive intervju. En fördel med det är enligt Malterud 
(2009) att den som själv deltog i samtalet ofta kommer ihåg saker som kan förtydliga 
oklarheter under transkriberingen, samt att forskaren börjar bekanta sig med materialet 
redan i en tidig fas. Därefter lästes alla intervjuer i sin helhet av båda författarna och det 
resulterade i sex kategorier med utgångspunkt i studiens frågeställningar. Därefter 
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gjordes en systematisk genomgång av materialet där meningsbärande enheter 
identifierades utifrån de framtagna kategorierna. En ytterligare kategori identifierades 
och även den tilldelades meningsbärande enheter. Därefter systematiserades alla 
meningsbärande enheter under respektive kategori och dessa kodades med hjälp av 
olika färger. I nästa steg ändrades de meningsbärande enheterna om efter deras innehåll 
och relevans för problemställningen. Här slogs vissa kategorier ihop och andra drogs 
isär. Vidare gjordes en ny genomgång av råmaterialet för att identifiera ytterligare 
meningsbärande enheter till de nya kategorierna och en matris över de meningsbärande 
enheternas spridning togs fram. Syftet med matrisen är enligt Malterud (2009) att skapa 
en överblick över hur väl de olika informanterna representeras i varje kategori. Till varje 
kategori identifierades sedan inkluderings- och exkluderingskriterier och de 
meningsbärande enheterna delades in i subgrupper. Varje subgrupp representerades i ett 
"konstgjort citat" som innebär att ett citat konstrueras utifrån de meningsbärande 
enheterna i subgruppen (Malterud, 2009). Citatet ska återberätta och sammanfatta 
subgruppens innehåll utifrån informanternas uttalanden. Ett exempel på ett konstgjort 
citat till ”Försäkringskassans styrning och krav” är: ”Jag undrar om en bedömning i 
AWP-FK kan svara på allt som Försäkringskassan vill veta. Det kan vara svårt att 
hinna se allt inom 1-2 timmar. Dessutom är jag osäker på hur AWP:s skala stämmer 
överrens med nivåbeskrivningen som vi ska använda till Försäkringskassan.” Några (2-
5) citat ur råmaterialet som motsvarade de "konstgjorda citatens" innehåll valdes sedan 
ut till varje subgrupp. Därefter skrevs en innehållsbeskrivning för varje kategori och 
subgrupp och två av subgrupperna slogs ihop. Nya citat ur råmaterialet valdes ut och 
varje kategori och subgrupp fick en rubrik. Avslutningsvis jämfördes resultatet med 
råmaterialet för att säkerställa att resultat representerar det faktiska innehållet i vårt 
material. 

4.6. Etiska överväganden 
Vetenskapsrådet (2002) beskriver i dokumentet Forskningsetiska principer inom 
humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning fyra etiska principer att ta hänsyn till vid 
forskning. De består av informationskravet som innebär att informanten ska ha fått 
information om studiens syfte, vad deltagandet innebär och att deltagandet är frivilligt 
och kan avbrytas när som helst. Samtyckeskravet som innebär att forskaren ska inhämta 
samtycke från informanten efter att han/hon fått information om vad studien innebär. 
Konfidentialitetskravet som går ut på att allt insamlat material inklusive personuppgifter 
ska hanteras på ett sådant sätt att ingen obehörig kan ta del av informationen och 
nyttjandekravet som innebär att det insamlade materialet endast får användas till den 
studie som samtycket gäller. Samtliga av dessa principer har följts i denna studie genom 
att ett informationsbrev (bilaga 1) skickades till alla deltagare, muntligt samtycke 
samlades in via ljudupptagning inför varje intervju, allt material har förvarats 
oåtkomligt för utomstående, hanterats konfidentiellt och endast använts till denna 
studie.  Informanterna har också avidentifierats i redovisningen av studiens resultat. 
Deltagandet i studien har ingått som en del i Försäkringskassans pilotprojekt och de i 
projektet ingående arbetsterapeuterna förväntades medverka i denna studie av 
Försäkringskassan. 
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5. Resultat 
Vid användning av citat i resultatpresentationen hänvisas till deltagarna enligt följande: 
Ax där A står för Arbetsterapeut och x står för den tilldelade siffran. Exempelvis A3 för 
citat från Arbetsterapeut 3. Resultatet presenteras under de rubriker (kategorier och 
subgrupper) som framkom genom dataanalysen.  

5.1. Deltagarnas erfarenheter och förkunskaper 

5.1.1.  Bakgrundsinformation om deltagarna 
Arbetsterapeuterna (n=9) som ingår i studien är mellan 31 och 67 år gamla (M=43), sju 
av dem har en kandidat- och yrkesexamen och två har endast en yrkesexamen. Alla 
deltagare är kvinnor och de blev färdiga arbetsterapeuter mellan 1971 och 2007 
(M=2001) och har arbetat som arbetsterapeuter i 5-41 år (M=11) och i 1,5 till 25 år 
(M=6) inom arbetslivsinriktad rehabilitering. Inom arbetslivsinriktad rehabilitering har 
tre av arbetsterapeuterna gått en endags TMU utbildning hos Försäkringskassan, tre har 
utbildning i bedömningsinstrumenten Assessment of Work Performance (AWP), 
Assessment of Work Characteristics (AWC), Worker Role Interview (WRI)2 och Work 
Environment Impact Scale (WEIS)3, tre har en specifik utbildning inom 
arbetslivsinriktad rehabilitering, en har en fil. kand. i sociologi med inriktning mot 
återgång i arbete och en har flera olika utbildningar inom arbetslivsinriktad 
rehabilitering från Arbetsförmedlingen och psykiatrin. De verksamheter som 
arbetsterapeuterna arbetar i har som primära uppdrag att bland annat tillhandahålla 
arbetsterapeutiska tjänster i form av utredningar, rehabilitering och TMU samt att öka 
klienternas funktion och aktivitetsförmåga, få ut dem i arbete och genomföra 
smärtrehabilitering i grupp för personer med långvarig smärta. De har klienter med alla 
typer av problematik t.ex. långvarig smärta, psykiatriska och somatiska besvär och 
psykisk ohälsa. I sina TMU gör sex av arbetsterapeuterna bara bedömningar i 
konstruerad miljö och tre gör oftast bedömningar i konstruerad miljö och enstaka 
bedömningar i reell miljö. TMU sker i aktiviteter som bakning, matlagning, städning, 
olika monteringsuppgifter och administrativa uppgifter, en lageruppgift, VALPAR4 
nummer 8, 9 och 19, kopiering och sortering av papper, att handla och göra en 
fruktsallad, samt att läsa och återberätta en text. Några arbetsterapeuter har även börjat 
använda arbetsuppgiften Namnskyltsbeställning från AWP-FK i sina vanliga TMU.  De 
arbetsterapeuter som inte har genomfört några bedömningar med AWP-FK ännu 
uppgav att det beror på att läkarna som gör den första bedömningen i utredningen inte 
har haft något behov av en kompletterande arbetsterapeutisk bedömning hittills. Vissa 
har inte heller material, rum etc. iordninggjort ännu för att kunna genomföra 
bedömningarna.  

                                                            
2 WRI är ett bedömningsinstrument som fokuserar på psykosociala och miljömässiga faktorers påverkan 
på en individs arbetssituation, informationen samlas in via en semistrukturerad intervju (Ekbladh & 
Haglund, 2007) 

3 Bedömningsinstrumentet WEIS syftar till att utreda hur en person uppfattar och påverkas av sin 
psykosociala och fysiska arbetsmiljö. Även detta instrument bygger på semistrukturerad intervju 
(Ekbladh & Haglund, 2010) 

4 VALPAR Component Work Samples är ett amerikanskt bedömningsinstrument som bedömer den 
fysiska kapaciteten i arbete och består av ett antal (n=23) simulerade arbetsstationer (FSA, 2007).  



 

15 
 

5.1.2.  Reell eller konstruerad bedömningsmiljö 
Arbetsterapeuterna anser att en reell bedömningsmiljö har flera fördelar i form av att 
den innehåller allt det som ingår i ett vanligt arbete såsom rutiner, raster, sociala 
interaktioner, krav, samarbete med andra, störande faktorer i omgivningen etc. 
Nackdelen med en reell bedömningsmiljö är att det är tidskrävande att åka till klientens 
arbetsplats och att arbetsterapeuten inte alltid kan styra över vad som händer i 
bedömningssituationen.  

"Alltså, det är ju självklart, det absolut bästa vore ju att göra det (bedömningen) 
i en reell miljö i den miljön där personen ska fungera på arbetet eller så och ja. 
Så nackdel är ju liksom i den här.. i konstruerad miljö kan vi säga att: ja, det 
fungerar här, men man kan ju egentligen inte säga om det sen skulle.. om man 
kan överföra det i den miljön där de (klienterna) faktiskt ska fungera." (A8) 

En konstruerad bedömningsmiljö har fördelar i att arbetsterapeuten har stor kontroll 
över situationen och kan välja och anpassa aktiviteten efter klientens förutsättningar.  
Det kan också vara fördelaktigt att alla klienter bedöms i en liknande miljö och 
situation, eftersom det ger en mer likriktad och rättvis bedömning. Det är också 
kostnads- och tidseffektivt jämfört med bedömningar i reell miljö. Den konstruerade 
miljön saknar dock många viktiga funktioner som ingår i ett verkligt arbete, såsom ljud 
och rörelser från andra runt omkring samt rutiner och krav. Vid en bedömning där 
klientens arbetsförmåga ska bedömas i förhållande till hela arbetsmarknaden är inte 
arbetsuppgiften i sig det viktiga, utan att arbetsterapeuten kan se klientens olika 
färdigheter. Vilket kan framkomma tydligare i en bedömning som utförs i en 
konstruerad miljö.  

5.1.3.  Bedömning av arbetsförmåga 
En heltäckande bedömning av arbetsförmåga behöver enligt arbetsterapeuterna baseras 
på bedömningar i flera olika aktiviteter och vid flera olika tillfällen för att fånga in hur 
en klient fungerar i olika situationer och skapa en relation till klienten som möjliggör 
för en mer omfattande kartläggning av personens färdigheter, vilket ger ett mer 
tillförlitligt resultat. Flera av arbetsterapeuterna understryker att det inte är 
arbetsförmåga som bedöms i AWP-FK utan klientens medicinska förutsättningar för 
arbete, som observeras genom en aktivitetsbedömning. Det anses vara fördelaktigt att 
bedömningen sker i arbetsliknande aktiviteter eftersom klienten då har lättare att se 
kopplingen till ett verkligt arbete och att förstå syftet med bedömningen.  

"Jag kan säga att innan vi började med AWP så hade vi AMPS och då är det ju 
hushållsaktiviteter, så att det är stor skillnad på hur de (klienterna) uppfattar 
hushållsaktiviteter mot det här som ändå är lite mer arbetslikt. Just det här att 
det ändå blir ett test så att säga i någonting som liknar ett arbete." (A9) 

I sina TMU bedömningar har flera av arbetsterapeuterna använt sig av AWP med olika 
monteringsuppgifter samt administrativa uppgifter i form av kopiering och sortering 
eller att skriva följesedlar och dylikt.  TMU aktiviteterna har ansetts som bra och 
variationsrika. Vissa har också använt olika köksaktiviteter men där har ibland 
klienterna haft svårt att se koppling till ett arbete.  
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5.2.  Krav och förutsättningar för bedömning med AWP-FK 

5.2.1. Försäkringskassans riktlinjer och krav 
Det finns tveksamheter kring om en bedömning på 1-2 timmar hinner täcka in allt som 
arbetsterapeuten ska svara på till Försäkringskassan då det är många olika färdigheter 
som ska hinna bedömas på den tiden.  En timme anses inte vara tillräckligt för att mäta 
en persons uthållighet, speciellt inte för de personer som kan klara av exempelvis 75 % 
arbete, utan då vore det önskvärt att kunna göra bedömningen under en längre tid eller i 
flera olika aktiviteter. En annan viktig aspekt är att den bedömning som görs i AWP-FK 
ska stämma överrens med de nivåbeskrivningar som ska fyllas i när bedömningen ska 
skickas in till Försäkringskassan.  

"Ja, men jag tänkte där, i så fall ska den (bedömningen) ju stämma överrens 
med det som Försäkringskassan bedömer som en lätt begränsning, då ska det ju 
klaffa. Även om vi gör samma bedömning så kan det ju vara olika graderingar 
på vad som är en lätt begränsning och vad som är en måttlig begränsning." 
(A2) 

Det finns även vissa tveksamheter kring hur intyget som skickas tillbaka till läkaren 
efter bedömningen ska fyllas i så att det blir tydligt för läkaren hur klientens medicinska 
förutsättningar för arbete ser ut genom att det framgår vad exempelvis en ”måttlig stor 
begränsning” innebär rent praktiskt i klientens utförande. 

5.2.2. Krav på bedömningsmiljö och bedömare 
I förhållande till olika verksamheters förutsättningar är AWP-FK rimlig att genomföra 
avseende tid för bedömningen, för- och efterarbete för arbetsterapeuten samt kostnader 
för inköp av material till arbetsuppgifterna. Kostnaderna för materialet anses vara 
överkomliga då det mesta av det som behövs för att kunna utföra arbetsuppgifterna är 
sådana saker som redan finns i verksamheten så som pärmar, böcker, dator, postfack 
osv. samt att materialet kan återanvändas. Flera poängterar dock att de befintliga 
postfacken inte kan användas av klienterna då de ofta är placerade i samma rum som 
journalarkiv och andra sekretessklassade föremål. Det kan även vara svårt att hitta bra 
lokaler eller utrymmen där arbetsuppgifterna kan utföras t.ex. en vägg där hyllorna kan 
monteras upp, speciellt då bedömningen skulle gynnas av att utföras i en miljö där andra 
människor rör sig, så att det blir mer likt en riktig arbetsplats. Många anser dock att det 
är värt att avsätta plats för bedömning i arbetsuppgifterna om de ska användas ofta och 
regelbundet. Vissa verksamheter såsom mindre privata företag kan ha svårare att få till 
bra utrymmen att göra bedömningarna på, då lokalerna ofta redan utnyttjas till max.  

"Det här med plats och lokaler det är ju liksom ett problem när man ska flytta in 
(arbetsuppgifterna) i en befintlig verksamhet. Sen är det ju inte aktiviteter som 
kräver så mycket plats och utrymme egentligen. Så det är klart att det är rimligt, 
men i praktiken kan det bli svårt att få till det." (A4) 

Arbetsterapeuterna anser inte att det är rimligt att ha en arbetsledare i Postsorteringen 
då det är för resurskrävande att två personer ska närvara vid bedömning av en klient. 
Behovet av att den arbetsterapeut som ska bedöma en klient i Namnskyltsbeställningen 
själv känner till programmet Excel påpekades också.   
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5.3. Bedömningsmöjligheter med AWP-FK 

5.3.1. Färdigheter som bedöms med AWP-FK 
De arbetsuppgifter som ingår i AWP-FK anses överlag adekvata och relevanta för 
bedömningen. Namnskyltsbeställningen och Postsorteringen täcker i huvudsak in 
processfärdigheter medan motoriska färdigheter i större utsträckning synliggörs i 
Hyllmonteringen och till viss del Postsorteringen. Arbetsterapeuterna anser att det 
saknas möjlighet att bedöma finmotorik, fysisk uthållighet samt tunga lyft i 
arbetsuppgifterna.  

"Sen kan jag sakna lite det här med.. kombination med finmotoriskt i 
uppgifterna, för det känner jag är.. kanske lite svårt att få med i någon. För visst 
man kanske sitter vid datorn och knäpper, men just det här.. jag tänker när vi 
har monteringsuppgifter (till TMU) och man skruvar och kanske hanterar små 
föremål och så. Det kanske jag saknar lite i de här uppgifterna (i AWP-FK)." 
(A8) 

För att kunna bedöma mer av den fysiska uthålligheten behövs längre tid för 
bedömningen samt att tunga lyft varar längre.  Kommunikations- och 
interaktionsfärdigheter anses vara svårt att bedöma med tanke på organisation och 
planering, men det är bra att möjligheten till att två klienter kan samarbeta i 
Hyllmonteringen finns. I stort sett kompletterar arbetsuppgifterna varandra på ett bra 
sätt. Att de till viss del överlappar varandra gällande vilka färdigheter som bedöms ses 
som positivt då det ökar möjligheterna att välja bland arbetsuppgifterna utifrån 
klienternas förutsättningar utan att viktiga delar i bedömningen faller bort. 
Arbetsuppgifterna anses vara krävande för klienterna, speciellt om de har varit 
sjukskrivna länge. Detta ses som positivt då det ger en mer verklighetstrogen bild av hur 
omfattande en arbetsuppgift är till klienterna. En del av arbetsterapeuterna anser dock 
att Hyllmonteringen är mindre arbetslik än de båda andra arbetsuppgifterna. 

5.3.2. Instrumentets användbarhet 
Utförandet av arbetsuppgifterna kan vara olika svårt beroende på vilken problematik 
klienterna har, t.ex. kan en klient med ryggvärk ha svårt för Hyllmonteringen. 
Namnskyltsbeställningen kan vara svår att genomföra för personer som inte har någon 
tidigare datavana t.ex. äldre eller personer med utländsk härkomst.  

"Utan att diskriminera så tror jag att de som kommer och är 62 år liksom, tror 
jag har tuffare för den (Namnskyltsbeställningen) och de som kommer och inte 
riktigt kan det svenska språket de har också tuffare för den. Sen könsmässigt 
tror jag dock inte att det är så faktiskt.. Skulle snarare vara hyllorna, men där 
tror jag snarare att det är en fördom än en faktiskt.. att kvinnorna skulle ha 
svårare att sätta upp hyllor. Där är instruktionerna så pass tydliga och allting 
är förberett och så tunga lyft är det inte så att det inte skulle gå." (A1) 

Flera arbetsterapeuter tror att Hyllmonteringen traditionellt sett passar män bättre än 
kvinnor eftersom det anses vara vanligare att män utför sådana uppgifter i hemmet. Men 
de påpekar också att detta troligtvis mer är en fördom än att det skulle vara någon 
skillnad mellan män och kvinnor i själva utförandet av Hyllmonteringen.  

Alla tre arbetsuppgifter anses svåra att utföra för personer med läs- och skrivsvårigheter, 
svårigheter med svenska språket eller analfabeter då det i samtliga arbetsuppgifter ingår 
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att antingen sortera in post i bestämda fack, ställa in böcker i bokstavsordning eller följa 
skriftliga instruktioner.  

"Sen så har vi faktiskt haft några som är analfabeter [...] då kan man ju inte ta 
någonting som man ska läsa instruktioner och så, eftersom de inte kan läsa." 
(A5) 

Flera arbetsterapeuter menar att det är viktigt att ta med klientens tidigare erfarenheter i 
sin bedömning så att den blir så rättvis som möjligt.  

5.4. Genomförande av bedömning med AWP-FK 

5.4.1. Val av arbetsuppgifter och introduktion 
Utifrån sina kunskaper och erfarenheter samt klientens problematik och eventuella 
frågeställningar från läkarens bedömning, väljer arbetsterapeuten vilken arbetsuppgift 
som bedömningen ska ske i. I vissa fall finns redan en klar uppfattning om vilka 
färdigheter som arbetsterapeuten vill se i bedömningen utifrån de övriga professionernas 
tidigare bedömningar eller klientens problematik. Det är av stor vikt att klienten förstår 
vad syftet med bedömningen är och att arbetsterapeuten har förmåga att anpassa sin 
introduktion till klienten för att instruktionerna ska bli så tydliga som möjligt.  

"Att beskriva syftet med bedömningen, varför man gör det här och att det inte är 
själva uppgiften i sig som är så viktig. Att det inte är det här att man ska testa 
dem (klienterna), om de klarar av en sådan här arbetsuppgift, utan mer det här 
att man tittar på detaljnivå. Hur fungerar det att lyfta, bära, greppa och olika 
sådana saker då? Så att de förstår den kopplingen, att det är de vi 
(arbetsterapeuter) tittar på." (A9) 

Om nödvändigt ska även klienten ha möjlighet att prova arbetsuppgiften innan 
bedömningen eller att arbetsterapeuten visar praktiskt hur arbetsuppgiften ska utföras, 
detta för att få en så rättvis bedömning som möjligt. Vidare är det viktigt att klienten 
förstår att det inte är arbetsuppgiften i sig som är i fokus, utan att se vilka färdigheter 
och/eller begränsningar klienten har. 

5.4.2. Miljöns påverkan vid bedömning 
Under bedömningen kan klienten påverkas av att arbetsterapeuten är där och observerar 
samt att klienten är medveten om att observationen ska leda fram till en bedömning av 
personens förutsättningar till arbete. I en bedömningssituation måste arbetsterapeuten ta 
hänsyn till att klienten kan bete sig på ett annorlunda sätt än normalt eftersom han/hon 
blir observerad/bedömd.  

"En del blir ju superstressade av det.. av att det är någon som sitter bredvid och 
ska titta och andra är jättestressade av situationen. Att man vet att man är här 
och att det kanske leder till att man inte får några pengar efteråt alltså. Så det 
är mer situationen att bli bedömd, än själva miljön runt omkring tror jag, att det 
liksom påverkar." (A7) 

Dessutom påverkas klientens aktivitetsutförande av om det är människor runt omkring 
eller inte, vilket kan hjälpa arbetsterapeuten att se hur stresstålig, stimulikänslig och 
fokuserad klienten är. Det är därför fördelaktigt om bedömningsmiljön i så stor 
utsträckning som möjligt liknar en arbetsplatssituation där det finns yttre stimuli som 
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kan påverka klientens arbete. Exempel på det är att ha en radio på under bedömningen, 
att befinna sig på en plats där andra människor rör sig eller att låta en person fråga 
klienten om någonting, för att se hur han/hon klarar av att återgå till arbetet efter att ha 
blivit avbruten.  

5.4.3. Bedömningssituation och resultat 
Vid bedömning måste arbetsterapeuten ta hänsyn till hur stor erfarenhet klienten har av 
arbetsuppgiften sedan tidigare för att veta om svårigheterna har att göra med ovana eller 
om det är en oförmåga hos klienten, samt hur klientens problematik påverkar utförandet 
av aktiviteten. Under bedömningen är det viktigt att klienten inte utsätts för någon 
skaderisk och att hänsyn tas till eventuella behov av anpassningar.  

"Beroende på vilka konsoler och hur tunga de här hyllplanen är, så får man nog 
också se utifrån vem man träffar. [...] Finns det någon form av anpassning då 
eller kan man göra den rakt upp och ner? Gör man en anpassning i den 
(arbetsuppgiften) på något vis eller själv blir delaktig i den, måste man ju ta 
med det i själva bedömningen att den här personen klarar inte att lyfta och bära 
hyllplan från tre meter." (A6) 

Om anpassningar görs i arbetsuppgiften utifrån klientens problematik är det viktigt att 
det framgår i bedömningsunderlaget efter bedömningen. Flera av arbetsterapeuterna 
antecknar under bedömningens gång vilka svårigheter klienten stöter på under 
utförandet, detta för att underlätta överförandet till AWP.  

5.4.4. Återkoppling 
Återkoppling till klienten ges enligt arbetsterapeuterna bäst direkt efter 
bedömningstillfället för att klienten ska få en förståelse för vad som framkommit under 
bedömningen och ha möjlighet att bidra med sina egna synpunkter på utförandet. 
Återkopplingen sker vanligtvis genom att arbetsterapeuten sammanfattar sin 
observation av klientens utförande i arbetsuppgiften och sedan för en diskussion med 
klienten kring detta.  

"Jag tror att för den skull är det viktigt att de (klienterna) liksom får ett avslut 
och även får reda på att de har varit duktiga på saker så att det inte bara blir ett 
jättejobbigt tillfälle och sen går man hem." (A1) 

Om inte återkopplingen sker direkt efter bedömningen upplever flera arbetsterapeuter 
att klienten kan känna en olust i att gå därifrån utan att veta resultatet. Dessutom kan 
detaljer och synpunkter på utförandet lätt glömmas bort till återkopplingen om den 
genomförs senare.   

5.5. Förslag till vidareutveckling av AWP-FK 

5.5.1. Manualen 
Manualen för AWP-FK uppfattas överlag som tydlig och lättläst även om det finns 
områden i den som kan förbättras ytterligare. Instruktionerna för 
Namnskyltsbeställningen behöver förtydligas i manualen avseende hur namn, datum och 
priser ska skrivas av klienten samt vad som ska summeras i totalsumman. 
Hyllmonteringen behöver ha en instruktion gällande hur högt och på vilket avstånd 
hyllorna ska sitta på väggen samt hur pärmar, böcker etc. ska placeras i hyllorna av 
klienten. Postsorteringen behöver ha en mer utförlig beskrivning av arbetsledarens roll 
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samt en instruktion om hur högt och på vilket avstånd postfacken ska vara placerade. En 
instruktion kring hur mycket hjälp klienten ska få av arbetsterapeuten under 
bedömningen efterfrågas också.  

"Men det som jag funderade över när jag läste den (manualen) så var det ju att 
man skulle ha en arbetsledare och det kanske skulle vara bra att ha lite mer 
information om vad den arbetsledaren faktiskt.. alltså hur den ska agera om 
personen (klienten) kommer med något som inte alls stämmer, ska man bara ta 
emot det eller ska man säga att: nej nu får du fundera lite till, eller så." (A5) 

5.5.2. Kompletterande underlag vid bedömning 9.2 (stöd för AT) 
Bedömningsunderlaget till Namnskyltsbeställningen är bra på så sätt att det styr vad 
arbetsterapeuten lägger fokus på under bedömningen, vilket gör att bedömningen 
påverkas mindre av vilken arbetsterapeut som genomför den. Underlaget behöver 
kompletteras gällande de fysiska aspekterna av klientens utförande såsom om klienten 
sträcker på sig, reser sig upp, tar pauser etc. samt hur ofta klienten behöver fråga om 
någonting under genomförandet. Dessutom behövs en tydligare förklaring på vad 
antalet fel innebär, vad som räknas som många fel, få fel och vad som är ett 
normalvärde, eftersom det annars är svårt att se vad antalet fel ska bidra med till 
bedömningen i AWP.  

"Jag tycker att det är jättebra att den (Bedömningsunderlag 9.2) finns, men det 
säger mig inte så mycket. Alltså räkna ihop hur många fel det har blivit men sen 
så vet jag inte riktigt vad jag ska göra med informationen sen. [...] Men vad är 
mycket fel och vad är lite fel och hur många fel är acceptabla? Det finns liksom 
inga riktlinjer sådär." (A4) 

5.5.3. Kompletterande arbetsuppgifter 
Ett förslag på en kompletterande arbetsuppgift är en lageruppgift som består av flera 
olika delmoment. Klienten ska packa en order utifrån en beställningslista i en 
"lagerlokal" med olika material som finns på enheten, t.ex. pennor, papper, pärmar etc. 
sedan ska han/hon skriva en följesedel på en dator som läggs i lådan tillsammans med 
de packade varorna. Nästa klient som genomför uppgiften ska sedan packa upp ordern 
och jämföra med följesedeln att allt finns med samt dokumentera detta i datorn. 
Fördelen med den uppgiften är att det blir minimalt med för- och efterarbete för 
arbetsterapeuten eftersom den ena klienten börjar där den tidigare avslutade. Det är 
också en stor variation i momenten som ingår i uppgiften, så att många färdigheter kan 
täckas in i bedömningen. Ett annat förslag på en kompletterande uppgift är en 
kopierings och sorteringsuppgift där klienten får en instruktion på att ett visst antal sidor 
ska kopieras upp, instruktionen ändras sedan av arbetsterapeuten för att "testa minnet" 
och klienten får genomföra kopieringen, sedan ska han/hon sortera, häfta ihop, göra hål 
och sätta in papperen i en pärm. Den uppgiften har använts i TMU för att i huvudsak 
bedöma processfärdigheter. Dessutom föreslogs en aktivitet där klienten vistas ute på en 
allmän plats som t.ex. en affär för att få med mer sociala interaktioner i bedömningen.  

”För det jag ser då som jobbar med de här psykiatripatienterna när jag gör den 
vanliga (TMU) uppgiften att gå ner till affären och handla, så ser du de 
(klienterna) ute och det missar jag ju här med de här tre (arbetsuppgifterna). Så 
det tycker jag är en väldig nackdel och det tänkte jag lägga till då." (A3) 
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Ett självrättningsprogram för Namnskyltsbeställningen efterfrågas för att underlätta för 
arbetsterapeuten vid rättningen av uppgiften.  

6. Resultatkonklusion 
AWP-FK är ett bedömningsinstrument som har goda möjligheter att användas för 
bedömning av medicinska förutsättningar för arbete. Överlag anser arbetsterapeuterna i 
studien att instrumentet är väl utformat och användbart. Manualen till AWP-FK anses 
vara tydlig och lätt att följa även om vissa delar i den kan vidareutvecklas, så som 
instruktioner kring arbetsledarens roll i Postsorteringen och hur mycket hjälp klienten 
ska få under bedömningen. Inför bedömningen går arbetsterapeuten igenom uppgiften 
med klienten och efter genomförandet ger arbetsterapeuten återkoppling på klientens 
utförande.  Att bedömningen sker i en konstruerad miljö anses fördelaktigt då 
klienternas arbetsförmåga ska jämföras mot hela arbetsmarknaden, trots att en 
konstruerad miljö innebär vissa begränsningar gällande hur arbetslik situationen blir. En 
bedömning i konstruerad miljö medför även att arbetsterapeuten får större kontroll över 
bedömningen. Arbetsuppgifterna i AWP-FK anses vara adekvata. I och med att 
arbetsterapeuten kan välja arbetsuppgift utifrån klientens förutsättningar finns stora 
möjligheter att bedöma klienter med olika typer av problematik. Det finns dock brister i 
arbetsuppgifternas användbarhet när det gäller klienter med läs- och skrivsvårigheter. 
Faktorer så som språk, ålder, härkomst och problematik kan också påverka 
bedömningen. I resultatet framkommer förslag på kompletterande instruktioner och 
arbetsuppgifter som kan vara till hjälp vid den fortsatta utvecklingen av AWP-FK. 

7. Diskussion 

7.1. Metoddiskussion 

7.1.1.  Antal informanter i studien 
Av de 11 arbetsterapeuter som ingår i Försäkringskassans projekt för utveckling av 
bedömningsförfarandet vid sjukskrivning där bl.a. AWP-FK har tagits fram för en första 
prövning, deltog 9 stycken (82 %) i denna studie. Enligt (Kvale, 2009) ska intervjuer 
genomföras med så många personer som behövs för att få svar på det som studien syftar 
till. Ett stort antal deltagare innebär att det blir svårt att göra ingående analyser av 
intervjuerna och ett litet antal deltagare innebär att det blir svårt att generalisera 
resultatet (Kvale, 2009). Han menar också att det finns en gräns där svaren på frågorna 
blir mättade, d.v.s. då ytterligare intervjuer inte ger någon ny information. De sista 
intervjuerna som genomfördes i denna studie gav i princip samma svar som de tidigare 
och därför anses antalet deltagare vara adekvat för att belysa det aktuella syftet och 
frågeställningarna. Kvale (2009) menar vidare att många intervjustudier skulle ha 
gynnats av att ha färre deltagare och istället ägna mer tid åt förberedelser och analys av 
intervjuerna. Författarna anser att antalet deltagare i denna studie möjliggjorde en 
djupgående analys av det insamlade materialet. En indikation på detta är att det 
slutgiltiga resultatets kategorier skiljer sig markant från de frågeområden som användes 
i intervjuguiden.  

7.1.2. Pilotprövning av intervjuguide 
Ingen pilotintervju genomfördes då urvalet redan var begränsat till de arbetsterapeuter 
som ingick i Försäkringskassans pilotstudie (n=11). Detta stöds av Bryman (2011) som 
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menar att pilotintervjuer inte ska genomföras med de individer som ingår i studiens 
urval eftersom det kan påverka representativiteten då urvalet minskar. Istället anser han 
att ett antal utomstående respondenter som motsvarar den population som ska 
undersökas bör användas i pilotintervjuerna. I denna studie saknades en sådan möjlighet 
då endast de arbetsterapeuter som ingår i studien har tillgång till AWP-FK. Istället 
genomfördes en diskussion kring intervjuguiden med två personer, som hade givits 
tillfälle att läsa in sig på manualen till AWP-FK. Dessa två har erfarenhet av 
instrumentutveckling och prövning av instrument samt bedömning av arbetsförmåga. 
Med hjälp av pilotprövningen kunde intervjuguiden utvecklas och bearbetas ytterligare, 
t.ex. ändrades frågornas ordningsföljd och frågan om hur bedömningsmiljön påverkar 
klientens utförande lades till, (bilaga 2) vilket bidrog till att intervjuarna hade ett bra 
stöd inför intervjuerna, detta var extra viktigt med tanke på att författarna saknade 
erfarenheter av att vara intervjuare. Dessutom bidrog intervjuguiden till att det material 
som samlades in var av god kvalitet och adekvat i förhållande till denna studies syfte 
och frågeställningar. Enligt Krag Joacobsen (1993) kan ett rollspel av intervjun 
genomföras med en kollega för att intervjuaren ska få en bild av hur den verkliga 
intervjun kommer att bli. Inför intervjuerna genomfördes ett liknande rollspel där 
författarna intervjuade varandra utifrån den intervjuguide som arbetats fram, detta 
resulterade i att författarna blev bekanta med frågorna och kunde jämföra med varandra 
hur frågorna ställdes. Om en pilotintervju skulle ha genomförts hade författarna 
eventuellt kunnat läsa in sig på olika begrepp som kom upp i intervjuerna t.ex. 
VALPAR och nivåbeskrivningar, vilket hade kunnat medföra en bättre förförståelse och 
därmed givit mer tidseffektiva intervjuer.   

7.1.3. Intervjuguidens betydelse under intervjuerna 
Inför genomförandet av intervjuerna förberedde författarna sig genom att läsa in sig på 
intervjuguiden och manualen till AWP-FK. Under genomförandet av intervjuerna 
följdes intervjuguiden i stor utsträckning, även de följdfrågor som ställdes fanns oftast 
med i intervjuguiden. Enligt Bryman (2011) innebär följdfrågor ofta en felkälla 
eftersom de sällan sker likadant i flera olika intervjuer. Att intervjuguidens ordning 
följdes medförde att intervjuerna genomfördes relativt lika, vilket även har visat sig 
under analysfasen då samtliga intervjuer lästes igenom. Under transkriberingen 
uppmärksammade författarna vikten av att få innehållsrik information för att belysa 
syftet och frågeställningarna, detta medförde att ytterligare följdfrågor ställdes för att 
fördjupa informanternas resonemang. Detta kan ha medfört att svaren i de senare 
intervjuerna blev mer utförliga och detaljerade. Författarna tror dock inte att det har 
ändrat informanternas svar utan endast fördjupat de resonemang som redan hade tagits 
upp. Bryman (2011) anser som tidigare nämnts att intervjuguidens ordning inte behöver 
följas. Det hade troligtvis varit svårt att frångå intervjuguidens ordningsföljd i det här 
fallet med tanke på att författarna är ovana vid att genomföra intervjuer, då det fanns en 
risk att viktiga delar i intervjuguiden skulle ha glömts bort under intervjun och att 
intervjuerna skulle ha genomförts på väldigt olika sätt, vilket hade påverkat resultatets 
pålitlighet. Dessutom underlättade det för informanterna att ordningen följdes eftersom 
de hade fått intervjuguiden i förväg och var förberedda på ordningsföljden i den. 
Författarna anser att det var en fördel att informanterna gavs möjlighet att studera 
intervjuguiden inför intervjun, eftersom de då kunde ge mer utförliga svar och hade 
hunnit diskutera och reflektera kring frågorna. En tydlig struktur på intervjuerna är 
också att föredra då ett specifikt fokus för intervjuerna finns och datainsamlingen sker 
genom flera informanter samt att flera olika intervjuare används (Bryman, 2011). Av 
dessa anledningar följdes alltså intervjuguidens ordning relativt strikt i denna studie. 
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7.1.4. Antal genomförda bedömningar med AWP-FK 
De arbetsterapeuter (n=4) som genomfört bedömning/ar i Namnskyltsbeställningen hade 
inte tittat lika mycket på de andra två arbetsuppgifterna och ville heller inte uttala sig 
om dessa. Medan de som inte gjort någon bedömning alls granskade alla tre 
arbetsuppgifterna och valde att uttala sig om samtliga arbetsuppgifter, utifrån sin 
expertis. De som hade genomfört bedömning/ar i Namnskyltsbeställningen hade dock 
mer detaljerade och konkreta förslag på förbättringar i den, speciellt i det praktiska 
utförandet. De övriga uppgifternas kritik handlade mest om instruktionerna i manualen. 
En tanke som uppkommit är huruvida arbetsterapeuterna har förstått att deras åsikter 
kring AWP-FK var av intresse, oavsett om de utfört några bedömningar eller inte. Detta 
då det fanns ett visst motstånd i att svara på frågor kring de arbetsuppgifter i AWP-FK 
som respektive arbetsterapeut inte hade hunnit använda i praktiken. Författarna anser 
dock att informationen kring deltagandet har varit tydligt formulerat om vikten av deras 
åsikter, detta framgick i båda informationsbreven till deltagarna. Om alla 
arbetsterapeuter hade hunnit genomföra fler bedömningar med AWP-FK hade de 
troligtvis kunnat ge mer detaljerad feedback, framförallt kring hur genomförandet av 
bedömningarna fungerade rent praktiskt utifrån manualens instruktioner, samt ge 
konkreta förslag på förbättringar eller kompletteringar till AWP-FK. Kanske hade de 
också kunnat ge mer återkoppling på hur klienterna upplevde att bli bedömda med 
AWP-FK. Arbetsterapeuterna i studien upplever att de hade kunnat ge bättre svar på de 
frågor som ställdes om de genomfört fler bedömningar med AWP-FK och några av dem 
efterfrågar därför fortsatta studier kring detta. Det var tänkt att alla arbetsterapeuter 
skulle ha hunnit använda AWP-FK praktiskt inför denna studie, men 
Försäkringskassans pilotstudie blev försenad och de ansvariga läkarna i pilotstudien 
hade dittills inte haft något behov av de arbetsterapeutiska kompletterande 
bedömningarna. Pga. tidsåtgången för resterande del av studien behövde intervjuerna 
genomföras trots detta, då författarna hade ett eget slutdatum att ta hänsyn till. Fortsatta 
studier av AWP-FK kommer att ske framöver.  

7.2. Resultatdiskussion 

7.2.1. Samband mellan bedömning och arbete 
Försäkringskassans projekt syftar bl.a. till att den försäkrade ska få en bättre förståelse 
för de beslut som fattas och en ökad delaktighet i processen (Sandqvist och Edström, 
2011). För att uppnå detta är det viktigt att arbetsterapeuten kan förklara bedömningens 
syfte för klienten och att det inte är utförandet av arbetsuppgiften, utan de färdigheter 
som ingår i uppgiften som observeras. Detta inkluderas i begreppet social validitet, som 
utreder bedömarens, klientens och samhällets synsätt på det som bedöms i instrumentet, 
(Foster & March, 1999; Sudsawad, 2005) i det här fallet medicinska förutsättningar för 
arbete.  Det är viktigt att bedömningens syfte och mål är tydligt samt att bedömningen 
är acceptabel och socialt lämplig för den som blir bedömd (Rhule, McMahon & Vando, 
2009).  

Författarna anser att det är en fördel om aktiviteterna i AWP-FK är arbetslika, eftersom 
klienten ska kunna se kopplingen till ett riktigt arbete. Enligt arbetsterapeuterna i 
studien har verksamheterna tidigare använt hushållsaktiviteter för bedömningarna, 
vilket har gjort att klienterna ibland har varit kritiska och inte förstått syftet. 
Anledningen till att bedömningarna gjordes i hushållsaktiviteter var att i princip alla 
människor utför sådana aktiviteter i sin vardag. I resultatet framgår även att 
arbetsterapeuterna ansåg att de arbetsuppgifter som ingår i AWP-FK kunde vara relativt 
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krävande för klienterna då de ofta har varit sjukskrivna länge. Detta ansågs som en 
fördel då det gav klienterna bättre insikt i vilka krav de har att förhålla sig till i ett riktigt 
arbete. 

 Arbetsterapeuterna i studien ansåg att manualen till AWP-FK bidrar till en likformig 
bedömningsprocess samt att instruktionerna i manualen var lätta att följa och fungerade 
väl i det praktiska utförandet. Även detta ser författarna som fördelaktigt då det inte 
finns utrymme för egna tolkningar, vilket är extra viktigt eftersom bedömningen är tänkt 
att användas i hela Sverige framöver. Enligt Sudsawad (2005) är det inte självklart att 
resultatet från en bedömning i konstruerad miljö är överförbart i reell kontext, därför är 
det viktigt att även pröva instrumentets ekologiska validitet. Sbordone (1996) definierar 
ekologisk validitet som förhållandet mellan en persons utförande vid ett test och 
hans/hennes utförande i reell miljö. Social och ekologisk validitet för AWP-FK skulle 
kunna prövas i framtida studier för att uppnå god social acceptans för instrumentet.  

7.2.2. Bedömningsmiljö 
AWP-FK är tänkt att användas i den arbetsterapeutiska kompletterande bedömningen av 
klientens medicinska förutsättningar för arbete (Sandqvist & Edström, 2011). En sådan 
bedömning innebär att individens förmågor jämförs mot krav på den reguljära 
arbetsmarknaden istället för att jämföras mot ett specifikt arbete (Försäkringskassan, 
2012d). Därför kan bedömningar i konstruerad miljö vara att föredra då bedömningarna 
blir utförda i samma miljö för alla klienter. Detta anser författarna bidrar till att 
bedömningen blir mer rättvis, kostnads- och tidseffektiv samt att arbetsterapeuten har 
större kontroll över bedömningssituationen och kan anpassa den utifrån klienten. 
Författarna anser att bedömning av arbetsförmåga i ett specifikt arbete gynnas av en 
reell bedömningskontext med specifika krav, uppgifter och i en specifik miljö. Medan 
bedömning av medicinska förutsättningar för arbete istället främjas av en konstruerad 
miljö där arbetsterapeuten har möjlighet att styra och anpassa situationen i högre grad 
och bedömningsprocessen blir mer likvärdig och rättvis mellan olika klienter. Även det 
faktum att en "arbetslik" miljö har eftersträvats för utförandet av bedömningar med 
AWP-FK ser författarna som positivt.  
 
Några av de intervjuade arbetsterapeuterna ansåg att det skulle vara fördelaktigt att ha 
aktiviteter där bedömningen sker utanför mottagningen genom att klienten t.ex. går till 
affären och handlar någonting. De menade att kommunikations- och 
interaktionsfärdigheter är lättare att bedöma i en sådan aktivitet och att samspelet med 
andra kan visa mycket av de färdigheterna.  Nackdelen med en sådan aktivitet är att 
konceptet med en bedömning i en arbetslik miljö överges, vilket författarna ser som 
negativt eftersom det då blir svårare att överföra resultatet till en reell kontext. 
Dessutom blir det då återigen svårt för klienten att se kopplingen till ett arbete. 
Arbetsmiljön på den verksamhet där bedömningen sker liknar också en "vanlig" 
arbetsmiljö, t.ex. gällande faktorer såsom ventilation, belysning, ljud, temperatur etc. 
(Ross, 2007), vilket ses som positivt av författarna.  

7.2.3. Klientens bakgrund och erfarenheter 
I intervjuerna framkom att flera olika faktorer hos klienten kan påverka bedömningen, 
t.ex. diskuterade många av arbetsterapeuterna hur klienternas tidigare erfarenheter av att 
arbeta med datorer påverkar deras genomförande i Namnskyltsbeställningen. Det 
framkom även i resultatet att det ibland kan vara svårt för arbetsterapeuten att bedöma 
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huruvida brister i klientens utförande beror på dåliga förkunskaper eller svårigheter i att 
förstå instruktioner etc.  

Klienter som har läs- och skrivsvårigheter eller är analfabeter kan ha svårt att 
genomföra samtliga uppgifter i AWP-FK, vilket kan ses som en brist. En lösning på 
detta kan vara att Hyllmonteringen där böcker och pärmar ska sorteras in i 
bokstavsordning har en bild där böckerna och pärmarna står i "rätt" ordning som 
klienter med läs- och skrivsvårigheter kan titta på och använda som en mall när de 
sorterar in böckerna, istället för att titta på böckernas text. I Postsorteringen skulle 
postfacken kunna ha olika symboler som även finns på de brev som ska sorteras in så att 
även denna uppgift går att utföra utan att behöva läsa text, detta betyder inte att 
symbolerna ska ersätta texten på breven, utan kan utgöra ett komplement.  

Även aspekter som har med kultur och bakgrund att göra togs upp i intervjuerna. T.ex. 
hur utrikes födda klienters språkkunskaper och kulturella bakgrund påverkar 
bedömningen. Enligt en SCB rapport (2009) är det fler utrikes födda kvinnor som aldrig 
har arbetat tidigare än inrikes födda kvinnor. Flera arbetsterapeuter nämnde bristen på 
erfarenhet som en viktig aspekt att ta hänsyn till under bedömningen. Bristande 
språkkunskaper i svenska nämndes också som en påverkande faktor, bl.a. i form av att 
utförandet i arbetsuppgiften tog längre tid.  

I resultatet framkom inget förslag på att använda kompletterande bedömningsinstrument 
till AWP-FK. Dock anser författarna att även klientens egna tankar och åsikter behöver 
utredas vid bedömningen, så att inte bara det som går att observera innefattas. Eftersom 
bedömningen ligger till grund för om klienten beviljas fortsatt sjukersättningen är det av 
stor vikt att den blir korrekt. Kielhofner (2008) menar att en central del i 
arbetsterapeutens roll är att ha klienten i centrum, vilket innebär att arbetsterapeuten 
sätter sig in i klientens tidigare erfarenheter, vilja, vanor, roller och egna tankar. Detta 
skapar en djupare förståelse för klientens situation som författarna anser gynnar 
bedömningen genom att den blir mer tillförlitlig och rättvis. För att få en heltäckande 
bild av klientens medicinska förutsättningar för arbete vore det enligt författarna därför 
önskvärt att komplettera bedömningen med en intervju där klientens eget perspektiv 
fångas upp. Ett exempel på bedömningsinstrument som kan användas till detta är 
Worker Role Interview (WRI) (Ekbladh, 2008; Sandqvist, 2007).  

8. Slutsats 
AWP-FK anses överlag vara ett relevant och användbart instrument för en 
arbetsterapeutisk bedömning av medicinska förutsättningar för arbete, även om 
manualen bör vidareutvecklas gällande instruktioner och beskrivning av genomförandet. 
Arbetsterapeuterna ansåg att instruktionerna i manualen till AWP-FK var tydliga och 
bidrog till att bedömningsförfarandet blev likformigt och därmed tillförlitligt. 
Bedömningsmiljön ansågs vara adekvat för bedömning i förhållande till den reguljära 
arbetsmarknaden. Vikten av att ta hänsyn till klienternas förkunskaper och erfarenheter 
har belysts och i diskussionen togs möjligheten till att komplettera bedömningen med 
ett intervjuinstrument upp. För att uppnå en god validitet och reliabilitet behövs 
ytterligare studier kring instrumentet. Vidare studier på AWP-FK är planerade att 
genomföras då fler arbetsterapeuter har hunnit använda instrumentet.  
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Bilaga 1 – Introduktionsbrev 

 2011-12-08 

 

 

Till användare av bedömningsinstrumentet AWP-FK 
Bästa arbetsterapeut, 
vi är två arbetsterapeutstudenter i termin 5 på Linköpings universitet. Som en del av vårt 
examensarbete kommer vi att delta i projektet för vidareutveckling av metoder för bedömning 
av arbetsförmåga inom sjukförsäkringen, där vi kommer att genomföra telefonintervjuer 
angående bedömningar med AWP-FK. Syftet med projektet är att få fram ett verktyg som 
Försäkringskassan kan använda för att bättre beskriva vad som bedöms, hur det bedöms, och 
på vilka grunder ett beslut fattas. Målet är att det ska finnas en mer rättssäker och likformig 
process för bedömningen och att öka de försäkrades delaktighet i bedömningen och förståelse 
för de beslut som fattas. Vårt examensarbete syftar till att göra en första prövning av AWP-
FK inom ramen för Försäkringskassans projekt. Manualen till instrumentet (AWP-FK) har ni 
tidigare tagit del av genom webbportalen It’s Learning.  
 
Vi kontaktar dig för att du tillsammans med 10 andra arbetsterapeuter ingår i ovanstående 
projekt och under vecka 4-5, 2012 planerar vi att genomföra en telefonintervju med dig 
angående instrumentets utformning och användbarhet. Denna intervju ska ligga till grund för 
vidareutveckling av instrumentet och är av stor betydelse för projektets fortsatta arbete.  
 
Med detta brev vill vi att du bekräftar ditt deltagande i telefonintervjun via e-postadress 
annhi671@student.liu.se senast den 15:e december 2011. Därefter kommer vi att kontakta 
dig för fastställande av tid och datum för intervjun. Vi hör även av oss senare med ytterligare 
information och instruktioner inför intervjun. Vid frågor är du välkommen att kontakta oss via 
nedanstående kontaktuppgifter. 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Emélie Johansson 
Student vid Arbetsterapeutprogrammet, Linköpings universitet 
Tel: XXXXXXX 
E-post: XXXXXXXXXXXX 
 
Anne-Marie Hildebrand 
Student vid Arbetsterapeutprogrammet, Linköpings universitet 
Tel: XXXXXXX 
E-post: XXXXXXXXXXXX 
 
Jan Sandqvist 
Universitetslektor, Med Dr, leg arbetsterapeut 
Institutionen för Samhälls- och Välfärdsstudier (ISV) 
Linköpings Universitet 
Tel: XXXXXXX 
E-post: XXXXXXXXXXXX 



 

 

Bilaga 2 – Intervjuguide 

Intervjuguide 

Hej mitt namn är ........... Jag läser till arbetsterapeut på Linköpings Universitet, termin 6 och 
håller just nu på med mitt examensarbete. Vi hade bokat en intervju gällande 
Försäkringskassans projekt om bedömningsinstrumentet AWP-FK. (regeringsuppdrag att 
utveckla bedömningsförfarandet för sjukskrivna i Sverige) Har du tid nu att genomföra 
intervjun? befinner du dig på en ostörd plats? och har du tillgång till manualen? Har du haft 
möjlighet att sätta dig in i manualen? (Vid nej, boka eventuellt en ny tid!) 
 
Innan vår intervju börjar vill jag ge dig lite information:  

• Anledningen till att du har valts ut till denna intervju är att du ingår i 
Försäkringskassans projekt för utvärdering av AWP-FK.  

• Denna intervju kommer att spelas in och bestå av ett antal frågor som handlar om 
manualen och eventuella bedömningar som du genomfört. 

• Till att börja med kommer jag att ställa ett antal bakgrundsfrågor, där efter kommer 
några allmänna/översiktliga frågor om instrumentet och slutligen kommer några 
specifika frågor om varje enskild arbetsuppgift i AWP-FK.  

• Du kommer även att ha möjlighet att ge synpunkter på instrumentets utformning. 
• Intervjun kommer att ta ca 1 tim. 
• Efter avslutad intervju kommer jag och min kollega att analysera de genomförda 

intervjuerna. All data kommer att hanteras konfidentiellt.  
• Vid behov önskar vi att få ta kontakt med dig igen. Har du några frågor inför 

intervjun? 
• När studien är färdig, får du ta del av resultatet via e-post.   

 
Bakgrundsfrågor 

1. Vad heter du? 

2. (Vilket kön?) 

3. Vilket år är du född? 

4. Utbildningsnivå inom arbetsterapi? (yrkesexamen, kandidat, magister, master, 

specialist (område?) etc.) 

5. Vilket år avslutade du din grundutbildning (yrkes eller kandidatexamen)? 

6. Utbildning inom arbetslivsinriktad rehabilitering? 

7. Hur länge har du arbetat som arbetsterapeut? 

8. Hur länge har du arbetat med arbetslivsinriktad rehabilitering? 

9. Var arbetar du nu? 

10. Hur länge har du arbetat i den här verksamheten? 

11. Vad är verksamhetens primära uppdrag? 



 

 

12. Vilken är den vanligaste klientgruppen i ditt ordinarie arbete? 

13. Genomför du normalt bedömning i konstruerad eller reell bedömningsmiljö? 

-  I så fall, vilka arbetsuppgifter/aktiviteter brukar du använda vid bedömningen? 

- Vad tycker du om de arbetsuppgifter/aktiviteter som du vanligtvis använder dig 

av (bra/dåligt)? 

- Hur ser fördelningen reell/konstruerad bedömning ut i procent? (ex. 50/50) 

14. Vad anser du vara fördelar respektive nackdelar med att göra bedömning i 

konstruerad miljö? (generellt) 

15. Har du genomfört några bedömningar med AWP-FK inom ramen för projektet?  

- I så fall hur många och i vilken/vilka arbetsuppgifter? 

- Om inte, varför har ingen bedömning med AWP-FK genomförts? 

 

Allmänna frågor 

1. Ger manualen tillräcklig information för att bedömning ska kunna genomföras? 

- Om inte, vad saknas och vad behöver läggas till eller förtydligas? 

2. Vad anser du om de tre arbetsuppgifterna?  

- Finns det något som behöver ändras?  

- I så fall vad? 

3. Är det någon aktivitet som du anser vara mer relevant eller irrelevant? 

4. Anser du att arbetsuppgifterna passar bättre/sämre för olika klienter avseende t.ex.: 

- Ålder? 

- Kön? 

- Arbetsrelaterad problematik? 

- Medicinsk problematik/diagnos? 

- Etnicitet? (kulturellt neutrala uppgifter) 

5. Har du någon uppfattning om de tre arbetsuppgifternas svårighetsgrad, dvs. är 

någon arbetsuppgift lättare/svårare än någon annan?  

- Kan du rangordna dem utifrån svårighetsgrad? 

6. Till vilken grad anser du att arbetsuppgifterna överlappar eller kompletterar 

varandra? (Bedömer samma saker eller inte) 

7. Är det någon färdighet i AWP som du anser inte går att bedöma i de tre 

aktiviteterna? 

8. Anser du att det är tillräckligt att göra bedömning i en arbetsuppgift, eller krävs 

bedömning i flera arbetsuppgifter? 



 

 

9. Anser du att arbetsuppgifterna är adekvata för att göra en bedömning av 

arbetsförmåga? (är de tillräckligt arbetsliknande?) 

- Hur tror du att klienterna uppfattar arbetsuppgifterna? 

10. Anser du att arbetsuppgifterna är rimliga att genomföra avseende: 

- Material och utrustning? 

- Förberedelser och efterarbete? 

- Kostnader? 

- Plats och lokaler? 

11.  Anser du att klienten bör få välja arbetsuppgift vid bedömning själv? 

12. Hur tror du att man bäst introducerar/presenterar arbetsuppgiften för klienten inför 

bedömningen? 

13. Hur skulle du ge återkoppling till klienten efter genomförd bedömning? (direkt, 

via återbesök, via brev eller telefon etc.) 

14. Anser du att klienten kan utföra arbetsuppgifterna utan att ha provat på dem innan 

bedömning? 

- Ser du några problem med att arbetsuppgiften inte är bekant för klienten? 

- Om så är fallet, hur anser du att man bäst kan hantera detta? 

15. Har du förslag på alternativa arbetsuppgifter som skulle kunna användas vid 

bedömning? 

- Skulle den uppgiften i så fall ersätta någon av de nuvarande arbetsuppgifterna 

eller utgöra ett komplement till dem? 

16. Övriga kommentarer/synpunkter/åsikter 

 

Frågor till Uppgift 1 - Namnskyltsbeställning 

1. Ger instruktionerna till arbetsterapeuten tillräcklig information? 

 - Om inte, vad saknas? 

2. Ger instruktionerna till klienten tillräcklig information? 

- Om inte, vad saknas? 

3. Hur användarvänligt anser du att bilaga 9.2 ”kompletterande underlag vid 

bedömning” är? (se manualen) 

- Ger underlaget stöd för din bedömning?  

- Hur skulle du föra över resultatet till skattningsskalan i AWP? 

- Saknar du något i dokumentet? 



 

 

4. Bedömer du att det är rimligt att genomföra bedömningen i arbetsuppgiften under 

den tid som finns till förfogande? (dvs. räcker tiden till? 1-2 timmar) 

5. Tror du att bedömningsmiljön påverkar klientens utförande av arbetsuppgiften?  

- I så fall, på vilket sätt? 

6. Anser du att det krävs några modifieringar av den här arbetsuppgiften? 

- I så fall, vilka? 

 

Frågor till Uppgift 2 - Montering av hyllor 

1. Ger instruktionerna till arbetsterapeuten tillräcklig information? 

 - Om inte, vad saknas? 

2. Ger instruktionerna till klienten tillräcklig information? 

- Om inte, vad saknas? 

3. Anser du att det är rimligt att göra bedömningen i arbetsuppgiften under den tid 

som finns till förfogande? (dvs. räcker tiden till? 1-2 timmar) 

4. Tror du att bedömningsmiljön påverkar klientens utförande av arbetsuppgiften?  

- I så fall, på vilket sätt? 

5. Anser du att det krävs några modifieringar av den här arbetsuppgiften? 

- I så fall, vilka? 

 

Frågor till Uppgift 3 - Postsortering 

1. Ger instruktionerna till arbetsterapeuten tillräcklig information? 

 - Om inte, vad saknas? 

2. Ger instruktionerna till klienten tillräcklig information? 

- Om inte, vad saknas? 

3. Anser du att det är rimligt att göra bedömningen i arbetsuppgiften under den tid 

som finns till förfogande? (dvs. räcker tiden till? 1-2 timmar) 

4. Tror du att bedömningsmiljön påverkar klientens utförande av arbetsuppgiften? - I 

så fall, på vilket sätt? 

5. Anser du att det krävs några modifieringar av den här arbetsuppgiften? 

- I så fall, vilka? 

 

Avslutande fråga 

• Har du några tankar/idéer om hur manualen kan förbättras? 

- Prioritera bland dina förslag.  
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