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SAMMANFATTNING 

AWP-FK är en specifik tillämpning av bedömningsinstrumentet Assessment of Work 

Performance (AWP) och består av aktiviteterna: montering av hyllor, sortering av post samt 

administrativ aktivitet. Utveckling av instrumentet med fler aktiviteter har efterfrågats i 

tidigare studier. Syftet med studien är att undersöka hur arbetsterapeuter beskriver att 

nuvarande aktiviteter i AWP-FK fungerar och kan utvecklas. Metoden e-Delphi användes och 

två webbaserade rundor utfördes. Studien bestod av elva arbetsterapeuter som använder 

AWP-FK i försäkringsmedicinska utredningar. Det kvalitativa materialet analyserades genom 

kvalitativ innehållsanalys och det kvantitativa materialet sammanställdes i en tabell. 

Resultatet visar att nuvarande aktiviteter i AWP-FK till viss del utformas olika i 

verksamheter. Experterna ger förslag på nya aktiviteter och utformning av aktiviteter. Mer 

likvärdiga bedömningar önskas i AWP-FK. Kommunikations- och interaktionsfärdigheter är 

svårbedömda i nuvarande aktiviteter och möjligheten till bedömning av motoriska färdigheter 

varierar mellan aktiviteterna. En mer omfattande studie bestående av fler arbetsterapeuter kan 

genomföras för att vidare undersöka om och hur experternas förslag på nya aktiviteter och 

utformning av aktiviteter kan användas för att utveckla AWP-FK. 
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ABSTRACT 

AWP-FK is a specific application of the instrument Assessment of Work Performance (AWP) 

and consists of the following activities: assembly of shelves, sorting of mail, and 

administrative activity. A development of the instrument including more activities has been 

requested in previous studies. The aim of this study is to investigate how occupational 

therapists describe how the activities in AWP-FK work and can be developed. An e-Delphi 

method was used and two web-based rounds were conducted. The study subjects consisted of 

eleven occupational therapists that were using AWP-FK in insurance medical investigations. 

Qualitative material was analysed using qualitative content analysis and quantitative material 

was compiled in a table. The results show that the current activities in AWP-FK are to some 

extent arranged differently at different workplaces. Experts provide suggestions for new 

activities and how to construct activities. More equivalent assessments are desired in AWP-

FK. Communication and interaction skills are difficult to assess in current activities, and the 

ability to assess motor skills varies between activities. A more comprehensive study involving 

more occupational therapists could be conducted to further investigate whether and how the 

experts’ suggestions for new activities and the construction of activities could be used to 

develop AWP-FK. 
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Inledning 

Försäkringskassan fick 2010 i uppdrag av Regeringen att vidareutveckla de metoder och 

instrument som används inom sjukförsäkringen vid bedömning av arbetsförmåga. Målet var 

mer rättssäkra bedömningar och att öka klientens delaktighet i processen (Inspektionen för 

socialförsäkringen [ISF], 2015; Regeringen, 2010). Det verktyg som togs fram var 

Aktivitetsförmågeutredningen (AFU) som har i syfte att ge en helhetsbild av klientens 

färdigheter (Försäkringskassan, 2017a). I samband med det valdes bedömningsinstrumentet 

Assessment of Work Performance (AWP) ut för den arbetsterapeutiska bedömningen som 

sedan utvecklades till Assessment of Work Performance-Försäkringskassan (AWP-FK) 

(Försäkringskassan, 2013). Denna specifika tillämpning av instrumentet består av tre 

strukturerade aktiviteter som används för bedömning av arbetsförmåga genom att 

arbetsterapeuten observerar och skattar klientens färdigheter vid utförandet. I en tidigare 

studie framgår det att arbetsterapeuter anser aktiviteterna i AWP-FK som lämpliga vid 

bedömning av arbetsförmåga men det finns en önskan om utveckling av AWP-FK med fler 

aktiviteter (Karlsson, Liedberg & Sandqvist, 2017). Denna studie utgör en del av ett projekt 

och fokuserar på att undersöka hur aktiviteterna i AWP-FK fungerar och kan utvecklas. 
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Bakgrund 

Betydelsen av arbete 

I augusti 2017 var cirka 165 000 personer sjukskrivna i Sverige och ungefär 70 000 av dem 

hade varit sjukskrivna i över ett år. Att vara sjukskriven under lång tid ökar risken att hamna 

utanför arbetslivet och det är därför viktigt att insatser sätts in tidigt (Försäkringskassan, 

2017b). Insatser i form av bedömning av individens arbetsförmåga samt arbetslivsinriktad 

rehabilitering är av stor betydelse för individens återhämtning efter skada eller sjukdom 

(Sturesson, Edlund, Fjellman-Wiklund, Falkdal & Bernspång, 2013). Arbete avser vanligen 

en avlönad anställning på den öppna arbetsmarknaden (Eklund, 2014). Betald sysselsättning i 

form av arbete innebär att utföra de uppgifter arbetet kräver antingen självständigt eller med 

andra (Socialstyrelsen, 2003).  Möjligheten att få eller behålla ett arbete är för många 

värdefullt då det ger individen ekonomiska möjligheter, sociala kontakter samt tillfälle att 

känna sig behövd och utvecklas som person (Karlsson, 2008). En sysselsättning i form av ett 

arbete kan ge individen ökad livskvalitet (Leufstadius & Argentzell, 2010). Arbete kan även 

ge struktur i vardagen och möjliggöra för individen att nyttja sina kompetenser och 

färdigheter i ett sammanhang utanför det egna hemmet (Giddens & Sutton, 2014; Hensing, 

2015). Individen behöver rätt förutsättningar och arbetsförmåga för att kunna utföra ett arbete, 

det räcker alltså inte att individen enbart har viljan att arbeta (Ekberg, 2014).  

 

Arbetslivsinriktad rehabilitering 

Det är Försäkringskassan som har i uppdrag att utreda om individen har behov av 

arbetslivsinriktad rehabilitering samt ansvarar över att samordna insatser som utförs av de 

aktörer som finns inom området (Johansson, Aydin, Bergendorff, Granqvist, Josephson & 

Sohlberg, 2010). Arbetsterapeuter är en del i arbetet (Försäkringskassan, 2017a) och 

arbetsterapeuters kliniska resonemang som används vid bedömning är av betydelse för att dra 

slutsatser och ge rekommendationer gällande individens arbetssituation (Joss, 2011). 

Arbetslivsinriktad rehabilitering syftar till att göra det möjligt för individen att återfå sin 

arbetsförmåga och på så sätt kunna börja arbeta (Ekberg, 2010; Johansson et al., 2010). 

Arbetsförmåga är ett vanligt begrepp i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen. Det är 

individens arbetsförmåga som bedöms när beslut ska tas om individen har rätt till 

inkomstersättning vid exempelvis en sjukdom eller skada (Ekberg, 2014). Det svåra vid dessa 

beslut är att avgöra vad som är tillräckligt för att ha rätt till ersättning då förmågan kan vara 

helt eller delvis förlorad. Därför är det viktigt att bedöma vilken förmåga individen har kvar 

och som skulle kunna fungera i andra arbeten (Socialdepartementet, 2008). När arbetsförmåga 

ska bedömas är det individens förmågor i relation till kraven arbetet ställer som är centralt 

(Ekberg, 2010). Kraven handlar dels om olika färdigheter som behövs för utförande av arbete. 

Vilka delas in i motoriska färdigheter, processfärdigheter samt kommunikations- och 

interaktionsfärdigheter. Motoriska färdigheter handlar om att kunna förflytta sig själv och 

föremål. Processfärdigheter handlar om att kunna utföra det som görs i en för uppgiften 

lämplig ordningsföljd men också att anpassa sitt utförande vid behov samt att använda rätt typ 

av redskap. Kommunikations- och interaktionsfärdigheter handlar om att kunna förmedla sina 

behov och avsikter genom att bland annat ta kontakt och samarbeta med andra (Kielhofner, 

2012b). Utöver dessa krav påverkas arbetsförmågan även av andra faktorer som är knutna till 

den specifika individen, det handlar om personens liv och arbetssituation men också faktorer 

relaterade till samhället vilket gör det hela ännu mer komplext (Ekberg, 2014; Sturesson et al., 

2013). I och med denna komplexitet har ett interprofessionellt samarbete i arbetslivsinriktad 

rehabilitering en betydande roll vid bedömning av arbetsförmåga (Sturesson et al., 2013).  
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Arbetsterapeutens roll vid arbetsförmågebedömning 

Arbetsterapeuter har kunskap att analysera aktiviteter och urskilja färdigheter som behövs vid 

aktivitetsutförandet i relation till krav aktiviteter och miljön ställer på individen. 

Arbetsterapeuter har kompetens att välja lämplig bedömningsmetod vilket är av betydelse vid 

arbetsförmågebedömningar inom arbetslivsinriktad rehabilitering (Joss, 2011). Därav är 

arbetsterapeuters roll av betydelse när det gäller att stödja klienter att återgå i arbete 

(McFadden, MacDonald, Fogarty, Le & Merritt, 2010). Arbetsterapeuter utför bedömningar i 

både reell och konstruerad miljö. Det positiva med att genomföra bedömningar i konstruerad 

miljö är att klienten kan prova på en arbetsuppgift utan att ett eventuellt misslyckande 

påverkar produktion eller andra människor. Samtidigt ger en konstruerad miljö möjlighet att 

få fram vilken typ av arbete som kan passa utifrån klientens förmåga (Karlsson et al., 2017). 

Vidare kan arbetsterapeuten använda olika bedömningsinstrument vilka innefattar både 

observationer och intervjuer. Arbetsterapeuten kan även inhämta information från olika källor 

såsom klienten själv, arbetsgivare, arbetskamrater samt andra bedömare. Genom det kan en 

helhetsbild av klientens situation skapas (Sveriges arbetsterapeuter, 2010). Det är av betydelse 

då arbetsförmågan och individens situation är individuell och därför är det av stor vikt att 

identifiera faktorer som inverkar på individens arbetsförmåga (Sturesson et al., 2013). 

Arbetsterapeutens roll är därför att identifiera och analysera klientens aktivitetsproblem och 

finna lösningar genom olika interventioner som kan möjliggöra för klienten att vara delaktig i 

arbetsrelaterade aktiviteter. Arbetsförmågebedömningen kan sedan användas som underlag 

för bedömning av klientens arbetskapacitet, identifiera funktionsnedsättningar samt sätta mål i 

rehabiliteringen (Haruko Ha, Page & Wietlisbach, 2013). På så vis bidrar arbetsterapeuter 

med kunskap, metoder samt instrument som används i teamets sammanvägda bedömning 

(Sturesson et al., 2013). 

 

Bedömningsinstrumenten AWP och tillämpningen AWP-FK 

AWP är ett observationsinstrument som används för bedömning av en klients motoriska 

färdigheter, processfärdigheter samt kommunikations- och interaktionsfärdigheter vid 

utförande av arbete. En fördel med instrumentet är att det kan användas vid alla typer av 

arbetsrelaterad problematik och är inte bundet till en specifik arbetsuppgift eller miljö. Viktigt 

att beakta är att bedömning med AWP inte ger en fullständig bild av klientens arbetsförmåga 

utan bör därför kombineras med andra bedömningsinstrument (Sandqvist, 2008). AWP har 

visat goda resultat gällande användbarhet, mellanbedömarreliabilitet, konstruktionsvaliditet, 

innehållsvaliditet samt ”face validity”.  Utmärkande i den specifika tillämpningen av AWP är 

att AWP-FK består av tre olika aktiviteter, vilka är montering av hyllor, sortering av post 

samt administrativ aktivitet. Tanken med aktiviteterna är att de ska efterlikna verkliga 

arbetsuppgifter och alla tre har analyserats utifrån Assessment of Work Characteristics 

(AWC) gällande vilka krav på färdigheter som de ställer på klienten. De ska även vara enkla 

att både förbereda och återställa samt kunna utföras i verksamheternas befintliga miljö. 

Materialet som används i aktiviteterna ska vara enkelt och kostnadseffektivt att införskaffa 

samt kunna återanvändas. Bedömningar bör enligt direktiv från Försäkringskassan utföras 

inom 60–120 minuter (Sandqvist, Wennersten, Karlsson, Edström & Sargénius Landahl, 

2018). 
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Aktiviteten montering av hyllor innebär att klienten ska sätta ihop ett hyllsystem bestående av 

16 konsoler och 8 hyllplan på uppsatta väggskenor. Därefter får klienten sortera in 20–30 

pärmar, 6–8 lådor och 80–120 böcker samt 10–15 tidningssamlare på hyllorna i en 

förutbestämd ordning, böckerna ska dessutom sorteras efter författare. Innan aktiviteten 

startar får klienten en muntlig instruktion av vad som ska göras och får möjlighet att föra 

minnesanteckningar. Denna aktivitet kan även utföras av två personer för att bedöma 

kommunikations- och interaktionsfärdigheter men det är inget krav. Aktiviteten sortering av 

post innebär att klienten ska frakta inkommande post till ett rum där cirka 60 brev ska sorteras 

in i 20–30 olika postfack eller liknande. Breven bör vara olika utformade och några ska heller 

inte matcha gällande namn eller storlek i relation till postfacken. Eftersom klienten behöver 

kontakta en annan person för att lösa denna typ av problem kan klientens kommunikations- 

och interaktionsfärdigheter bedömas. Inför aktiviteten ges en muntlig instruktion och klienten 

får möjlighet att föra minnesanteckningar. Den administrativa aktiviteten innebär att klienten 

registrerar ett antal uppgifter utifrån 37 pappersdokument med information om betalda 

namnskyltar. Registreringen ska ske i ett Excel dokument på dator och utföras inom 60 

minuter. Klienten får inför aktiviteten en skriftlig instruktion att använda som stöd och kan 

vid behov genomföra två övningsuppgifter innan bedömningen startar. För att göra aktiviteten 

mer utmanande kan den utföras med andra personer närvarande. Under bedömning kan 

dokumentet “Kompletterande underlag vid bedömning” användas där antal fel, typ av fel, 

tidsåtgång samt om klienten bett om hjälp antecknas (Sandqvist et al., 2018). 

 

Syfte 

Syftet är att undersöka hur arbetsterapeuter beskriver att aktiviteterna i AWP-FK fungerar och 

kan utvecklas. 

 

Frågeställningar 

 Hur beskriver arbetsterapeuterna att nuvarande aktiviteter fungerar gällande 

bedömning av motoriska färdigheter, processfärdigheter samt kommunikations- och 

interaktionsfärdigheter? 

 Vad saknas i nuvarande aktiviteter och hur kan de utvecklas? 

 Vilka aktiviteter kan AWP-FK utvecklas med och hur kan de utformas? 

 

Metod 

För att besvara syftet valdes metoden e-Delphi. I metoden genomförs minst två rundor, en 

kvalitativ och en kvantitativ datainsamling i form av webbenkäter. Målet är att få fram 

deltagarnas gemensamma åsikt, det vill säga att nå konsensus. Deltagarna benämns experter 

då de anses inneha specifik kunskap om det valda ämnet (Keeney, Hasson & McKenna, 

2011). 
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Urval 

Inklusionskriterier för att delta i studien var att experterna skulle vara yrkesverksamma 

arbetsterapeuter samt ha praktisk erfarenhet av att använda de tre aktiviteter som ingår i 

AWP-FK. Experterna i studien rekryterades genom en lista över 117 verksamma 

arbetsterapeuter som använder AWP-FK i försäkringsmedicinska utredningar i 

Aktivitetsförmågeutredningen (AFU). Listan kom ursprungligen från Försäkringskassan och 

förmedlades via Linköpings universitet. Ett mail med förfrågan om deltagande i studien 

(bilaga 1) skickades via e-post i november 2017. Totalt 15 personer gav skriftligt samtycke 

till att delta i studien. Det utgör ett bekvämlighetsurval som Kristensson (2014) beskriver 

innebär att alla tillgängliga personer tillfrågas och får själva ta kontakt för att delta i studien. 

Tolv av de tillfrågade tackade aktivt nej till att delta, övriga uteblev med svar på förfrågan, 

ingen påminnelse skickades ut. 

 

Datainsamling 

Inför den första rundan utformades en kvalitativ enkät (Bilaga 2) innehållande nio 

bakgrundsfrågor om experterna samt tolv frågor gällande AWP-FK som skulle besvaras 

enskilt och skriftligt i webbverktyget Google dokument. Experterna informerades om syftet 

med studien och om att besvara enkäten så utförligt som möjligt (Bilaga 2). Vid utformandet 

av frågor togs inspiration från Kristensson (2014) om vad som bör undvikas när enkätfrågor 

formuleras. Frågornas innehåll utformades utifrån syfte, frågeställningar och AWP-FK. En 

expert fick pilottesta enkäten vilket Kristensson (2014) rekommenderar, det resulterade i 

förtydligande av fråga ett till tre om AWP-FK. Ett mail med instruktion samt länk till enkät i 

Google dokument skickades ut till respektive expert i december 2017. Varje enkät 

identitetskodades med en bokstav från A till O. Fyra experter besvarade enkäten inom tre 

veckor. Två av experterna meddelade att de inte längre arbetade utifrån AWP-FK och 

exkluderades. En påminnelse om att besvara enkäten mailades ut till resterande experter vilket 

resulterade i nio ifyllda enkäter. En andra påminnelse skickades därefter ut till tre experter. 

Det resulterade i en besvarad enkät samt två externa bortfall då en av experterna valde att 

avbryta sitt deltagande och den andra uteblev med sitt svar. Expertens svar i pilotenkäten 

inkluderades då denne även fick tillgång till de tre frågor som förtydligades, vilket medförde 

att studien bestod av totalt elva experter. Inför andra rundan utformades en kvantitativ enkät 

bestående av tio påståenden som baserades på förslag från experterna. För att få fram 

experternas grad av intresse för förslagen skapades en fyrgradig skattningsskala där 

svarsalternativen gick från “är intresserad”, “är delvis intresserad”, “är delvis inte intresserad” 

samt “är inte intresserad”. 

 

Demografiska data 

Expertgruppen i studien (n=11) var mellan 29–61 år (m=42,3 år) varav nio var kvinnor och 

två män. Antal år de hade arbetat som legitimerade arbetsterapeuter var 2–32 år (m=13,2 år). 

De hade kandidatexamen (n=5), magisterexamen (n=3), masterexamen (n=2) eller 

specialistexamen (n=1). Det var en geografisk spridning bland experterna då olika delar av 

landet fanns representerade. Experterna hade mellan sex månader och fem års erfarenhet av 

att arbeta med AWP-FK (m=2,3 år) och varje arbetsterapeut utförde i genomsnitt 2–12 

bedömningar per vecka (m=5,7). 
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Internt bortfall 

Åtta av frågorna i den kvalitativa enkäten besvarades av samtliga experter, de frågor som inte 

besvarades utgör ett internt bortfall. Svarsfrekvensen presenteras i tabell 1. I den kvantitativa 

enkäten skattade samtliga experter vardera påstående.  

 

Tabell 1: Svarsfrekvens 

Fråga Antal Procent 

1 11 100% 

2 11 100% 

3 11 100% 

4 11 100% 

5 11 100% 

6 11 100% 

7 11 100% 

8 10 91% 

9 11 100% 

10 8 73% 

11 10 91% 

12 10 91% 

 

Analys 

Det insamlade materialet från runda ett analyserades genom en kvalitativ innehållsanalys 

utifrån Lundman och Hällgren Granheim (2017). I det första steget lästes materialet enskilt 

för att få en helhetsbild. Därefter valdes en besvarad enkät ut för att gemensamt ta fram 

meningsbärande enheter, kondensering samt kodning vilket skrevs in i en tabell. Ett val 

gjordes att även använda domäner i tabellen, det vill säga att markera vilken fråga den 

meningsbärande enheten kom ifrån, i enlighet med Lundman och Hällgren Granheim (2017). 

Resterande material från enkäterna fördelades jämnt för att ta fram domäner, meningsbärande 

enheter och kondensering. En tabell utformades för varje enkät och granskades sedan 

gemensamt. Därefter kodades materialet gemensamt. Exempel på kodning i tabell 2. 

Materialet sorterades utifrån likheter och skillnader och resulterade i fyra kategorier. 

 

Tabell 2: Exempel på kodning 

Nr Domän Meningsbärande enhet Kondensering Kod 

3 Sortering 

av post 

Den fungerar bra som 

kompletteringsuppgift… 

Uppgiften för sig själv säger inte 

tillräckligt mycket om en persons 

förmågor för att kunna göra en 

helhetsbedömning 

Bra som 

komplettering- 

uppgift men ger 

separat ingen 

helhetsbild av 

personens förmågor 

Fungerar 

som  

komplement 

 



7 

 

Analys av det kvantitativa materialet från runda två genomfördes genom att sammanställa 

materialet i ett Excel dokument för att få en översikt över experternas svar samt att se om det 

fanns konsensus hos experterna. Antal och procent valdes för att visa hur många experter som 

valt respektive svarsalternativ för vardera påstående i enkäten (Tabell 3). 

 

Etiska ställningstaganden 

I studien har hänsyn tagits till fyra principer som Vetenskapsrådet (2012) benämner 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Utifrån 

informationskravet fick experterna information via missivbrev om studiens syfte, vad det 

innebar att delta i studien samt att deltagandet var frivilligt och att de närsomhelst kunde 

avbryta sitt deltagande (Bilaga 1). Experterna gav skriftligt samtycke via mail om att de ville 

delta i studien. Utifrån konfidentialitetskravet förvarades materialet så att ingen obehörig 

kunde ta del av det, materialet avidentifierades genom identitetskodning av enkäterna. Utifrån 

nyttjandekravet användes materialet endast i denna studie. 

 

Resultat 

Resultatet av runda ett presenteras utifrån följande kategorier: varierade förutsättningar och 

utformning av aktiviteter, bedömning av motoriska färdigheter i aktiviteter, bedömning av 

processfärdigheter i aktiviteter samt bedömning av kommunikations- och 

interaktionsfärdigheter i aktiviteter. Resultatet av runda två presenterar experternas intresse 

för olika förslag. I resultatet används läs- och skrivsvårigheter som ett övergripande begrepp 

för klienter med annat modersmål, dyslexi och/eller andra begränsningar gällande att läsa och 

skriva orsakade av medicinska, språkliga eller begåvningsfaktorer. 

 

Varierade förutsättningar och utformning av aktiviteter 

Det finns en flexibilitet i manualen till AWP-FK kring hur bedömningsmiljön utformas vilket 

medför att bedömning till viss del sker på olika sätt i olika verksamheter. Det framgår att en 

del experter har tillgång till förråd och har gott om utrymme. Andra beskriver att de har ont 

om utrymme för bedömning och förvaring av utrustning. Några experter beskriver 

möjligheten att fritt utforma aktiviteter efter verksamhetens förutsättningar som fördelaktig. 

En del experter önskar dock mer tydliga angivelser gällande exempelvis antal böcker, tyngd 

på lådor, nivåer på hyllplan samt postfack för mer likvärdig bedömning. Ytterligare förslag 

för likvärdiga bedömningar är användning av manus eller checklista vid muntlig instruktion. 

Flera experter uppger att aktiviteten montering av hyllor kräver mycket utrymme och 

utrustning vilket medför att återställning efter bedömning är tidskrävande. 

“Bokhylleuppgiften hos mig kan ju se helt olik ut hos någon annan 

bedömare…på gott och ont. Reliabiliteten blir ju något osäker på 

så vis. Samtidigt som det är bra att det finns möjlighet att bygga 

upp uppgiften så det passar arbetsplatsen…vad gäller tillgång till 

lokaler och utrymmen” (Expert 3) 
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Några experter beskriver den administrativa aktiviteten som lätt att förvara, återställa samt 

sammanställa resultat efter bedömning. Det framkommer förslag om en tydligare mall för 

enklare tolkning av resultat där även utförandet av aktiviteten vägs in. Det framgår även en 

önskan om att tydliggöra i manualen vad bedömaren ska informera klienten om inför 

bedömning. En del beskriver att aktiviteten inte fungerar för alla och använder den därav 

främst som komplement till övriga aktiviteter. Det framgår att aktiviteten sortering av post 

kräver lite material och tar liten plats. Experter beskriver dock att utformning av postfack 

skiljer sig åt i olika verksamheter gällande nivåer och form av postfack. 

”Vi har postfack placerade från golvnivå till ovan huvudhöjd men 

vet att andra endast har dessa placerade i midje/brösthöjd” 

(Expert 9) 

 

Bedömning av motoriska färdigheter i aktiviteter 

Det framkommer att motoriska färdigheter kan bedömas i montering av hyllor. Experter 

uppger att aktiviteten är fysiskt krävande med tunga lyft, bärmoment, monotona och statiska 

rörelser, vilket gör den svår att utföra för klienter med omfattande fysiska begränsningar. 

Några experter beskriver den administrativa aktiviteten som användbar vid bedömning av 

fysisk uthållighet då klienten utför repetitiva moment under längre tid. Aktiviteten kan ge en 

bild av klientens smärtproblematik, förmåga att arbeta stillasittande och utföra statiska 

rörelser. Samtidigt uppger några experter att det är svårt att bedöma motoriska färdigheter i 

aktiviteten. 

“...tycker att de fysiska förmågorna bedöms i en begränsad 

omfattning dvs observerar för lite på den långa tiden 60 min” 

(Expert 4) 

 

Experterna anser att bedömning av vissa motoriska färdigheter är möjlig i aktiviteten sortering 

av post, såsom böjning och sträckning för att lägga i brev i postfack. Aktiviteten är dock svår 

för rullstolsburna klienter. Det framgår en önskan om ytterligare en fysiskt krävande aktivitet 

för bedömning av motoriska färdigheter. Experterna föreslår en lageraktivitet som kan delas 

in i olika delar där klienten får utföra hela eller en del av aktiviteten. Förslaget går ut på att 

plocka kontorsmaterial och packa i lagerlåda. Artiklarna har olika storlek och tyngd samt 

paketeras i olika emballage. Materialet placeras på olika nivåer i lagerhylla så att klienten 

behöver böja- och sträcka sig för att nå. Aktiviteten innefattas även av att packa upp 

kontorsmaterialet. Majoriteten av experterna föreslår aktiviteten montering av IKEA-pall som 

en ytterligare aktivitet för bedömning av motoriska färdigheter. Enligt experterna kan 

aktiviteten möjliggöra bedömning av finmotorik genom hantering av små skruvar och muttrar 

vilket kräver både tvåhandsgrepp samt rörlighet i händer. 

“I pallmonteringen får man med finmotorik vilket till viss del 

saknas i uppgifterna i AWP-FK” (Expert 3) 
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Bedömning av processfärdigheter i aktiviteter 

Det framgår att processfärdigheter kan bedömas i samtliga aktiviteter. Planering, organisering 

samt stresspåverkan kan enligt några experter observeras i aktiviteten montering av hyllor. I 

den administrativa aktiviteten kan psykisk uthållighet bedömas då klienten behöver 

koncentrera sig i repetitiva moment under längre tid. I aktiviteten sortering av post kan 

uppmärksamhet och problemlösning observeras, exempelvis om brev har namn som inte står 

på postfacken. En del experter föreslår att distraktionsmoment kan tillföras i aktiviteter såsom 

telefonsamtal, svara på mail, någon knackar på eller att bedömaren ställer en fråga. Vilket 

möjliggör bedömning av uppmärksamhet, hantering av distraktionsmoment, förmåga att 

återuppta aktiviteten efter distraktion samt att aktiviteterna blir mer verklighetsbaserade. 

”Om en del säger de är lättstörda så sätter jag på ex radion, ber 

någon knacka på, rör mig i rummet mm. Tar de upp något annat 

problem så försöker jag få med det på något sätt. Inte alltid det 

går…Variabler jag brukar laborera med, ljud, ljus, ändrade 

planer, tystnad, prat, tidspress” (Expert 2) 

 

Samtliga aktiviteter beskrivs svåra för klienter med läs- och skrivsvårigheter. Det framgår att 

en del experter anpassar aktiviteterna genom färger eller symboler på böcker, brev och 

postfack vilket inte anses lika kognitivt utmanande. Experterna föreslår aktiviteten montering 

av IKEA-pall för klienter med läs- och skrivsvårigheter då den innefattas av 

monteringsanvisning med bilder. 

“I hyllmontering är det boksortering efter alfabetet, i beställning 

av namnskylt behöver DF kunna läsa instruktioner och 

informationen i beställningen, i postsortering behöver DF kunna 

läsa namnen på facket och breven. Så det saknas en anpassning av 

nuvarande aktiviteter, eller en ny aktivitet att använda…” (Expert 

7) 

 

Möjligheten till bedömning av förmåga att ta in och minnas muntlig och skriftlig instruktion i 

aktiviteterna samt variation gällande form av instruktion är enligt experter positivt. Några 

experter uppger att instruktionen i den administrativa aktiviteten ger tillräcklig information 

men uppger att den bör finnas på fler språk. Flera experter anser att den administrativa 

aktiviteten blev bättre när registrering av beställningar utförs på dator. En del önskar dock att 

aktiviteten även ska gå att utföra för hand som tidigare eftersom att aktiviteten är svår för 

klienter med liten datorvana.  

”Många som kommer till oss saknar datorvana och har inte 

språkkunskaper som krävs för att utföra uppgiften” Expert 6 

 

Samtidigt ger några experter förslag på en internetbaserad aktivitet där klienten får använda 

sitt arbetsminne genom beställning av matvaror utifrån given inköpslista eller planering och 

bokning av resa utifrån given summa pengar. En annan aktivitet som föreslås för bedömning 

av processfärdigheter är lageraktiviteten där klienten får arbeta utifrån ordersedel och skriva 

följesedel i Excel dokument. Vilket ställer krav på rätt antal artiklar och rätt artikelnummer i 

varje moment i aktiviteten. Några experter saknar möjligheten att bedöma initiativförmåga i 

aktiviteterna och det förslag som framkommer är att klienten kan välja mellan aktiviteter som 
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bedömaren valt ut. Klienten får då ta initiativ till att börja med en aktivitet samt välja vilken 

ordningsföljd de ska utföras i. 

  

Bedömning av kommunikations- och interaktionsfärdigheter i aktiviteter 

Majoriteten av experterna uttrycker en önskan om enklare bedömning av kommunikations- 

och interaktionsfärdigheter i aktiviteter. 

”Kommunikations- och interaktionsfärdigheter är mycket 

svårbedömda i samtliga tre uppgifter och det är en utmaning att få 

till” (Expert 4) 

 

Det framkommer tre förslag på utformning av aktiviteter för bedömning av kommunikations- 

och interaktionsfärdigheter där bedömaren nyttjas istället för att involvera fler personer vid 

bedömning. Det första är att klienten under utförande av aktivitet ger muntlig uppdatering till 

bedömaren efter halva tiden om hur det går, vad som gjorts hittills samt hur mycket som är 

kvar att göra. Det andra förslaget innebär att klienten tar kontakt med bedömaren för att 

komma vidare i aktiviteten. Det tredje förslaget är att klienten samarbetar med bedömaren för 

att slutföra aktiviteten vilket föreslås i lageraktiviteten där den ena packar och den andra 

registrerar på dator och behöver därför kommunicera för att det ska bli rätt. 

”Att arbetsterapeuten har en större roll och ”spelar med” och 

interagerar med patienten” (Expert 11) 

 

Experternas intresse för olika förslag 

Överlag är experterna intresserade av förslagen på nya aktiviteter samt ny utformning av 

aktiviteter. Den aktivitet med störst konsensus bland experterna är lageraktiviteten då tio (91 

procent) svarade att de är intresserade av aktiviteten och en expert är delvis intresserad. Det 

finns också ett större intresse för montering av IKEA-pall samt att använda 

distraktionsmoment i aktiviteter då 73 procent respektive 64 procent är intresserade. Den 

aktivitet där experternas svar varierar mest är förslaget om en aktivitet för att fånga 

initiativförmåga då fyra är intresserade, tre är delvis intresserade, tre är delvis inte 

intresserade samt en expert är inte intresserad. En annan aktivitet som experterna visar ett 

mindre intresse för är beställning av matvaror då fyra är delvis inte intresserade av aktiviteten. 

En sammanställning av experternas skattning av förslag presenteras i Tabell 3. 
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Tabell 3: Sammanställning av experternas skattning av förslag 

 Förslag på aktiviteter/utformning av aktiviteter    1     2     3    4 

 n n n n 

Distraktionsmoment i aktiviteter för att göra dem mer 

verklighetsbaserade exempelvis genom telefonsamtal, svara på 

mail, någon knackar på eller att bedömaren ställer en fråga. 

   7 

64% 

   3 

27% 

   1 

9% 

   0 

0% 

Aktivitet i tre delar där klienten utför hela eller en del av en 

lageraktivitet genom att: 

-plocka kontorsmaterial utifrån ordersedel och packa i lagerlåda 

-skriva följesedel på dator till packad order 

-packa upp kontorsmaterial utifrån följesedel 

Klienten behöver se till att det blir rätt artikelnummer och rätt antal. 

  10 

91% 

   1 

9% 

   0 

0% 

   0 

0% 

Aktivitet där klienten monterar ihop en IKEA-pall utifrån 

monteringsanvisning bestående av bilder, vilket fungerar för klient 

med läs- och skrivsvårigheter. Aktiviteten innefattar finmotorik 

genom hantering av små skruvar och muttrar.  

  8 

73% 

   1 

9% 

  2 

18% 

   0 

0% 

Aktivitet där klienten beställer matvaror utifrån en given inköpslista 

på webbsida. 

   5 

46% 

  2 

18% 

  4 

36% 

   0 

0% 

Aktivitet där klienten söker information på internet för att planera 

och boka en resa utifrån en angiven summa pengar. 

   3 

27% 

   6 

55% 

   1 

9% 

   1 

9% 

För bedömning av initiativförmåga väljer klienten mellan ett antal 

aktiviteter som bedömaren valt ut.  

  4 

36% 

  3 

27% 

   3 

27% 

   1 

9% 

För bedömning av kommunikations- och interaktionsfärdigheter ska 

klienten under utförande av aktivitet ge muntlig uppdatering till 

bedömaren om hur det går, vad som gjorts hittills samt hur mycket 

som kvarstår att göra. 

  6 

55% 

  4 

36% 

   1 

9% 

   0 

0% 

För bedömning av kommunikations- och interaktionsfärdigheter ska 

klienten ta kontakt med bedömaren för att komma vidare i aktivitet. 

  4 

36% 

   6 

55% 

   1 

9% 

   0 

0% 

För bedömning av kommunikations- och interaktionsfärdigheter ska 

klienten samarbeta med bedömaren för att slutföra aktivitet. 

  4 

36% 

   4 

36% 

   2 

18% 

   1 

9% 

Kommunikations- och interaktionsfärdigheter i lageraktivitet 

genom att klienten samarbetar med bedömaren, den ena packar och 

den andra registrerar på dator och behöver kommunicera för att det 

ska bli rätt. 

   6 

55% 

   2 

18% 

   3 

27% 

   0 

0% 
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Diskussion 

Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att undersöka hur arbetsterapeuter beskriver att aktiviteterna i AWP-

FK fungerar och kan utvecklas. Resultatet visar att det finns en önskan om att kunna göra mer 

likvärdiga bedömningar. Experterna upplever kommunikations- och interaktionsfärdigheter 

som svårbedömda i nuvarande aktiviteter samt att möjligheten till bedömning motoriska 

färdigheter varierar mellan aktiviteterna. Vilket överensstämmer med en tidigare studie av 

Karlsson et al. (2017) där det framkommer att kommunikations- och interaktionsfärdigheter är 

svårt att observera när klienten bedöms enskilt. Resultatet i studien visar även att motoriska 

färdigheter går att observera i olika stor utsträckning samt att tydligare riktlinjer är önskvärda. 

 

Resultatet visar att tydligare riktlinjer i aktiviteterna i AWP-FK kan bidra med mer likvärdiga 

bedömningar vilket även framgår i en tidigare studie (Karlsson et al., 2017). Reliabilitet 

handlar om att resultatet från två oberoende personers bedömning av samma individ ska vara 

likvärdig, vilket innebär att mätfel undviks (Socialstyrelsen, 2012). Bedömare behöver känna 

sig trygga med att bedömningsresultat är valida, reliabla och objektiva (McFadden et al., 

2010). I resultatet ger experter förslag på tydligare riktlinjer i manualen gällande tyngd, antal 

och placering av utrustning. Vilket även framkommer i studien av Karlsson et al. (2017). I 

resultatet föreslås även tydligare instruktioner för tolkning av resultat samt manus eller 

checklista vid muntlig instruktion för mer likvärdighet. Samtidigt visar resultatet och studien 

av Karlsson et al. (2017) att viss flexibilitet är önskvärd gällande utformning av aktiviteter 

eftersom verksamheters förutsättningar varierar. I AWP-FK används strukturerade aktiviteter 

i en konstruerad miljö vilket medför att klienter kan bedömas utifrån liknande förutsättningar 

och krav samtidigt som det finns möjlighet att göra vissa anpassningar (Sandqvist et al., 

2018).  I ett standardiserat bedömningsinstrument syftar manualen till att ge användaren 

tydliga instruktioner så att instrumentet används på rätt sätt. Standardisering kan bidra med att 

alla som använder bedömningsinstrumentet gör likadant (Socialstyrelsen, 2012). Experternas 

önskan om tydligare riktlinjer i AWP-FK kan tolkas som att de vill ha mer standardiserade 

aktiviteter istället för strukturerade. En tidigare studie visar att det är en utmaning att uppnå 

lagom nivå av riktlinjer i AWP-FK (Karlsson, 2013). Att verksamheters förutsättningar skiljer 

sig åt och aktiviteter därav utformas olika bekräftas av resultatet och gör att reliabiliteten kan 

ifrågasättas. Samtidigt beskrivs det som svårt att realisera en ideal bedömningssituation då 

verkligheten kräver anpassning utifrån verksamhetens förutsättningar (Sandqvist et al., 2018). 

Viss flexibilitet i utformning av aktiviteter kan därav vara nödvändigt för att aktiviteterna ska 

kunna genomföras i olika verksamheter. 

  

Resultatet visar att distraktionsmoment i aktiviteter kan möjliggöra mer verklighetsbaserade 

aktiviteter. Tio av experterna visar intresse för förslaget om att använda distraktionsmoment. 

Ekologisk validitet innebär i vilken grad aktiviteterna är överförbara till verkligt 

förekommande aktiviteter (Crist, 2015). I manualen för AWP-FK rekommenderas det att 

använda just distraktionsmoment under den administrativa aktiviteten såsom att utföra 

bedömningen med närvaro av andra personer i lokalen alternativt att bedömaren rör sig i 

rummet (Sandqvist et al., 2018). I resultatet ges förslag på distraktionsmoment i form av att 

någon knackar på, att klienten ska svara på ett mail, att en telefon ringer eller att bedömaren 

ställer en fråga vilka uppges vara verklighetstrogna distraktionsmoment. Vid utveckling av 

konstruerade bedömningsmiljöer är det viktigt att ta hänsyn till ekologisk validitet för att 

bedömningssituationen ska vara överförbar till verklig miljö (Crist, 2015). En tanke är att 
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reliabiliteten kan påverkas negativt om bedömare använder olika former av 

distraktionsmoment. Då ett instruments användbarhet påverkas negativt om reliabiliteten är 

bristfällig (Matheson, Gaudino, Mael & Hesse, 2000). Att använda förutbestämda 

distraktionsmoment kan möjliggöra mer likvärdiga bedömningar. Samtidigt som det framgår 

en önskan i en tidigare studie om att kunna anpassa utifrån klienten (Karlsson et al., 2017). 

Om klienter utmanas olika kan det vara svårt för bedömare och forskare att jämföra resultat 

mellan bedömare och olika klienter (McFadden et al., 2010). 

 

Resultatet visar att färdigheterna är olika svåra att bedöma i aktiviteterna i AWP-FK. I en 

studie där innehållsvaliditet och användbarhet i AWP undersöks framgår det att 

kommunikations- och interaktionsfärdigheter är komplexa och svårast att bedöma (Sandqvist, 

Gullberg, Henricsson & Gerdle, 2008) vilket överensstämmer med resultatet. 

Kommunikations- och interaktionsfärdigheter utgör en viktig del av människors 

aktivitetsutförande och delaktighet i aktivitet. Därav finns behov av bedömningsinstrument 

som kan användas av arbetsterapeuter vid bedömning av färdigheterna (Haglund & Kjellberg, 

2017). Att det finns behov av att kunna bedöma kommunikations- och interaktionsfärdigheter 

framgår även i en studie av Kjellberg och Haglund (2015). Kommunikation och interaktion 

uppstår i sociala situationer och är därför svåra att standardisera (Kielhofner, Cahill, Forsyth, 

De Las Heras, Melton, Raber & Prior, 2012). Därav är det fördelaktigt med strukturerade 

aktiviteter med viss flexibilitet. Kommunikation och interaktion påverkas av kontexten där 

aktiviteten utförs vilket gör att bedömare behöver identifiera och använda variationer av 

kontexter som är meningsfulla för individen (Haglund & Kjellberg, 2017). I en studie om 

instrumentet Bedömning av kommunikations- och interaktionsfärdigheter (ACIS-S) framgår 

det att bedömning av kommunikation- och interaktionsfärdigheter behöver utföras i fler 

situationer för att kunna få en bild av klientens färdigheter och hur klienten påverkas av olika 

miljöer. Det är av betydelse att den sociala situationen är relevant för klienten då klientens 

motivation för den valda situationen kan påverka klientens färdigheter (Kjellberg, Haglund, 

Forsyth & Kielhofner, 2003). I de kravanalyser som gjorts utifrån bedömningsinstrumentet 

AWC framgår det att den administrativa aktiviteten inte ställer några krav på 

kommunikations- och interaktionsfärdigheter. Likaså i aktiviteten montering av hyllor om 

aktiviteten utförs enskilt. För bedömning av kommunikations- och interaktionsfärdigheter kan 

aktiviteten utföras i samarbete med annan person och i aktiviteten sortering av post ska 

klienten ta kontakt med annan person (Sandqvist et al., 2018). Resultatet visar att experterna 

är mer intresserade av att involvera bedömaren vid utförande av aktiviteter i AWP-FK för 

bedömning av kommunikations- och interaktionsfärdigheter. De tre förslag som framkommer 

är muntlig uppdatering till bedömaren, kontakt med bedömaren för att komma vidare eller 

samarbete med bedömaren i exempelvis lageraktivitet. Interaktion mellan klient och 

bedömare vid utförande av aktiviteter föreslås även i studien av Karlsson et al. (2017). I en 

studie om ACIS-S beskrivs instrumentet som enkelt att tillämpa i praktiken då bedömaren kan 

vara en del av interaktionen under bedömning (Kjellberg et al., 2003). Vilket tolkas som 

syftet med experternas förslag på utformning av aktiviteter.  

 

Resultatet visar att motoriska färdigheter till skillnad från kommunikations- och 

interaktionsfärdigheter kan observeras i samtliga aktiviteter i AWP-FK. Dock anser 

experterna att motoriska färdigheter är lättare att observera i aktiviteten montering av hyllor 

då den innefattas av fysiskt krävande moment. I en studie där bedömningsinstrumentet 

Assessment of Motor and Process skills (AMPS) studeras framgår det att motoriska 

färdigheter är lättare att observera än processfärdigheter. Vidare beskrivs vikten av att både 

motoriska- och processfärdigheter bedöms för att skapa en helhetsbild av klientens förmågor 
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(Vandamme, 2010).  I resultatet framgår en önskan om ytterligare aktivitet för bedömning av 

motoriska färdigheter, då montering av hyllor beskrivs svår för klienter med omfattande 

fysiska begränsningar, sortering av post visar endast vissa motoriska färdigheter och att den 

administrativa aktiviteten upplevs vara begränsad inom området. Enligt McFadden et al. 

(2010) är det svårt att skapa ett brett utbud av arbetsuppgifter. I resultatet föreslås en ny 

aktivitet i form av en lageraktivitet vilken har framkommit som förslag i tidigare studier 

(Hildebrand & Johansson, 2012; Karlsson, 2013). Förslaget uppnår konsensus bland 

experterna då tio experter är intresserade och en är delvis intresserad. Experterna visar även 

större intresse för aktiviteten montering av IKEA-pall, dock uppnås ingen konsensusnivå hos 

experterna gällande förslaget. Arbetsmarknaden består av ett stort urval av arbetsuppgifter 

vilket försvårar möjligheten att skapa en standardiserad bedömning av verkligt arbete 

(McFadden et al., 2010). Därav kan det vara svårt att skapa aktiviteter som fungerar för alla 

klienter vilket kan motivera ett större urval av aktiviteter i AWP-FK. Studien av Karlsson et 

al. (2017) visar att ett större urval av aktiviteter i AWP-FK kan möjliggöra en bättre 

anpassning av aktivitet utifrån klienten. Vilket överensstämmer med resultatet där aktiviteten 

montering av hyllor beskrivs som svår för en del klienter och därav kan den föreslagna 

lageraktiviten utgöra ett komplement då den kan utföras i olika delar. 

 

Metoddiskussion 

Att använda metoden e-Delphi sågs som fördelaktigt för att besvara studiens syfte. 

Genomförande av en kvalitativ och kvantitativ enkät gjorde det möjligt att få fram experternas 

synpunkter och huruvida det fanns konsensus bland experterna. Inom delphi-metoden 

värderas en grupps gemensamma åsikt högre än en individuell (Keeney, Hasson & McKenna, 

2011). Att använda ett bekvämlighetsurval upplevdes lämpligt då experterna rekryterades via 

maillistan via Linköpings universitet. Det anses fördelaktigt att använda maillistor vid 

rekrytering av experter till e-Delphi studier (Cole, Donohoe och Stellefson, 2013). Risken 

med bekvämlighetsurval är att urvalet kan bli missvisande. Samtidigt är det lämpligt för att 

enkelt och tidsbesparande få tillgång till deltagare (Kristensson, 2014). Trots risken för liten 

variation i urvalet uppnåddes spridning bland experterna gällande ålder, kön, utbildningsgrad, 

erfarenhet samt geografiskt, vilket upplevs positivt då resultatet skulle kunna vara 

representativt för den utvalda populationen. De elva experter som deltog i studien motsvarar 

13 procent av de tillfrågade. En expertpanel i Delphi studier bör bestå av 12–20 experter 

(Skulmoski, Hartman & Krahn, 2007). Studien kan därför anses bestå av en expert för lite 

vilket kan förklaras av de fyra externa bortfall som skedde under runda ett.   

 

Webb enkäter möjliggjorde en geografisk spridning bland experterna. Vilket Ali och 

Skärsäter (2017) menar är fördelaktigt med datainsamling via webb samt att deltagarna på ett 

mer anonymt sätt kan dela med sig. Det blev en variation gällande vad experterna valde att 

lyfta i respektive fråga och en del svarade mer utförligt än andra. Vilket gjorde det svårt att 

finna en konsensus i frågorna i runda ett. Olika anledningar kan ha bidragit till denna skillnad 

såsom experternas tillgång till tid då enkäten skulle besvaras kring jul- och nyår, variationer 

gällande experternas sätt att förmedla sig i skrift eller att frågorna var för öppna eller breda. 

Det finns för- och nackdelar med öppna frågor som besvaras med text, respondenten får 

möjlighet att reflektera och bidra med sina erfarenheter samt skriva på sitt eget sätt. Samtidigt 

som en del respondenter kan uppleva det svårt att uttrycka sig och förstå vad som förväntas av 

dem (Wenemark, 2017). I efterhand hade mer specifikt utformade enkätfrågor varit 

fördelaktigt då framförallt fråga ett till sex är väldigt breda. Ett alternativ hade varit frågor om 

respektive aktivitet utifrån bedömningsprocessen. Exempelvis beskrivning av aktiviteter i 
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manualen, utrustning, förberedelse, bedömning av respektive färdighet, iordningsställa efter 

bedömning, rättning av resultat samt förvaring. Ett annat alternativ hade varit 

semistrukturerade telefonintervjuer då det hade gjort det möjligt att ställa följdfrågor till 

experterna för mer utförliga svar. Fler rundor hade behövts genomföras, dock kan det medföra 

svårigheter i att uppnå hög svarsfrekvens samt konsensus bland experterna då bortfall vid 

sista rundan är vanligt förekommande. Tiden som finns att tillgå för genomförande av studien 

påverkar också antalet rundor (Keeney et al. (2011). Utformningen av skattningsskalan i den 

kvantitativa enkäten kan ifrågasättas då svarsalternativen inte fullt ut motsvarar det enkäten 

syftade till att undersöka. Ordet intresse är tolkningsbart och ger ingen tydlig bild av om 

experterna vill använda de framkomna förslagen. Att studien endast består av två rundor anses 

lämpligt då samtliga experter besvarade enkäten i runda två. Påståenden om nuvarande 

aktiviteter hade kunnat tillföras i runda två, dock var det ett medvetet val för att utforma en 

mindre omfattande enkät och uppnå hög svarsfrekvens. Det går även att diskutera 

utformningen av påståendena då de var olika utförligt beskrivna vilket kan ha påverkat 

experternas grad av intresse för förslagen. Webbverktyget Google dokument ansågs lämpligt 

att använda då experterna kunde gå in obegränsat antal gånger för att besvara enkäterna. 

Webbenkät förenklar för deltagare att medverka i studier (Billhult, 2017).  

  

Att pilottesta enkäten ansågs fördelaktigt för att utforma en så lämplig enkät som möjligt. 

Varje runda bör pilottestas innan experterna får ta del av materialet (Clibbens, Walters och 

Baird, 2012) vilket inte gjordes i runda två. I efterhand hade det varit positivt att genomföra 

fler pilottester av den kvalitativa enkäten för att få fler personers åsikter angående 

utformningen. Fler justeringar hade kunnat utföras vilket troligtvis hade genererat i fler och 

utförligare svar från samtliga experter. Att endast en expert pilottestade enkäten berodde på 

antalet experter i studien och att erfarenhet av AWP-FK behövdes för att besvara frågorna. I 

efterhand hade studiekamrater kunnat bidra med tips i utformning trots avsaknad av 

erfarenhet av instrumentet vilket Kristensson (2014) rekommenderar. Avslutningsvis var det 

positivt att använda domäner i analysarbetet då Lundman, Hällgren och Granheim (2017) 

menar att domäner kan vara en hjälp för att strukturera materialet med låg grad av tolkning. I 

efterhand kan det ses som en nackdel då analysarbetet kan ha blivit för styrt.  

 

Slutsats 

Studiens resultat visar att bedömning till viss del sker på olika sätt i olika verksamheter och 

att det är positivt med viss flexibilitet i att utforma aktiviteter utifrån verksamhetens 

förutsättningar samtidigt som mer likvärdiga bedömningar önskas i AWP-FK. 

Kommunikations- och interaktionsfärdigheter uppges svårbedömda i nuvarande aktiviteter 

och det framkommer förslag på hur befintliga samt nya aktiviteter kan utformas. Resultatet 

visar även att möjligheten till bedömning av motoriska färdigheter varierar mellan 

aktiviteterna. Ytterligare aktivitet för bedömning av motoriska färdigheter är önskvärd då 

aktiviteten montering av hyllor uppges svår för klienter med omfattande fysiska 

begränsningar. Förslaget om lageraktivitet för bedömning av motoriska färdigheter visar 

konsensus hos experterna. En mer omfattande studie bestående av fler arbetstetapeuter kan 

genomföras för att vidare undersöka om och hur experternas förslag på nya aktiviteter och 

utformning av aktiviteter kan användas för att utveckla  AWP-FK.   
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Bilaga 1: Missivbrev 
 

Förfrågan om deltagande i studie  
 

Hej!  

Vi är två studenter som läser sista året på arbetsterapeutprogrammet vid Linköpings 

universitet och skriver nu vårt examensarbete inom området arbetslivsinriktad rehabilitering. 

Uppsatsen är en del i ett projekt med syfte att vidareutveckla bedömningsinstrumentet AWP-

FK som används för bedömning av aktivitetsförmåga på uppdrag av Försäkringskassan. Det 

har i tidigare studier framkommit att det finns ett behov av att utöka de aktiviteter som i 

dagsläget ingår i bedömningsinstrumentet, exempelvis aktiviteter för att bättre kunna bedöma 

kommunikations- och interaktionsfärdigheter.       

  

Syftet med examensarbetet är att undersöka hur arbetsterapeuter beskriver att aktiviteterna i 

AWP-FK fungerar och kan utvecklas. Metoden som kommer att användas är e-Delphi där vi 

kommer att genomföra två rundor. Den första rundan består av en webbenkät med öppna 

frågor som besvaras skriftligt. Utifrån svaren från den första rundan sammanställs ytterligare 

en webbenkät där du som deltagare får tycka till genom att skatta vad du själv anser är 

viktigast utifrån givna svarsalternativ. Målet med detta är att nå konsensus, det vill säga att få 

fram deltagarnas gemensamma åsikt. Vi vänder oss främst till dig som har praktisk erfarenhet 

av att använda alla tre aktiviteter i AWP-FK. Att delta i studien är frivilligt och du kan 

närsomhelst välja att avbryta. Materialet kommer att behandlas konfidentiellt och i 

examensarbetet är du som deltagare självklart anonym.                     

  

Vi är tacksamma om du vill bidra med din kunskap och erfarenhet! Om du är intresserad av 

att delta i studien, vänligen meddela ditt samtycke till Sara Eijvergård senast 2017-11-21.  

  

Med vänliga hälsningar       

  

Sara Eijvergård  

E-post: XXX 

Tel: XXX-XXXXXXX               

  

Sandra Eriksson  

E-post: XXX 

Tel: XXX–XXXXXXX               

  

Handledare för examensarbetet:  

Elin Karlsson  

E-post: XXX 
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Bilaga 2: Enkät runda ett 

Enkät 
 

 Syftet med examensarbetet är att undersöka hur arbetsterapeuter beskriver att aktiviteterna i 

AWP-FK fungerar och kan utvecklas. 

  

Vi tänker att du som arbetsterapeut besitter stor kunskap om hur AWP-FK fungerar i 

praktiken och vi tror säkert att du har tankar kring vad som fungerar och vad som skulle 

kunna förbättras med instrumentet. Enkäten är indelad i två delar, den första delen består av 

ett antal bakgrundsfrågor och andra delen består av ett antal frågor för att kunna besvara 

examensarbetets syfte. Vi är tacksamma om du besvarar frågorna så utförligt som möjligt. 

  

Bakgrundsfrågor 

1. Vilket år är du född? 
2. Vilket kön identifierar du dig med? 
3. Hur många år har du arbetat som yrkesverksam arbetsterapeut? 
4. Vilken utbildningsnivå har du? (Kandidat, specialist, magister, master o.s.v) 
5. Hur länge har du arbetat med bedömningsinstrumentet AWP-FK? 
6. Hur många bedömningar av aktivitetsförmåga utifrån instrumentet AWP-FK utför du i 

snitt per vecka? 
7. Vilka aktiviteter i AWP-FK använder du i ditt arbete? Varför? 
8. På vilken ort är du verksam? 
9. Vem är din arbetsgivare? 

 

Frågor om AWP-FK 

1. Hur skulle du beskriva att den administrativa aktiviteten fungerar att använda i 

nuläget? (Fördelar/nackdelar) 
2. Hur skulle du beskriva att aktiviteten montering av hyllor fungerar att använda i 

nuläget? (Fördelar/nackdelar) 
3. Hur skulle du beskriva att aktiviteten sortering av post fungerar att använda i nuläget? 

(Fördelar/nackdelar) 
4. Vad saknar du i de nuvarande aktiviteterna för att kunna genomföra en tillförlitlig 

bedömning? 
5. Hur skulle du beskriva att det fungerar att iordningställa samt förvara material som 

används i de tre aktiviteterna i AWP-FK? Beskriv förutsättningarna på din arbetsplats. 
6. Vad tycker du om de nuvarande beskrivningarna av aktiviteterna gällande utrustning, 

förberedelse och utförande? (Fördelar/nackdelar) 
7. I den administrativa aktiviteten finns en skriftlig instruktion till klienten, vad anser du 

om instruktionen? (Fördelar/nackdelar) 
8. Önskas skriftlig instruktion till klienter i övriga aktiviteter i AWP-FK? Om ja, 

motivera varför du tycker det och beskriv vad du anser är viktigt gällande utformning 

av skriftliga instruktioner. 
9. Vilka fler aktiviteter skulle AWP-FK kunna utökas med? Ge minst tre förslag och 

motivera varför du har valt just dessa. 
10. Hur skulle dina föreslagna aktiviteter kunna utformas? 
11. Har du idéer om hur man skulle kunna utforma en aktivitet som ställer högre krav på 

kommunikations- och interaktionsfärdigheter? 
12. Vad anser du är viktigt för att möjliggöra att aktiviteterna i AWP-FK blir så arbetslika 

som möjligt? Ge gärna konkreta exempel inför utformning av aktiviteter?  
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Bilaga 3: Enkät runda två 

Enkät 
Fokus i studiens kvantitativa del ligger på att undersöka de förslag på aktiviteter/utformning 

av aktiviteter som framkom under runda ett. Denna enkät består av tio påståenden gällande 

aktiviteter/utformning av aktiviteter. Din uppgift är att skatta varje påstående utifrån en 

fyrgradig skala. Välj endast ETT svarsalternativ, skriv ditt svar i den tomma rutan efter 

respektive påstående. Vi vill ha ditt svar senast 2018-03-26 kl. 12:00. 

 

 

1 = Är intresserad  

2 = Är delvis intresserad 

3 = Är delvis inte intresserad 

4 = Är inte intresserad 

Förslag på aktiviteter/utformning av aktiviteter Svar 

Distraktionsmoment i aktiviteter för att göra dem mer verklighetsbaserade exempelvis 

genom telefonsamtal, svara på mail, någon knackar på eller att bedömaren ställer en 

fråga. 

 

Aktivitet i tre delar där klienten utför hela eller en del av en lageraktivitet genom att: 

-plocka kontorsmaterial utifrån ordersedel och packa i lagerlåda 

-skriva följesedel på dator till packad order 

-packa upp kontorsmaterial utifrån följesedel 

Klienten behöver se till att det blir rätt artikelnummer och rätt antal. 

 

Aktivitet där klienten monterar ihop en IKEA-pall utifrån monteringsanvisning bestående 

av bilder, vilket fungerar för klient med läs- och skrivsvårigheter. Aktiviteten innefattar 

finmotorik genom hantering av små skruvar och muttrar.  

 

Aktivitet där klienten beställer matvaror utifrån en given inköpslista på webbsida.  

Aktivitet där klienten söker information på internet för att planera och boka en resa 

utifrån en angiven summa pengar. 

 

För bedömning av initiativförmåga väljer klienten mellan ett antal aktiviteter som 

bedömaren valt ut. 

 

För bedömning av kommunikations- och interaktionsfärdigheter ska klienten under 

utförande av aktivitet ge muntlig uppdatering till bedömaren om hur det går, vad som 

gjorts hittills samt hur mycket som kvarstår att göra. 

 

För bedömning av kommunikations- och interaktionsfärdigheter ska klienten ta kontakt 

med bedömaren för att komma vidare i aktivitet. 

 

För bedömning av kommunikations- och interaktionsfärdigheter ska klienten samarbeta 

med bedömaren för att slutföra aktivitet. 

 

Kommunikations- och interaktionsfärdigheter i lageraktivitet genom att klienten 

samarbetar med bedömaren, den ena packar och den andra registrerar på dator och 

behöver kommunicera för att det ska bli rätt. 
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