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SAMMANFATTNING 

Att vara aktiv och klara av att utföra sitt arbete har en central betydelse för en individs hälsa 

och välbefinnande. Begreppet arbetsförmåga är ett komplext begrepp som beskrivs som 

flerdimensionellt. Vid bedömning av arbetsförmåga är det viktigt att bedömaren använder sig 

av tillförlitliga metoder som syftar till att hjälpa individen med sin fortsatta rehabilitering. 

Syftet med studien är att kartlägga olika bedömningsinstrument som mäter arbetsförmåga i 

olika avseenden. Bland annat vilket syfte instrumentet har, vilken datainsamlingsmetod 

instrumentet använder samt vilka psykometriska egenskaper som har prövats för instrumentet. 

För att besvara syftet gjordes en systematisk litteraturstudie med sökning i följande databaser: 

PubMed, CINAHL, Scopus och OT-seeker vilket resulterade i tio artiklar. En manuell 

sökning utfördes för att komplettera den initiala sökningen vilket resulterade i ytterligare sex 

artiklar. Resultatet visar att sju instrument kunde identifieras som på olika sätt mäter en 

individs arbetsförmåga. Majoriteten av dem har ett tydligt syfte samt är förankrade i en 

teoretisk grund och är prövade utifrån olika psykometriska egenskaper. Författarna har 

konstaterat att begreppet arbetsförmåga saknar enhetlig definition och är ett komplext 

begrepp. I diskussionen föreslås en samverkan av olika instrument som framkommit i studien 

för att tydliggöra och bistå bedömningen av en individs arbetsförmåga. 

Nyckelord: Arbetsterapi, arbetsförmåga, bedömningsinstrument, psykometriska egenskaper, 

systematisk litteraturstudie 
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ABSTRACT 

Being active and able to perform one’s work is of central importance to an individual’s health 

and wellbeing. Work capacity is a complex concept that is described as multidimensional. 

When assessing an individual’s work capacity, it is of great importance to use reliable 

methods designed to help the individual with his continuing rehabilitation. The purpose of this 

study is to identify existing assessment instruments for measuring work capacity in different 

ways, such as: what purpose the instrument has, method for data collection and what 

psychometric properties that have been tested for the instrument. A systematic literature 

review was performed by searching the following databases; PubMed, CINAHL, Scopus, and 

OT-seeker.  The search resulted in ten articles. A complementary manual search was 

conducted, producing six additional articles. Contents of the 16 articles identified seven 

instruments, all of which measure an individual's work capacity in different ways. The 

majority of the instruments has a clear purpose, are anchored in a theoretical basis, and are 

tested on different psychometric properties. The authors found that the concept of work 

capacity has no single definition and is a complex concept. The discussion suggests a 

collaboration of various instruments that emerged in the study to clarify and assist the 

assessment of an individual’s work capacity. 

 

 

 

Key words: Occupational therapy, work capacity, assessment, psychometric properties, 

systematic literature study 



 

 

1. Inledning ............................................................................................................................... 1 

2. Bakgrund............................................................................................................................... 2 

2.1 Arbete & Arbetsterapi ...................................................................................................... 2 

2.2 Arbetsförmåga .................................................................................................................. 2 

2.3 Bedömning av arbetsförmåga & bedömningsinstrument .................................................4 

2.4 Psykometriska egenskaper hos instrument som mäter arbetsförmåga ............................. 5 

2.4.1 Validitet...................................................................................................................... 5 

2.4.2 Reliabilitet.................................................................................................................. 6 

2.4.3 Användbarhet................................................................................................................. 7 

3. Syfte ....................................................................................................................................... 8 

3.1 Frågeställningar ................................................................................................................ 8 

4. Metod..................................................................................................................................... 8 

4.1 Val av metod..................................................................................................................... 8 

4.2 Inklusionskriterier............................................................................................................. 9 

4.3 Litteratursökning .............................................................................................................. 9 

4.4 Urval ............................................................................................................................... 11 

4.5 Bearbetning av artiklar ................................................................................................... 12 

5. Resultat................................................................................................................................ 13 

5.1 Instrumentens utvecklingsland och syfte........................................................................ 13 

5.2 Datainsamlingsmetod och hur bedömningen genomförs ............................................... 15 

5.3 Vilka faktorer instrumentet bedömer samt målgrupp..................................................... 18 

5.3.1 Faktorer som instrumentet bedömer ........................................................................ 18 

5.3.2 Målgrupp.................................................................................................................. 19 

5.4 Teoretisk grund............................................................................................................... 20 

5.5 Är instrumenten valida, reliabla och användbara........................................................... 21 

6. Diskussion ........................................................................................................................... 23 

6.1 Metoddiskussion............................................................................................................. 23 

6.2 Resultatdiskussion .......................................................................................................... 26 

6.3 Konklusion...................................................................................................................... 31 

Referenser 

Bilaga 1 Översikt av artiklar och bedömningsinstrument 

Bilaga 2 Översikt av granskade artiklar 



1 

 

1. Inledning 
 

Enligt Arbetsmarknadens Försäkringsaktiebolag [AFA] fanns i Sverige under 

september 2007 cirka 200 000 personer med långtidssjukskrivning och cirka 550 000 

personer med sjuk- eller aktivitetsersättning. Samtidigt finns det fortfarande brister i 

den arbetslivsinriktade rehabiliteringen och oklarheter hur arbetsförmåga ska 

bedömas [AFA, 2007]. Detta ställer stora krav på att adekvata och tillförlitliga 

instrument för utvärdering av arbetsförmåga används för att processen ska bli så 

smidig som möjligt för individen såväl som samhället som helhet [Sandqvist, 2004]. 

Begreppet arbetsförmåga har idag ingen enhetlig definition och är således ett väldigt 

komplext begrepp [Tengland, 2006]. På grund av den otydliga definitionen blir 

därför bedömningen av arbetsförmåga en komplex uppgift. Denna avsaknad samt 

otydliga definition är även något som Anna Hedborg påpekar i sin utredning som där 

behandlar begreppet arbetsförmåga, hur det ska förstås och bedömas [SOU, 2009]. 

Syftet med instrument som mäter arbetsförmåga är att samla in information med 

individen i fokus, analysera informationen och slutligen uppskatta hur detta påverkar 

individens arbetsförmåga. Instrumenten kan i sin tur vara prövade utifrån olika 

psykometriska egenskaper som t.ex. tillförlitlighet och användbarhet [Innes & 

straker, 2002]. På grund av begreppets arbetsförmåga komplexa definition, som 

sprider sig över olika dimensioner finns det idag inget enskilt bedömningsinstrument 

som mäter hela arbetsförmågan. Således behövs det oftast en användning av 

kompletterande instrument i strävan efter att skapa en helhetsbild [Sandqvist, 2004]. 

På grund av ovanstående faktorer har vi gjort en kartläggning över vilka 

bedömningsinstrument som bedömer en individs arbetsförmåga och vidare analysera 

dessa ur olika perspektiv, såsom syfte, datainsamlingsmetod, genomförande, 

teoretisk grund, psykometriska egenskaper, målgrupp samt vilka faktorer 

instrumentet bedömer.  
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2. Bakgrund 

2.1 Arbete & Arbetsterapi 

Att vara aktiv och klara av att utföra sitt arbete har en central betydelse för en 

individs hälsa och välbefinnande. Människan har behov att känna och klara av att 

utföra sitt arbete, både obetalda och betalda, för att kunna känna sig värdefull och 

produktiv, och framförallt för att inte förlora viktiga roller. För att människan ska 

uppleva hälsa och välbefinnande, behövas det en balans mellan arbete, vila och fritid. 

Ett av grundantaganden är att människan av naturen är aktiv och att hälsa påverkas 

av aktivitet [Kielhofner, 2008]. Under den arbetsterapeutiska professionens historia 

har arbete alltid haft en betydande och central roll [Jacobs, 1991] Jacobs menar 

vidare att människan ägnar en mycket stor del åt just produktivt arbete. Att 

människan får möjlighet att ingå i en grupp och integrera med andra människor är av 

naturen viktigt för människor. Vidare är det betydelsefullt att individer får möjlighet 

att känna sig produktiv och därmed uppleva meningsfullhet i t.ex. sitt arbete [Jones, 

1998]. 

Professorerna Wadell & Burton [2006] har efter en studie kommit fram till att 

människan mår som bäst när den är produktiv. De fastställer att arbete svarar mot 

viktiga psykosociala behov i samhällen där arbete är normen. Arbete är viktigt för 

personlig identitet, social roll och status. Det är av yttersta vikt att man vid 

rehabilitering inte endast tittar på individen, utan man måste se till helheten och 

samspelet på både individ-, arbetsplats-, och samhällsnivå [Ludvigsson, 2006]. Detta 

är något som stämmer överens med en av arbetsterapins grundstenar, vilket är att 

man ska se till människans totala livssituation och alla dess aktiviteter som ingår 

[Kielhofner, 2008]. 

 

2.2 Arbetsförmåga 

Begreppet arbetsförmåga har idag ingen enhetlig definition och är således ett  

komplext begrepp [Tengland, 2006]. Enligt Tengland är det viktigt med en enhetlig 

definition av detta begrepp inom arbetsvetenskap och rehabiliteringsvetenskap. En 
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enhetlig definition på begreppet arbetsförmåga är således viktigt för praktiskt 

ohälsoförebyggande arbete för exempelvis arbetsterapeuter. Tengland menar vidare 

att utan en tydlig definition på vad arbetsförmåga egentligen innebär löper man en 

stor risk för skillnader i rättstillämpningen. Detta är något som kan påverka den 

enskilda individen mycket stort [Tengland, 2006].   

Anna Hedborgs utredningar visar ytterligare på detta begrepps komplexitet och 

avsaknad av definition. Dessa utredningar behandlar begreppet arbetsförmåga, hur 

det ska förstås, och bedömas [SOU, 2009].  

Vanligtvis så beskrivs begreppet arbetsförmåga som flerdimensionellt [Sandqvist & 

Henriksson 2004]. Enligt Sandqvist & Henriksson [2004] beskrivs detta begrepp som 

flerdimensionellt i den bemärkelsen att det spänner över flera olika dimensioner samt 

som ett multifaktoriellt begrepp som kräver ett hänsynsstagande av flera olika 

faktorer. Enligt Sandqvist & Henriksson [2004] spänner begreppet arbetsförmåga 

över tre olika dimensioner, vilka är, individens funktionella kapacitet, individens 

aktivitetsutförande och den tredje fokuserar på individen ur ett samhällsperspektiv. 

Vidare kan alla dessa faktorer även påverkas över tid, samt av individens tidigare 

erfarenheter och motivation. 

Ludvigsson [2006] beskriver även han arbetsförmåga i dimensioner. Dessa tre 

dimensioner är: fysisk-, psykisk- och social kapacitet. De tre dimensionerna står i 

relation till arbetets krav. Fysisk kapacitet handlar om fysisk uthållighet, syn, hörsel 

mm. Psykisk kapacitet mäts bland annat som minnesförmåga, logiskt tänkande, 

coopingförmåga, koncentrationsförmåga, stresstålighet mm. Social kapacitet handlar 

bland annat om förmågan att komma till jobbet i tid, att vara samarbetsvillig, klä sig 

passande [Ludvigsson, 2006]. 

Staaf [1995] menar att begreppet arbetsförmåga är ett relationsbegrepp. Med andra 

ord måste arbetsförmågan bestämmas i relation till ett arbete, där individen bedöms 

utifrån sin kapacitet i relation till arbetets krav på individen. 

Kvarnström [1987] beskriver arbetsförmåga bredare än i samspel mellan individ och 

arbetskrav och inkluderar även fritidsaktiviteter samt obetalt arbete, så som 

hushållsaktiviteter.  
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Vidare beskrivs arbetsförmåga ytterligare lite bredare än i endast samspel mellan 

individ och arbetskrav, utan även här inkluderas även fritidsaktiviteter och obetalt 

arbete, så som hushållsaktiviteter [Kvarnström, 1987]. 

 

2.3 Bedömning av arbetsförmåga & bedömningsinstrument 
 

Sjukfrånvaron i Sverige är idag hög [Försäkringskassan, 2009]. Bedömning av 

arbetsförmåga är en viktig del i utvecklingen av processen kring en individs återgång 

till arbete. Vidare har det även visat sig att människor som av någon anledning inte 

kan arbeta, och står utanför gemenskapen, riskerar att hamna i ohälsa, vilket även 

vidare kan leda till psykisk ohälsa [Jones, 1998]. Wadell & Burton [2006] har även 

likaså funnit ett starkt samband mellan arbetslöshet och ohälsa. 

Vid användandet av olika bedömningsinstrument är det viktigt att bedömaren 

använder sig av tillförlitliga metoder för att mäta arbetsförmåga. Dessa metoder kan 

följaktligen vara olika bedömningsinstrument, som syftar till att hjälpa individer med 

fortsatt rehabilitering. Det är av stor vikt att instrumentet har en teoretisk grund, som 

visar på att olika faktorer påverkar arbetsförmågans grad. Vidare är det lättare att 

relatera resultatet av bedömningen till ett instrument om det finns en teoretisk grund, 

men även att man lättare kan få en ökad förståelse för resultatet och stöd för vidare 

intervention [Kielhofner, 2008].  

Tidigare studier har visat på ett stort behov av valida och reliabla 

bedömningsinstrument. Det finns också ett växande behov av utvecklandet av nya 

vetenskapligt prövade instrument. Då bedömning av arbetsförmåga påverkar den 

enskilde individen stort är det viktigt att bedömaren använder sig utav rättvisande 

och tillförlitliga instrument [Innes & Straker, 2003]. Dessa vetenskapliga prövningar 

är ett mått på ett bedömningsinstruments tillförlitlighet. För att bedömningen ska bli 

tillförlitlig måste man använda sig utav praktiskt användbara instrument som är 

valida och reliabla, samt teoretiskt förankrade bedömningsinstrument [Innes & 

Straker, 2002].   
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Det förekommer att endast en individs fysiska förmågor bedöms, vilket kan leda till 

att en individs psykiska och kognitiva förmågor glöms bort [Kielhofner, 2008]. 

Bedömaren bör kombinera och använda sig utav flera insamlingsmetoder, så som 

både intervju och observation för att få en sådan adekvat bedömning som möjligt. 

Det är även betydelsefullt att ta i beaktande och belysa andra personer i 

bedömningen, så som medarbetare eller andra centrala personer i omgivningen 

[Innes & Straker, 2002]. Syftet med instrument som mäter arbetsförmåga är att samla 

in information om individen, för att sedan analysera denna information. Den 

insamlade data används därefter för att se hur detta påverkar individens 

arbetsförmåga [Kielhofner, 2008]. 

 

2.4 Psykometriska egenskaper hos instrument som mäter 
arbetsförmåga 

Ordet psykometri är en samling av orden psyke (av grekiskans psyche, själ) och 

metri (mäta). Psykometri är ett statistiskt kunskapsområde som ämnar 

kvalitetsgranska olika psykologiska tester. Dessa tester uttrycks vanligen i begreppen 

validitet och reliabilitet [Polit & Beck, 2009]. 

2.4.1 Validitet 

Med validitet menas i vilken utsträckning instrumentet mäter det som det är avsett att 

mäta [Innes & Straker, 1999a]. Om ett instrument har hög validitet betyder det att 

instrumentet har kontrollerats utifrån dess testresultat samt praktiska användbarhet 

för att mäta det som det är avsett att mäta. Innes & Straker [1999a] menar att det 

huvudsakligen finns tre grundläggande former av validitet att ta hänsyn till vid 

värdering av ett instruments validitet: 1) Innehållsvaliditet (content validity), 2) 

konstruktionsvaliditet (construct validity), och 3) kriterievaliditet (criterion validity).  

Innehållsvaliditet avser hur väl ett instrument representerar det utvalda området som 

syftet är att mäta och anses vara den mest fundamentala formen av validitet. 

Konstruktionsvaliditet innebär att testa hypoteser och idéer om det begrepp som 

instrumentet är menat att mäta. Kriterievaliditet belyser i vilken utsträckning 
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instrumentet mäter samma sak som ett redan tidigare erkänt instrument gör som är 

tillförlitligt [Innes & Straker [1999a]. 

Nedan sammanfattas olika kriterier för de tre olika formerna för validitet för att ett 

instrument ska anses ha god validitet eller ej: 

- Instrumentet mäter det som det är avsett att mäta 

- Instrumentet använder logiska och rimliga metoder för att fastställa att det 

den mäter är relevant. 

- Instrumentet visar att det finns samband mellan resultatet och andra 

testresultat eller kriterier. 

- Instrumentet har förmågan att urskilja skillnader mellan olika klientgrupper. 

T.ex.  mellan klienter som kan utföra säker lyftteknik och de som inte kan. 

- Instrumentets förmåga att i ett tidigt skede påvisa någon form av dysfunktion.  

[Innes & Straker, 1999a] 

 

2.4.2 Reliabilitet 

Forsberg & Wengström [2008] definierar reliabilitet som mätmetodens förmåga att 

ge samma mätvärde vid upprepade mätningar. De menar vidare att det finns andra 

ord som kan hjälpa att definiera begreppet reliabilitet. Dessa är reproducerbarhet och 

handlar om att mätinstrumentet ska ge samma resultat vid två mättillfällen, 

tillförlitlighet (avsaknad av slumpmässiga fel) och precision (förmåga att mäta 

gradskillnader i en variabel). Reliabiliteten hos ett instrument kan även klargöra hur 

stabilt ett angivet värde är över tid oavsett vem som bedömer. Därför är det viktigt 

vid användandet av instrumentet att olika faktorer som påverkar mätvärdet tas i 

hänsyn, ex miljöskillnader eller olikheter hos bedömarna [Innes & Straker, 1999b]. 

Enligt Innes & Straker [1999b] är de vanligaste reliabilitetstesterna hos 

arbetsrelaterande bedömningsinstrument test-retest, intra-rater samt 

interbedömarreliabilitet. Test-retestmetoden innebär att en individ blir testad med 

samma instrument vid två olika tillfällen. Sedan jämförs de olika testtillfällen med 
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varandra där skillnaden ska vara så liten som möjligt. Detta anger hur stabilt testet är 

över tid. Intra-rater reliabilitet belyser i vilken grad resultatet varierar från ett 

bedömningstillfälle till ett annat. Interbedömarreliabiliteten fastställs när resultatet av 

två undersökningar utförda av samma person analyseras. 

 

2.4.3 Användbarhet 

Att ett instrument är användbart är en viktig aspekt vid bedömningar [Berns, 2004]. 

Av den orsaken genomförs prövningar av instrumentens användbarhet kontinuerligt 

för att undersöka hur användbarheten förhåller sig i praktiken.  Vidare inkluderar 

Berns [2004] faktorer såsom, nytta, effektivitet, tillfredsställelse, ändamålsenlighet 

och attityd i begreppet användbarhet. En annan definition av begreppet användbarhet 

kommer från ISO-normen 9241-11 [1998] och är följande:  

”Den grad i vilken användare i ett givet sammanhang kan bruka en produkt för att 

uppnå specifika mål på ett ändamålsenligt, effektivt och för användaren 

tillfredsställande sätt”  

[ISO-Normen 9241-11, 1998] 

Vidare beskriver ISO-Normen 9241-11 [1998] att olika kvaliteter kan användas i 

kvalitetsbegreppet för att värdera instrumentet. Dessa kvaliteter definieras som 

nyckelord och är följande: 1) Kraftfullhet (effectiveness), 2) Effektivitet (efficiency), 

3) Tillfredställelse (satisfaction). Kraftfullhet beskriver i vilken omfattning en 

uppgift är uppnådd. Effektivitet beskriver den ansträngning som krävts för att 

fullborda uppgiften. Tillfredsställelse refererar till graden av tillfredsställelse som 

uppgiften producerar då den används. 
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3. Syfte 
Syftet med studien var att kartlägga olika bedömningsinstrument som mäter 

arbetsförmåga. 

 

3.1 Frågeställningar 
 

1. Vilket syfte instrumentet har 

2. Vilken datainsamlingsmetod som används samt hur bedömningen genomförs 

3. Vilka faktorer instrumentet bedömer samt om instrumentet riktar sig till 

någon speciell målgrupp 

4. Vilken teoretisk grund instrumentet bygger på 

5. Vilka psykometriska egenskaper som har prövats för instrumentet 

 

4. Metod 

4.1 Val av metod 

Som metod för denna uppsats och för att besvara frågeställningarna valde författarna 

att genomföra en systematisk litteraturstudie. Det finns flertalet definitioner och 

uppfattningar om vad en systematisk litteraturstudie bör och inte bör innehålla och 

författarna har i detta arbete utgått ifrån Forsberg & Wengströms [2008] beskrivning 

av den valda metoden.   

Vid genomförandet av en systematisk litteraturstudie läggs arbetet upp utifrån olika 

steg. Det första som görs är att definiera ett problemområde. Efter det formuleras 

frågor som författarna vill ska bli besvarade. Materialet till detta hämtas från 

vetenskapliga artiklar som författarna söker via diverse databaser. En viktig del i en 

systematisk litteraturstudie är att åstadkomma en god sökstrategi med sökord som 

kan framkalla relevanta artiklar som används till att besvara studiens frågeställningar. 

Efter att lämpliga artiklar har valts ut analyseras dessa för att sedan ligga till grund 

för resultatet och därefter diskuteras i diskussionen [Forsberg & Wengström, 2008]. 
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4.2 Inklusionskriterier 

Enligt Forsberg & Wengström [2008] är inklusionskriterier och exklusionskriterier 

en viktig del i en systematisk litteraturstudie. Kriterier för sökningar på databaser ska 

fastställas utifrån studiens syfte. Författarna bestämde följande inklusionskriterier för 

denna systematiska litteraturstudie. Artiklarna ska: 

- vara publicerade mellan år 1995-2009 

- vara skrivna på engelska  

- vara publicerade i en refreegranskad tidskrift 

- ska vara relevanta gentemot vårt syfte och frågeställningar 

- ska ha ett abstrakt 

- visa att instrumentet som är skrivet om i artikeln har dokumenterad 

användbarhet inom arbetsterapi 

4.3 Litteratursökning 

Enligt Forsberg & Wengström [2008] ska man efter att ha avgränsat problemområdet 

formulera sökord som utgör grunden vid litteratursökningen. Litteratursökningen kan 

göras manuellt eller genom en databassökning. En manuell sökning kan bl.a. göras 

genom att studera referenslistan på en intressant artikel eller att läsa 

innehållsföreteckningen i en tidskrift inom det valda ämnesområdet. Vid en 

databassökning används lämpliga sökord i diverse olika databaser som kan beröra 

ämnesområdet. Använder man sig av flera sökord kan användandet av s.k. booleska 

operatorer vara till hjälp. Dessa operatorer (AND, OR och NOT) kan kombineras i en 

sökning så att den blir så framgångsrik som möjligt. Operatorn AND hittar material 

som innehåller både A och B och genom denna kombination begränsas sökningen för 

att ge ett snävare resultat. Operatorn OR hittar material som innehåller A eller B. 

Denna sökning utvidgar området och ger ett bredare resultat. Använder man sig av 

operatorn NOT blir resultatet av sökningen att materialet innehåller A men inte B. 

Denna kombination avgränsar sökningen [Forsberg & Wengström, 2008]. 

Forsberg & Wengström [2008] menar vidare att ett sätt att välja sökord är att utgå 

ifrån enstaka ord som används i frågeställningen eller flera ordkombinationer med 

hjälp av booleska operatorer. De sökord som valdes av författarna var occupational 
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therapy, work capacity, assessment och instrument. Initialt sökte författarna efter 

relevanta sökord med hjälp av Svensk MeSH (Medical Subjekt Headings) som är ett 

översättningssystem som finns elektroniskt tillgängligt på Karolinska Institutets 

hemsida [Karolinska Institutet, 2009]. Då dessa översättningsförsök inte ledde till 

några konkreta sökord togs de aktuella sökorden fram i samråd med handledare samt 

vid den initiala litteraturgenomgången. Författarna träffade även en bibliotekarie vid 

två tillfällen under tiden studien gjordes för att få stöd och information i lämpliga 

databaser samt sökord.   

Sökningarna utfördes på databaser som var elektroniskt tillgängliga på Linköpings 

Universitet. Sökorden användes i kombination med varandra och med hjälp av 

booleska operatorer i databaserna PubMed, CINAHL, Scopus och OT-seeker. (se 

tabell 1). 

Tabell 1. Resultat av databassökning 

 Sökdatum Databas   Sökord Träffar Urval 1         Urval 2 

2009-09-09 Pubmed occupational therapy AND work 
capacity AND assessment 

  70 14 5 

  Work capacity AND assessment 
AND instrument 

  45 7 1 (4) 

2009-09-10 CINAHL occupational therapy AND work 
capacity AND assessment 

  40 7 1 (1) 

2009-09-10 Scopus occupational therapy AND work 
capacity AND assessment 

  261 12 3 (5) 

2009-09-10 OT-seeker Occupational therapy AND work 
capacity AND assessment 

  1 0 0 

2009-09-15 Manuell sökning utifrån referenslistor    6 

 Totalt    417 40  16 

(x) – Siffran i parentesen anger antalet dubbletter. 
 
 
Efter databassökning blev författarna medvetna om att sökordet work ability kunde 

användas i en ytterligare sökning med syfte att försöka komplettera antalet artiklar. 

Författarna utförde således en databassökning på de valda databaserna med sökordet 
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work ability istället för work capacity tillsammans med de andra sökorden. 

Sökningen resulterade dock inte i några ytterligare artiklar. 

 

4.4 Urval 

Forsberg & Wengström [2008] menar att vid första urvalet i en systematisk 

litteraturstudie ska relevanta rubriker väljas ut och dess abstrakt ska läsas.  

Författarna läste i urval 1 samtliga artiklars rubriker samt de abstrakt som ansågs 

vara av relevans för studiens syfte och frågeställningar. Om artikelns rubrik eller 

abstract handlade om instrument för bedömning av arbetsförmåga eller på andra sätt 

var relevanta för studien togs de med till andra urvalet. Totalt fick författarna fram 40 

artiklar vid första urvalet som bedömdes vara intressanta för vidare bearbetning.  

Vid andra urvalet bearbetades de valda artiklarna utifrån de satta 

inklusionskriterierna samt om de ansågs vara relevanta för studiens syfte och svara 

på frågeställningarna.  Flera artiklar sållades härmed bort då de inte föll under 

inklusionskriteriernas ramar och ej besvarade studiens frågeställningar. Artiklarnas 

vetenskaplighet granskades genom att kontrollera att artiklarna var publicerad i en 

refree-granskad tidskrift. Detta genomfördes genom att ta hjälp av det webbaserade 

tidskriftsregistret [Ulrichs Periodical Directory, 2009].  Då två artiklar ej var 

elektroniskt tillgängliga fick de köpas. Siffrorna i parantes anger antalet dubbletter. 

Det gjordes även en manuell sökning på de till urval två valda artiklarnas 

referenslistor. Forsberg & Wengström [2008] menar att man bör studera 

referenslistorna som tillhör de artiklarna som valts ut och som berör ämnesområdet. 

De artiklar som författarna ansåg hade en intressant titel valdes ut och dess abstrakt 

lästes. Sammanlagt tillkom sex stycken artiklar. De nytillkomna artiklarna vid den 

manuella sökningen bedömdes av författarna falla under inklusionskriteriernas ramar 

samt vara publicerade i en granskad tidskrift. Det slutgiltiga antalet artiklar som 

fanns kvar efter urval två blev till slut 16 stycken.  
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4.5 Bearbetning av artiklar 

Samtliga 16 artiklar lästes igenom individuellt i sin helhet av varje författare för att 

bilda en egen uppfattning över det aktuella materialet. Därefter träffades författarna 

för att diskutera artiklarna och reflektera över dess innehåll och relevans till de 

aktuella frågeställningarna. Enligt Forsberg & Wengström [2008] ska materialet 

behandlas utifrån studiens frågeställningar vilket författarna gjorde. 

Artiklarna bearbetades därmed genom att markera delar av artiklarnas innehåll som 

svarade mot frågeställningarna med färgpennor. Beskrivningarna kodades med 

färgpenna och ytterligare färger användes för de delar som svarade mot en annan 

frågeställning. En artikelmatris gjordes även för att på ett enklare vis få en 

överskådlig bild över materialet då information kring titel, författare, tidskrift, årtal, 

syfte, metod och resultat fastslogs och skrevs ner (Bilaga 1).  
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5. Resultat 
Sammanlagt hittades 16 artiklar som uppfyllde författarnas inklusionskriterier. Sju 

stycken instrument kunde identifieras och är följande: 

• Assessment of Work Performance (AWP) 

• Dialog om arbetsförmåga (DOA) 

• VALPAR Component Work Samples (VCWS) 

• Work Ability Index (WAI) 

• Work  Environment Impact Scale (WEIS) 

• Worker Role Interview (WRI) 

• Worker Role Self-assessment (WRS) 

 

Resultatet nedan presenteras utifrån de tidigare nämnda frågeställningarna. 

 

5.1 Instrumentens utvecklingsland och syfte  
 

I tabell 2 redovisas en sammanställning av instrumentens syfte samt vilket land de 

utvecklats i. Sammanställningen visar att samtliga instrument är framtagna i antingen 

USA eller i Norden. AWP och DOA är utvecklade i Sverige [Sandqvist et al, 2006; 

Norrby & Linddahl, 2006]. VALPAR, WEIS och WRI är framtagna i USA [Schult et 

al, 1995; Corner et al, 1997; Fisher, 1999]. Instrumentet WAI kommer från Finland 

[Zwart et al, 2002]. 

 

Huvudsakligen kan två inriktningar av instrumentens syften konstateras. Den första 

inriktningen används av instrumenten AWP och VALPAR där syftet beskriver att 

arbetsförmåga bedöms då klienten utför en praktisk uppgift. Dessa två instrument är 

de enda instrumenten i denna studie som i sitt syfte uttrycker att arbetsförmåga är 

något som bedöms genom att en klient utför en simulerad eller reell arbetsuppgift 

[Sandqvist et al, 2006; Schult et al, 1995]. 
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Den andra inriktningen används av de kvarvarande instrumenten (DOA, WAI,WEIS, 

WRI,WRS). Syftet för dessa instrument kan sammanfattas till att öka en klients 

delaktighet i bedömningen samt identifiera hur olika faktorer påverkar en klients 

möjlighet att stanna kvar, återgå till eller skaffa ett arbete [Linddahl, et al, 2003; 

Kujala et al, 2005; Corner et al, 1997; Fischer, 1999; Wästberg et al, 2009]. Dessa 

instrumentens syften handlar om att främja arbetsförmåga och bedöma hur olika 

faktorer påverkar en klients arbetsförmåga till skillnad från AWP och VALPAR där 

arbetsförmåga är något som bedöms hos en klient då denne utför en 

praktisk/simulerad uppgift. 

  

Tabell 2. Instrumentens utvecklingsland och syfte 

Instrument  Utvecklingsland Syfte  

AWP  Sverige Instrumentet har som syfte att via 
observation bedöma en klients 
färdigheter vid utförandet av arbete.  

DOA Sverige Syftet är att bedöma arbetsförmåga 
och öka en klients delaktighet i 
processen för att få denne tillbaka i 
arbete efter sjukskrivning 
 

VALPAR  USA Instrumentets syfte är att genom 
simulerade arbetsuppgifter bedöma 
en persons arbetsförmåga. 

WAI  Finland Syftet är att bevara, återskapa 
och/eller främja arbetsförmågan hos 
anställda. 

WEIS  USA Instrumentets syfte är att bedöma hur 
subjektiva psykosociala och 
miljömässiga faktorer påverkar en 
klients arbetsförmåga. 
 

WRI  USA Syfte är att identifiera hur subjektiva 
psykosociala och miljömässiga 
faktorer påverkar en klients möjlighet 
att stanna kvar, återgå till eller skaffa 
ett arbete. 

WRS  USA Syfte är att identifiera hur subjektiva 
psykosociala och miljömässiga 
faktorer påverkar en klients möjlighet 
att stanna kvar, återgå till eller skaffa 
ett arbete. 
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5.2 Datainsamlingsmetod och hur bedömningen genomförs 
 

AWP är ett observationsinstrument, där bedömaren observerar arbetsförmågan 

utifrån tre dimensioner; 1) Motoriska färdigheter, 2) Processfärdigheter, 3) 

Kommunikations- och Interaktionsfärdigheter. Instrumentet består av tre områden 

samt 14 variabler och har en 4-gradig skattningsskala (1= Inkompetent utförande 4= 

Kompetent utförande). Bedömningen kan äga rum i både reell och artificiell miljö, 

samt i arbetsrelaterade uppgifter. Bedömningen kan genomföras av arbetsterapeut 

men även av andra professioner. Men det poängteras att bedömaren helst ska ha 

kunskaper om MOHO, då instrumentet har modellen som teoretisk grund [Sandqvist 

et al, 2006].  

DOA är ett skattningsinstrument där individen skattar sina resurser samt 

begränsningar i relation till arbete. Instrumentet innehåller fem frågeområden; 1) 

Självkännedom, 2) Roller och vanor, 3.) Fysisk förmåga, 4) Organisations- och 

problemlösningsförmåga, 5) Samspel och kommunikation. Instrumentet är indelat i 

två delar, med 34 variabler i varje del [Norrby & Linddahl, 2006].  Individen 

genomför ett självskattningsformulär men även ytterligare ett skattningsformulär 

genomförs där en bedömning/skattning kan göras av arbetsterapeuten gällande 

individens arbetsförmåga. Varje variabel skattas med en s.k. likert-skala från 0-5. 

(1=låg nivå av förmåga 5= hög nivå). Efter denna parallella skattning genomförs en 

dialog om likheter och skillnader däremellan. Det kan även vara aktuellt att 

arbetsterapeuten genomför en observation av individen i olika arbetsinriktade 

aktiviteter med krav på olika aktivitetsförmågor. Därpå upprättas individuella mål 

och även en rehabiliteringsplan [Linddahl et al, 2003].  

I VALPAR sker bedömningen i reell miljö eller under simulerande arbetsuppgifter 

där man mäter den fysiska arbetskapaciteten. I VALPAR använder man sig utav sju 

variabler; 1) Allmän utbildningsnivå, 2) speciella yrkesförberedelser, 3) anlag, 4) 

intresseområden, 5) personlig läggning, 6) fysiska krav och 7) miljöpåverkan. 

Uppgifterna genomförs under tid och mäter den fysiska förmågan samt kvalitén på 

den genomförda uppgiften. Instrumentet består av 24 arbetsstationer med 

arbetskravprofil, Worker Qualifications Profile (WQP) för varje station. Även en 
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bedömning utifrån observerade arbetsställningar samt beteendemönster utförs [Schult 

et al, 1995]. 

I WAI sker en subjektiv bedömning, genom självskattning med frågeformulär. 

Instrumentet består av sju teman med sju frågor var som individen besvarar 

individuellt. Dessa sju teman är; 1) Current work ability compared with life time 

best, 2) Work ability in relation to the demands of job, 3) Number of current diseases 

diagnosed by a physician, 4) Estimated work impairment due to diseases; 5) Sick 

leave during the past 12 months, 6) Personal prognosis of work ability 2 years from 

now, 7) Mental resources.  Frågorna besvaras utifrån 4 numeriska indexvärden: (1= 

Mycket låg 4= Utmärkt). För varje fråga kan en poäng uppnås. En högre slutsumma 

indikerar på en högre grad av arbetsförmåga [Kujala et al, 2005].  

WEIS är ett bedömningsinstrument som består av en semistrukturerad intervju med 

en efterföljande bedömning. WEIS har fokus på hur delaktighet för individens 

uppfattning av den fysiska samt psykosociala arbetsmiljön, samt dess inverkan på 

individens välbefinnande och utförandet av arbetet. WEIS intervjun består av 17 

variabler, samt fyra arbetsmiljöområden, vilka är; fysisk arbetsmiljö, social 

arbetsmiljö, föremål som används i arbetet samt arbetsuppgifterna i sig. Frågorna 

besvaras utifrån en 4-gradig skattningsskal: (1=Hindrar 4=Starkt stöd). Därefter 

genomförs en summering för att kunna identifiera miljöfaktorer som främjar och 

hindrar utförande av arbetsuppgifter utifrån tillfredsställelse samt 

fysiskt/socialt/känslomässigt välmående [Corner et al, 1997].   

WRI är ett bedömningsinstrument som består av en semistrukturerad intervju med  

efterföljande bedömning.  Intervjun består av 17 variabler, samt sex områden. Dessa 

områden är; Självuppfattning, värderingar, intressen, roller, vanor och miljö. Varje 

variabel skattas på en 4-gradig skattningsskala: (1=Hindrar 4=Starkt stöd). Därefter 

genomförs en summering där man identifierar vilka faktorer som främjar och hindrar 

återgång till arbete [Eklbladh et al, 2004].    

WRS är ett självskattningsinstrument som består av 15 variabler, samt sex områden i 

likhet med WRI.  Dessa områden är: Självuppfattning, värderingar, intressen, roller, 

vanor och miljö. WRS har uteslutit variabler som finns med i WRI, samt lagt till 
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variabler som stöd från chef, hälso- och rehabiliteringspersonal. WRS har som WRI  

en fyrgradig skattningsskala [Wästberg et al, 2009]. 

Tabell 3: Hur genomförs bedömningen 

Instrument  Datainsamlingsmetod Genomförande 
 

AWP  
 

Observation Objektiv bedömning i reell miljö 
eller simulerande 
arbetsuppgifter.  
3 teman, 14 variabler 
Skattningskala, 1-4 
 

DOA  Självskattning Objektiv skattning av 
arbetsterapeut samt 
självskattning 
Samtal med arbetsterapeut 
5 områden. 34 variabler  
Skattningskala, 1-5 
  

VALPAR  Observation Objektiv bedömning genom 
observation i simulerande/reella 
arbetsuppgifter.  
7 variabler 
24 arbetsstationer 

WAI  
 

Självskattningsformulär 
 

Självskattning 
7 teman, 49 variabler 
Skattningskala, 1-4 
 

WEIS  
 

Semistrukturerad intervju Semistrukturerad intervju samt 
med en efterföljande bedömning 
4 områden, 17 variabler 
Skattningsskala, 1-4 
 

WRI Semistrukturerad intervju Semistrukturerad intervju samt 
med en 
efterföljande bedömning 
6 områden, 17 variabler 
Skattningsskala, 1-4 
 

WRS  Självskattningsformulär Självskattningsinstrument 
6 områden, 15 variabler 
Skattningsskala, 1-4 
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5.3 Vilka faktorer instrumentet bedömer samt målgrupp 
 

5.3.1 Faktorer som instrumentet bedömer 

AWP bedömer individens arbetsfärdigheter utifrån tre dimensioner: Motoriska 

färdigheter, Processfärdigheter och Kommunikations- interaktionsfärdigheter. 

Instrumentet ger svar på hur deltagaren presterar i en viss arbetsrelaterad aktivitet 

och inte varför just deltagaren fungerar på ett visst sätt [Sandqvist et al, 2006]. 

I DOA genomför individen en självskattning av sina resurser och begränsningar i 

förhållande till arbete. DOA fokuserar på individens uppfattningar och sina 

förmågor, roller och vanemönster. DOA har fokus på deltagarens delaktighet i 

rehabiliteringsprocessen [Norrby & Linddahl, 2006].  

VALPAR bedömer individens förmåga att utföra ett specifikt arbete, vilket definieras 

med En bedömning kan utföras på individens fysiska arbetskapacitet samt dess 

kvalitet [Schult et al, 1995]. 

I WAI sker en subjektiv bedömning med frågor utifrån individens egna fysiska samt 

psykosociala hälsa, krav i arbetet i relation till individens egen förmåga. [Kujala et 

al, 2005]. 

WEIS bedömer individens uppfattningar av den fysiska och psykosociala 

arbetsmiljön. Med detta instrument besvaras frågor gällande individens subjektiva 

uppfattning samt delaktighet kring hur en speciefik arbetsmiljö stödjer eller hindrar 

individens utförande av arbete, tillfredsställelse och välbefinnande [Corner et al, 

1997]. 

WRI fokuserar på hur individen själv upplever situationen. Syftet med instrumentet 

är att arbetsterapeuten genom bedömningen ska identifiera vilka psykosociala och 

miljömässiga faktorer som påverkar en individs möjlighet att återgå till arbete efter 

en sjukdom eller skada. Genom denna bedömning får man fram hur individen 

upplever sin tidigare, nuvarande samt framtida arbetssituation [Eklbladh et al, 2004].  

WRS är en version som grundar sig på WRI. WRS bedömer vilka psykosociala och 

miljömässiga faktorer som påverkar individens möjligheter till att vara kvar i arbete, 

återgå eller åstadkomma arbete. WRS har uteslutet variabler som förväntningar av 
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arbetsrollen, fysisk arbetsmiljö, stöd från arbetsgivare och arbetskamrater. 

Instrumentet har lagt till variabler som stöd från chef, hälso- och 

rehabiliteringspersonal [Wästberg et al, 2009]. 

 

5.3.2 Målgrupp 

 

AWP beskriver tydligt att instrumentet inte är skade- sjukdoms- eller diagnosbundet, 

och kan användas på alla typer av klienter [Sandqvist, 2007].  

WRI och WRS används vid bedömning på individer som har någon form av skada 

eller sjukdom, som medfört en frånvaro från arbetet eller hos individer som varit 

borta från arbete under en längre tid [Ekbladh et al, 2004].  

WEIS betonar att målgruppen är individer som upplever fysiska eller psykosociala 

svårigheter relaterat till arbetsmiljö [Corner et al, 1997].  

VALPAR samt WAI har ingen uttalad målgrupp [Schult et al, 1995, Kujala et al, 

2005]. 

Instrumentet DOA har en begränsad målgrupp och riktar sig till klienter inom 

psykiatrin, eller till individer som har psykosociala problem [Norrby et al, 2006]. 

 

Tabell 4. Vilka faktorer bedömer instrumentet, samt vilken uttalad målgrupp riktar sig instrumentet 
till? 

Instrument 
 

Vilka faktorer bedömer 
instrumentet?  

Målgrupp 

AWP  
 

Individens arbetsfärdigheter vid 
utförandet av arbete inom tre 
dimensioner.  

Riktar sig till alla 

DOA  
 

Individens delaktighet i 
rehabiliteringsprocessen.  

Riktar sig till individer 
med psykosociala 
problem 
 

VALPAR  Individens fysiska och mentala förmåga  
Kvalitén på utförda arbetet. 
 

--- 

WAI  
 

Frågor utifrån individens egna fysiska 
samt psykosociala hälsa, krav i arbetet i 
relation till individens egen förmåga,  

--- 

WEIS  Individens subjektiva uppfattning kring Individer som upplever 
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hur en specifik arbetsmiljö stödjer eller 
hindrar individens utförande av arbete.  

fysiska eller psykosociala 
svårigheter relaterat till 
arbetsmiljö 
 

WRI  
 

Hur psykosociala samt miljömässiga 
faktorer påverkar individens möjligheter 
till att vara kvar i arbete, återgå eller 
åstadkomma arbete. 

Riktar sig till individer 
med någon form av 
skada/sjukdom vilket 
medfört frånvaro från 
arbete eller individer som 
ej har varit arbetsför på 
mycket lång tid.  

WRS  
 

Hur psykosociala samt miljömässiga 
faktorer påverkar individens möjligheter 
till att vara kvar i arbete, återgå eller 
åstadkomma arbete. 

Riktar sig till individer 
med någon form av 
skada/sjukdom vilket 
medfört frånvaro från 
arbete eller individer som 
ej har varit arbetsför på 
mycket lång tid. 

 

 

5.4 Teoretisk grund 
 

Tabell 5 visar huruvida instrumenten bygger på någon teoretisk grund. AWP, DOA, 

WRI, WRS samt WEIS bygger på samma teoretiska grund, Model of Human 

occupation [Sandqvist et al, 2006; Norrby et al, 2006, Ekbladh et al,2004; Wästberg 

et al,2009;Corner et al, 1997].  VALPAR samt WAI bygger inte på någon teoretisk 

grund [Schult et al, 2009; Kujala et al, 2005]. 

 

 Tabell 5. Teoretisk grund  

Instrument 
 

Teoretisk grund  

AWP  
 

Model of Human Occupation 

DOA  
 

Model of Human Occupation 

VALPAR ---- 
WAI  
 

---- 

WEIS  Model of Human Occupation 
WRI  
 

Model of Human Occupation 

WRS  Model of Human Occupation 
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5.5 Är instrumenten valida, reliabla och användbara 
Tabell 6 visar en översikt över instrumenten och om de är valida, reliabla och 

användbara.  

 

Sandqvist et al [2008] testade innehållsvaliditet samt användbarhet i en studie med 

goda resultat. AWP är även prövat vad gäller konstruktionsvalididet där resultatet 

visar att instrumentet är konstruktionsvalitt då samtliga 14 variabler gav positiva 

utslag [Sandqvist et al, 2009]. 

 

Wästberg et al [2009] fastställde i en studie att instrumentet WRS har god 

innehållsvaliditet samt test-retest reliabilitet. Instrumentet har även prövats utifrån 

användbarhet där resultatet från arbetsterapeuter och rehabiliteringsklienter varit 

positivt. 

 

Instrumenten DOA samt WEIS innehar båda innehållsvaliditet och är reliabla. 

Linddahl et al [2009] testade konstruktionsvaliditeten hos DOA genom Rasch-analys 

med resultatet att instrumentet har god konstruktionsvaliditet. Test-retest har visat att 

variablerna i DOA har en god reliabilitet att mäta en klients förmåga relaterat till 

arbete [Norrby & Linddahl, 2006]. 

 

Gällande WEIS har Corner et al [1997] testat instrumentets konstruktionsvaliditet 

vilket har gett positiva fynd. Studien tog även upp att WEIS är ett användbart 

instrument inom arbetslivsinriktad rehabilitering. Rasch-analys av Kielhofner et al 

[1998] upprepar stödet av att WEIS har en god konstruktionsvaliditet. 

 

Artikelmaterialet för VALPAR visar att instrumentet ej är testat utifrån någon 

psykometrisk egenskap [Schult et al, 1995]. 

 

Test-retest reliabilitet hos instrumentet WAI testades av Zwart et al [2002] och i 

resultatet framgår det att WAI har en acceptabel till god reliabilitet. 

 

Konstruktionsvaliditeten hos instrumentet WRI har testats i ett antal studier [Forsyth 

et al, 2006; Velozo et al, 1999]. Genom Rasch-analys fastslog Forsyth et al [2006] 
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WRIs konstruktionsvaliditet som god.  Studien bevisade även att WRI har en god 

reliabilitet. Velozo et al [1999] gjorde tre studier för att fastslå WRIs validitet. 

Resultatet från de tre studierna visar att WRI har en god konstruktionsvaliditet. 

Vidare undersökte Ekbladh et al [2006] kriterievaliditeten hos WRI och konstaterade 

att den var god. 

 

Tabell 6. Psykometriska egenskaper för instrumenten 

Validitet 

Instrument Innehålls-
validitet 

Konstruktions-
validitet 

Kriterie-
validitet 

Reliabilitet Användbarhet 

AWP X X   X 

DOA  X  X  

Valpar      

WAI    X  

WEIS  X  X  

WRI  X X X X 

WRS X   X X 

X = bedömning utifrån artiklarna att instrumentet innehar denna psykometriska egenskap 
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6. Diskussion 

6.1 Metoddiskussion  
En systematisk litteraturstudie valdes som metod eftersom författarna ville få en 

överblick över materialet kring det valda området som i detta fall handlade om 

bedömningsinstrument som mäter arbetsförmåga i olika avseenden. Forsberg & 

Wengströms [2008] metodologiska process som har tillämpats under processens 

gång har gett författarna en bra struktur och tillvägagångssätt att följa.  

 

I början på studien fastslog författarna ett antal inklusionskriterier som skulle ligga 

till grund för urvalet av artiklarna i studien. Dessa var att artiklarna skulle vara ; 1) 

publicerade mellan år 1995-2009. 2) skrivna på engelska eller svenska. 3) 

publicerade i en refree-granskad tidskrift. 4) vara relevanta gentemot studiens syfte. 

5) ha ett abstrakt samt 6) visa att instrumentet har dokumenterad användbarhet inom 

arbetsterapi. Inklusionskriteriet gällande tidsavgränsningen på 14 år valdes för att 

materialet skulle vara så aktuellt som möjligt.  

 

Författarna är medvetna om att vissa delar av frågeställningen 5.5 gällande vilka 

psykometriska egenskaper som prövats för instrumentet kan vara missvisande då de 

inklusionskriterier författarna valde att använda kan ha lett till värdefullt material 

försummats. Istället hade en utökning av tidramen kunnat berika materialet. 

Inklusionskriteriet gällande tidsaspekten kunde exempelvis höjts med några år.  

Författarna har under arbetet med studien fått kännedom att en studie som testar 

reliabiliteten för WRI gjordes 1993 men denna föll ur ramen för inklusionskriterierna 

[Biernacki, 1993]. Författarna menar vidare att det är viktigt att sätta upp en 

noggrann tidsram att utgå ifrån. Detta är något som Forsberg & Wengström [2008] 

påpekar då de menar att vetenskapliga artiklar är en färskvara och att de ska vara så 

närliggande i tiden som möjligt, helst 10 år. Trots detta valde författarna en 

tidsaspekt på 14 år för att möjliggöra att säkerställa att alla frågeställningarna kunde 

besvaras. 

 

Författarna anser att de valda frågeställningarna kopplade till studiens syfte var 

relevanta och användbara. I sin helhet berörde frågeställningarna viktiga aspekter av 
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bedömningsinstrumenten. Under arbetet med denna studie kunde fler intressanta 

områden identifieras vilket kunde ha lett till ytterligare frågeställningarna såsom; a) 

är instrumentet professionsbundet? b) behövs särskild kunskap för att använda 

instrumentet. 

 

Forsberg & Wengström [2008] påpekar vikten av att artiklarna som framkommer i en 

litteraturstudie är vetenskapliga. Detta fastställde författarna genom 

inklusionskriteriet att artiklarna ska vara publicerade i en refree-granskad tidskrift. 

Artiklarnas vetenskaplighet granskades med hjälp av det webbaserade 

tidskriftsregistret Ulrichs Periodical Directory [2009]. Detta gjorde att icke 

vetenskapliga studier exkluderades. 

 

Författarna valde att inte utföra någon kvalitetsgranskning på de artiklar som valdes 

att inkluderas i studien eftersom det hade fört med sig ytterligare arbete som ansågs 

omotiverat samtidigt som det inte hade berikat resultatet i någon vidare utsträckning. 

 

I början av studien bestämde författarna ett inklusionskriterium som innebar att 

samtliga artiklarna skulle vara elektroniskt tillgängliga i de databaser som användes i 

studien. Detta kriterium föll bort då författarna såg att två artiklar som verkade vara 

av stort intresse ej var elektroniskt tillgängliga. Här bestämdes att utesluta 

inklusionskriteriet som innebar elektronisk tillgänglighet för att berika studiens 

resultat. 

Inklusionskriteriet om att instrumentet skulle ha en dokumenterad användbarhet 

inom arbetsterapi valdes då författarna ville att de skulle vara användbara för 

arbetsterapeuter eftersom författarna själva studerar arbetsterapi. Här observerade 

författarna att instrumenten WAI och VALPAR som framkom i resultatet ej har 

någon dokumenterad användning inom arbetsterapi men togs ändå med då författarna 

har personlig kännedom att de används av arbetsterapeuter.  

Enligt Forsberg & Wengström [2008] kan en bibliotekarie vara till hjälp för att 

effektivisera arbetet med litteratursökningen. Detta tillvägagångssätt använde 

författarna sig av redan i början på studien för att på ett tidigt stadie få stöd i 

relevanta sökord och databaser. Relevanta sökord försöktes få fram med hjälp av 
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översättningsverktyget Svensk MeSH utan konkreta resultat. Bibliotekarieträffarna 

tillsammans med stöd från handledaren resulterade i att följande databaser och 

sökord användes. Sökord: occupational therapy, work capacity, assessment och 

instrument. Databaser: PubMed, CINAHL, Scopus och OT-seeker. Författarna anser 

att både sökorden och val av databaser var relevant för studiens syfte. De valda 

databaserna är enligt författarna breda och täcker stora områden vilket gör att 

ytterligare artiklar relevanta för studien skulle vara svåra att upptäcka.  

 

Författarna anser att sökordet ”occupational therapy” var viktigt då ett 

inklusionskriterium var att instrumentet skulle ha dokumenterad användbarhet inom 

arbetsterapi. Hade sökordet exkluderats ur studien anser författarna att antalet artiklar 

vid databassökningen skulle ha stigit och likaså funna bedömningsinstrument. 

 

Vid genomgång av valda artiklars referenslistor framkom att ytterligare artiklar 

skulle kunna vara av nytta, varvid en manuell sökning utfördes av författarna, vilket 

resulterade i sex ytterligare artiklar som granskades. Det är möjligt att dessa artiklar 

förbisågs av författarna i litteratursökningen eftersom sammanlagt hela 417 titlar 

bearbetades i första urvalet. Författarna är nöjda med den manuella sökningen då de 

anser att den tillförde många artiklar som annars kunde ha glömts bort.  

 

Efter databassökningen och den manuella sökningen ville författarna fastslå att de ej 

förbisett relevanta artiklar och bedömningsinstrument varav en ytterligare 

databassökning utfördes på de redan givna databaserna. Hittills hade sökordet work 

capacity använts för att illustrera det svenska ordet, arbetsförmåga.  Vid den andra 

sökningen användes work ability istället som enligt författarna är en synonym till 

work capacity. Författarna kunde inte urskilja ytterligare artiklar som var relevanta 

för studiens syfte. 

 

Det slutgiltiga antalet artiklar blev till slut 16 stycken. Författarna anser att 

tillräckligt med material för att besvara studiens syfte använts men att ett jämnare 

antal artiklar fördelat på instrumenten hade varit att föredra (se bilaga 1) för att ge ett 

mer jämnare resultat. Författarna understryker dock att de hade tillräckligt med 

material för att besvara studiens syfte. 
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Samtliga artiklar lästes igenom individuellt i sin helhet av varje författare. På detta 

sätt kunde författarna bilda sin egen uppfattning över det aktuella materialet för att 

sedan träffas och reflektera över innehållet och för att eliminera eventuella 

feltolkningar av artiklarna. Samtliga artiklar kopierades upp så att författarna hade 

varsin kopia vilket underlättade bearbetningen av artiklarna i dataanalysen. 

 

Forsberg & Wengström [2008] skriver att man kan ta stöd av frågeställningarna i 

syftet för att analysera materialet i artiklarna. Denna struktur kom till användning då 

författarna använde sig av färgpennor för markera vilka delar av artiklarnas innehåll 

som svarade mot de valda frågeställningarna. Beskrivningarna kodades med 

färgpenna och ytterligare färger användes för de delar som svarade mot en annan 

frågeställning. Detta tillvägagångssätt tyckte författarna effektiviserade analysen av 

artiklarna för att på ett överskådligt sätt urskilja vilka delar av artiklarna som 

besvarade vilken frågeställning. Vidare utformades två artikelmatriser som hade som 

syfte att ge en överskådlig bild över materialet och för att underlätta analysen för 

författarna. Bilaga 1 visar en översikt av artiklar respektive bedömnings instruments 

som framkom vid sökningen och ger en kort sammanfattning av valda artiklar. 

Bilaga 2 ger en kort sammanfattning av de valda artiklarna. 

 

 

6.2 Resultatdiskussion  
Utifrån de utvalda inklusionskriterierna samt för studiens syfte kunde sju instrument 

som mäter arbetsförmåga identifieras. Dessa instrument var: AWP (Assessment of 

Work Performance), DOA (Dialog om arbetsförmåga), VCWS (VALPAR 

Component Work Samples), WAI (Work Ability Index), WEIS (Work Environment 

Impact Scale), WRI (Worker Role Interview) samt WRS (Worker Role Self-

assessment).  

Utifrån studiens syfte ville författarna kartlägga instrument som bedömer 

arbetsförmåga. Följande frågeställningar formulerades:  

• Vilket syfte instrumentet har 

• Vilken datainsamlingsmetod som används samt hur bedömningen genomförs 
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• Vilka faktorer instrumentet bedömer samt om instrumentet riktar sig till 

någon speciell målgrupp 

• Bygger instrumentet på någon teoretisk grund 

• Vilka psykometriska egenskaper som har prövats för instrumentet 

 

Initialt frågade författarna vilket syfte instrumenten har. Det visade sig att de flesta 

instrumenten hade tydliga definierade syften som inte kunde feltolkas. De instrument 

som inte hade tydliga syften var VALPAR, WAI och WRS. Avsaknad av ett uttalat 

och definierat syfte hos dessa instrument anser författarna vara en nackdel då det 

enligt författarna är syftet som ligger som grund till hela instrumentet gällande vad 

instrumentet har för mening och användning.  

 

Författarna anser att de sju instrumenten som har analyserats har visat sig vara olika 

ur flera olika perspektiv. Vad det gäller datainsamlingsmetod så finner författarna, i 

likhet med Innes & Straker [2002], att det är betydelsefullt med flera olika 

datainsamlingsmetoder för att erhålla en så adekvat bedömning som möjligt. Här 

skilde sig instrumenten åt vad det gäller vilken typ av datainsamlingsmetod som 

används. Alla instrument använder sig utav en datainsamlingsmetod.  WAI samt 

WRS består av en datainsamlingsmetod genom självskattning. I DOA skattar 

individen och arbetsterapeuten. I VALPAR och AWP används observation. I WRI 

och WEIS används intervju. Författarna anser att instrumenten använder sig av 

relevanta metoder för datainsamling med tanke på dess syfte. 

Vad det gäller hur bedömningen genomförs har författarna kunnat konstatera att man 

principiellt kan dela in hur man mäter arbetsförmåga i två sätt: Objektivt och 

subjektivt. Vidare kan den objektiva bedömningen göras i både reell eller simulerad 

miljö. AWP och VALPAR är de två instrument som kan utföras på dessa två sätt.  

Enligt Sandqvist et al [2006] och Turner et al [2002] bör bedömningar göras i sitt 

sammanhang och i reell miljö. Författarna anser att det mest optimala vore att 

genomföra bedömningar i reell miljö, men att det då kan bli mer kostsamt och 

tidskrävande, vilket kan vara till en nackdel.  

I DOA genomförs en subjektiv självskattning av individen samt en objektiv skattning 

av arbetsterapeuten. Författarna anser att denna parallella skattning är en bra metod 
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då en objektiv syn på individen tillkommer. I WAI och WRS genomförs endast en 

subjektiv skattning av individen själv. Dessa två instrument skiljer sig markant mot 

de övriga instrumenten och här kan författarna konstatera att WAI och WRS endast 

bedömer en begränsad del av arbetsförmågan med endast en form av 

datainsamlingsmetod. Dock måste man beakta vad syftet med instrumentet är och 

vilken information man vill få ut av ett instrument. Dessutom finns en fara med 

självskattningsfrågor. Enligt Depoy & Gitlin [1999] är det viktigt att frågorna är 

formulerade på ett visst sätt för att minska misstolkningar. Här ser författarna faran 

med att använda sig utav självskattning, då det finns risk att frågorna misstolkas eller 

att man ej förstår hur skattningsskalan fungerar.  

Vad gäller bedömningen av olika faktorer skiljer sig instrumenten åt i ett flertal 

punkter. Författarna instämmer med Staaf [1995] att arbetsförmåga måste bedömas i 

relation till ett arbete, där individen bedöms utifrån sin kapacitet i relation till 

arbetets krav på individen. AWP bedömer endast individens arbetsfärdigheter utifrån 

de tre dimensionerna. Men då författarna har personlig kännedom om instrumentet 

AWC, en arbetskravsanalys baserat på AWP som har som syfte att skildra i vilken 

omfattning en arbetsuppgift ställer krav på olika färdigheter hos individen kan här 

konstateras att dessa två kombinationer av instrument kompletterar varandra väl och 

kan vara ett stort steg mot denna helhetsbedömnings av arbetsförmåga som så ofta 

eftersträvas [Sandqvist, 2006]. 

WEIS [Corner et al, 1997] fokuserar på andra faktorer som vilka uppfattningar 

individen har kring den fysiska och psykosociala arbetsmiljön. I WRI [Ekbladh et al, 

2004] bedöms vilka psykosociala och miljömässiga faktorer som påverkar en 

individs möjlighet till återgång till arbete. Dessa två instrument har konstaterats 

bedöma olika faktorer, och är tänkta att kunna komplettera varandra. Att komplettera 

olika datainsamlingsmetoder har visat sig vara en förutsättning för att erhålla en så 

god bedömning av arbetsförmåga som möjligt [Travis, 2002].  

Författarna ställde sig frågan huruvida instrumenten bygger på någon teoretisk grund. 

Det visade sig att fem instrument bygger på den arbetsterapeutiska modellen Model 

of Human Occupation [Kielhofner, 2008]. Dessa instrument var AWP, DOA, WEIS, 

WRI samt WRS. Kielhofner [2008] rekommenderar att ett instrument bör ha en 
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teoretisk grund, dels för fortsatt intervention men även för att få en djupare förståelse 

för bedömningsresultatet. Att ett instrument är förankrat i en teoretisk grund anser 

författarna vara en grundläggande egenskap hos ett instrument. Detta möjliggör 

användning av instrumentet för en särskild yrkesgrupp som har kunskap om den 

valda grunden.  

Innes & Straker [1998] understryker vikten av att använda lämpliga och pålitliga 

instrument vid utvärdering av en individs arbetsförmåga, för att processen ska kräva 

så lite rehabiliteringsresurser som möjligt. Ett stort problem enligt Innes & Straker 

[1999b] är att flera studier under åren har påvisat en otillräcklighet gällande valida 

och reliabla instrument som mäter arbetsförmåga. Gällande denna studie ställde sig 

författarna frågan vilka psykometriska egenskaper som har prövats för instrumenten. 

Variablerna för mätning var tre olika sorters validitet, reliabilitet samt användbarhet. 

Resultatet visar att samtliga instrument förutom VALPAR prövats och fått goda 

resultat på en eller flera variabler.  

Reliabilitet var den mest förekommande psykometriska egenskap som instrumenten 

prövats på. Av de sju instrumenten som bearbetas i studien visade sig fyra ha en god 

reliabilitet. Författarna anser att detta är ett positivt fynd då reliabilitet är en mycket 

viktig egenskap eftersom det avser att mäta instrumentets förmåga att ge samma 

mätvärde vid upprepade tillfällen. Om ett instrument är reliabelt så betyder det att 

ändringar i en individs prestationer högst sannolikt beror på just detta och inte att 

instrumentet gjort en felmätning [Innes & Straker, 1999b]. 

Gällande validitet var konstruktionsvaliditet den form av validitet som förekom flest 

gånger bland instrumenten. Författarna tycker att validitetsprövningarna är 

tillfredställande men påpekar ytterligare prövningar då validitet är den i särklass 

viktigaste psykometriska egenskapen hos ett instrument [Dimitrov et al, 2001].  

Tre av sju instrument visade att de har en god användbarhet. Även här tycker 

författarna att de påträffat ett positivt fynd då de tycker att användbarhet är ett viktigt 

begrepp för bedömningsinstrument som mäter arbetsförmåga. I användbarhet ingår 

begrepp såsom ändamålsenlighet, effektivitet och tillfredställelse [Iso-Normen, 1998] 

och författarna anser att ett instrument höjer sig i sitt värde om det har dessa 

egenskaper då det understryker dess lämplighet. 
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Gällande användbarhet är det viktigt att ett instrument som ska användas i praktiken 

är ändamålsenligt samt tydlig i sina instruktioner och administration [Turner et al, 

2002]. Man kan här diskutera i vilken grad ett instrument används i förhållande till 

hur det uppfattas av användaren kring dessa förhållanden. En viss tendens till 

obrukbarhet av instrument som visas vara svåra att använda tror författarna kunna 

vara en stor nackdel hos ett instrument. Innes & Straker [2003] har konstaterat att 

användbarheten blir högre hos ett instrument som har egenskaper som tydlighet i 

struktur och klara definitioner av begrepp och teorier. 

I början av studien hade författarna höga förväntningar på att instrumenten som 

framkom i artiklarna skulle vara prövade utifrån de flesta av de valda psykometriska 

egenskaperna och ge sken av att genomgående ha goda egenskaper. Författarna 

trodde att de olika psykometriska prövningarna för ett instrument var en okonstlad 

uppgift men detta visade sig vara en misstolkning. Författarna har blivit införstådda i 

att psykometriska prövningar för ett instrument är en komplicerad och tidskrävande 

uppgift [Schult et al, 2000]. 

Flera källor påpekar bristen av användbara och tillförlitliga instrument inom den 

arbetslivsinriktade rehabiliteringen [Innes & Straker, 1999b; Ludvigsson et al, 2006; 

Sandqvist, 2007]. Detta anser författarna är ett stort problem eftersom det är viktigt 

att som yrkesverksam arbetsterapeut använda bedömningsinstrument som är testade 

utifrån olika psykometriska egenskaper, för att påvisa god validitet, reliabilitet och 

användbarhet. Genom att säkra dessa olika kvaliteter hos ett instrument anser 

författarna att man säkerställer dess användning som användare men även för 

individen som är i fokus då användningen av instrumentet är beprövat och 

tillförlitligt. 

Utvecklandet av instrument är en pågående och föränderlig process [Travis, 2002]. 

Nya versioner och revideringar av instrumenten kommer efterhand. Den svenska 

versionen av WRI är uppe i version 3 och bygger på den tionde amerikanska 

versionen [Forsyth  & Kerschbaum, 2005] År 2000 kom den andra svenska versionen 

av WEIS. Även AWP är i dagsläget reviderat till version 2. Instrumentet DOA gav år 

2006 ut den tredje versionen. Utvecklandet av nya versioner anser författarna vara 

mycket betydelsefullt. Det förefaller sig så att det ej skett någon större utveckling av 
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instrumentet VALPAR där det följaktligen inte finns någon reviderad version. Detta 

kan författarna konstatera vara till en stor nackdel för VALPAR som trots allt är ett 

relativt gammalt instrument med avsaknad av någon revidering. I relation till 

instrumenten som AWP, WRI, WEIS och DOA som har utvecklats genom nya 

versioner anses av författarna vara till en fördel hos instrumenten. 

En viktig aspekt i relation till denna studie är avsaknaden av en enhetlig definition av 

begreppet arbetsförmåga [Tengland 2006]. Sandqvist [2004] och Ludvigsson [2006] 

hävdar att begreppet arbetsförmåga spänner över flera dimensioner. Författarna anser 

att samverkan av olika instrument som framkommit i studien kan med fördel 

användas för att tydliggöra och bistå bedömningen av en individs arbetsförmåga och 

bidra till en förbättrad helhetsbedömning . Då AWP och AWC kompletterar varandra 

väl samt WRI och WEIS kan här diskuteras huruvida ytterligare kompletteringar av 

andra instrument i denna studie kan vara till en fördel. Att studera hur något av dessa 

instrument förhåller sig i kombination till exempelvis DOA skulle vara av intresse, 

då resultatet av denna studie visar på relativt stora skillnader gällande vilka faktorer 

de olika instrumenten bedömer. 

 

 6.3 Konklusion 
Antalet artiklar som har analyserats i studien för att besvara studiens frågeställningar 

blev 16 stycken. Resultatet visade att sju instrument kunde identifieras som på olika 

sätt mäter en individs arbetsförmåga. Majoriteten av dem har ett tydligt syfte samt är 

förankrade i en teoretisk grund. Instrumenten använder sig av olika metoder vid 

datainsamling. Tillfredställande, för författarna, psykometriska egenskaper är testade 

på instrumenten men påpekar vikten av fortsatta psykometriska tester. Författarna har 

konstaterat att arbetsförmåga är ett komplext begrepp som saknar enhetlig definition. 

På grund av detta blir bedömningen av arbetsförmåga således lika otydlig. 

Författarna föreslår att en samverkan av olika instrument som framkommit i studien 

används för att tydliggöra och bistå bedömningen av en individs arbetsförmåga. 
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Bilaga 2. Översikt av granskade artiklar 

 Titel Författare Tidskrift, årtal  Syfte Metod Resultat 

1 Construct validity 
of the Assessment 
of Work 
Performance. 

Sandqvist, J., Work, 2009 Att testa instrumentets 
begreppsvaliditet 

Kvantiativ Resultatet indikerar 
begreppsvaliditet för 
AWP eftersom alla 14 
variabler hade 
positiva utslag. 

2 Assessment of 
Work Performance 
(AWP) – 
development of an 
instrument 

Sandqvist, J. Work, 2006 Bearbetning och utvärdering 
av observationsinstrumentet 
AWP. 

Kvalitativ Resultatet visar en 
tillfredställande 
innehållsvaliditet samt 
användbarhet för 
instrumentet AWP. 

3 Reliability of the 
instrument DOA: 
Dialogue about 
ability related to 
work 

Norrby, E., 
Linddahl, I. 

Work, 2006 Undersöka reliabiliteten för 
instrumentet DOA. 

Kvantitativ Indikerar att DOA 
generellt hade en god 
reliabilitet för att mäta 
olika förmågor till 
arbete. 

4 The Worker Role 
Interview—
Preliminary Data 
on the Predictive 
Validity of Return 
to Work of Clients 
After an Insurance 
Medicine 
Investigation 

Ekbladh, E., 
Haglund, L & 
Thorell, L-H. 

Journal of 
Occupational 
Rehabilitation, 2004 

Undersöka den ”prediktiva” 
validiteten hos instrumentet 
WRI. 

Kvantitativ Fem av instrumentets 
sjutton variabler 
visade en preliminär 
”predektiv” validitet 
hos instrumentet. 
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5 Construct validity 
of the instrument 
DOA: A dialogue 
about ability 
related to work 

Linddahl, I., 
Norrby, E & 
Bellner, A,L. 

Work, 2003 Undersöka 
begreppsvaliditeten hos 
instrumentet DOA. 

Kvantitativ Resultatet indikerar 
att DOA är ett valitt 
instrument inom 
psykiatrisk 
arbetslivsinriktad 
rehabilitering och 
borde vara ett 
användbart instrument 
mellan 
arbetsterapeuten och 
klienten. 

6 Psychometric 
properties of the 
Worker Role Self-
assessment 
instrument used to 
evaluate 
unemployed 
people in Sweden. 

Wästberg, B., 
Haglund, L & 
Eklund, M. 

Scandinavian Journal 
of Occupational 
Therapy 

Fastställa de psykometriska 
egenskaperna för 
instrumentet WRS. 

Kvalitativ Resultatet visar att 
både klienter och 
arbetsterapeuter 
uppfattade 
innehålsvaliditeten 
samt användbarheten 
hos WRS som god 
och att reliabiliteten 
var tillfredställande. 

7 Test–retest 
reliability of the 
Work Ability 
Index 
questionnaire 

Zwart, B,C,H., 
Frings-Dresen, M, 
H, W., van 
Duivenbooden, 
J,C. 

Occupational 
Medicin, 2002 

Att bedöma test-retest 
reliabiliteten hos instrumentet 
WAI. 

Kvantitativ Resultatet visade på 
en acceptabel 
reliabilitet för 
instrumentet WAI. 

8 The Worker Role 
Interview: A 
powerful tool in 
Icelandic work 

Ásmundsdóttir, 
E,E. 

Work, 2004 Få en ökad insikt över vilka 
hinder som hindrade klienter 
vid återgång till arbete. 

Kvalitativ Resultatet visade att 
WRI gav klienterna 
möjlighet att uttrycka 
sina inställningar till 
arbete och att 
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rehabilitation informationen som 
WRI samlade in gav 
möjligheter till nya 
målsättningar för 
klienterna. 

9 Classification of 
Work Ability 
Index among 
young employees 

Kujala, V., Remes, 
J., Ek, E., 
Tammelin, T., 
Laitinen, J. 

Occupational 
Medicine, 2005 

Presentera resultatet efter 
WAI-bedömningar på 
arbetsföra individer som nyss 
fyllt 30 år. 

Kvantitativ Nya 
utvärderingskategorier 
föreslås för 
instrumentet. 

10 Content validity 
and utility of the 
Assessment of 
Work Performance 
(AWP) 

Sandqvist, J. Work, 2008 Undersöka 
innehållsvaliditeten samt 
användbarheten av 
instrumentet AWP. 

Kvalitativ Resultatet indikerar 
innehållsvaliditet samt 
användbarhet för 
instrumentet AWP 
som stödjer vidare 
prövningar på 
instrumentet. 

11 Psychometric 
properties of the 
Worker Role 
Interview 

Forsyth, A.j 
Braveman, B., 
Kielhofner, G. 

Work 2006 Att undersöka olika 
psykometriska egenskaper på 
instrumentet WRI. 

Kvantitativ Fynden från studien 
indikerar att WRI är 
ett sunt psykometriskt 
instrument mätt över 
kultur och diagnos 

12 Administration and 
application of the 
Worker Role 
Interview: looking 
beyond functional 

Fisher, G,S Work, 1999 Syftet är att beskriva WRI 
och diskutera dess kliniska 
användbarhet. 

Diskussionsartikel WRI förefaller vara 
ett användbart 
instrument för att 
identifiera och 
fastställa hinder vid 
återgång till arbete. 

13 Worker Role 
Interview: Toward 

Velozo, C,A., Journal of 
Occupational 

Undersöka validiteten hos Kvantitativ Två av studierna visar 
på en okonstruktiv 
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Validation of a 
Psychosocial 
Work-Related 
Measure 

Kielhofner, G. Rehabilitation, 1999 WRI genom tre olika studier. validitet för WRI.  

14 Psychometric 
properties of the 
work environment 
impact scale: a 
cross-cultural 
study 

Kielhofner, G., 
Lai, J,S & Olson, 
L. 

Work, 1998 Undersökning av de 
psykometriska egenskaperna 
för instrumentet WEIS. 

Kvalitativ Sammanfattningsvis 
indikerar resultatet 
begreppsvaliditet för 
WEIS. 

15 Swedish use and 
validation of 
Valpar work 
samples for 
patients with 
musculoskeletal 
neck and shoulder 
pain 

Schult, M,L., 
Söderback, I & 
Jacobs, K. 

Work, 1995 Att validera arbetsprover för 
Svensk användning. 

Kvantitativ Resultatet ponerar att 
instrumentet 
VALPAR kan vara till 
nytta vid 
bedömningstillfällen 
vid arbetsanalyser för 
att samla in data.  

16 Construct validity 
of a work 
environment 
impact scale 

Corner, R,A., 
Kielhofner, G & 
Fang-Lin, L. 

Work, 1997 Undersöka 
begreppsvaliditeten samt den 
interna överensstämmelsen 
för instrumentet WEIS samt 
mäta dess kliniska 
användbarhet. 

Kvalitativ Resultatet indikerar 
att WEIS har en intern 
överensstämmelse, 
begreppsvaliditet och 
att det är ett 
användbart instrument 
för att planera 
arbetsrelaterade 
åtgärder. 

 


