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SAMMANFATTNING 

Försäkringskassan (FK) har i uppdrag av Sveriges regering att ge ekonomisk ersättning vid 
funktionsnedsättning och att utreda medicinska förutsättningar för arbete med tillförlitliga 
bedömningsverktyg. Vid kompletterande bedömning av medicinska förutsättningar för arbete har 
Försäkringskassan valt det arbetsterapeutiska bedömningsinstrumentet Assessment of Work 
Performance som en del av aktivitetsförmågeutredningen. En specifik tillämpning med namnet 
Assessment of Work Performance – Försäkringskassan (AWP-FK) har utvecklats. I 
tillämpningen ingår tre arbetsuppgifter; namnskyltsbeställning, sortering av post samt montering 
av hyllor. Syftet med examensarbetet var att undersöka hur yrkesverksamma arbetsterapeuter 
uppfattar och använder bedömningsinstrumentet AWP-FK. Metoden som valdes var en e-
Delphistudie. Urvalet bestod av 11 yrkesverksamma arbetsterapeuter i Sverige som har arbetat 
med AWP-FK. Resultatet visar att arbetsterapeuterna tyckte att manualen var 
tydlig. Färdighetsområdet kommunikations- och interaktionsfärdigheter ansåg 
arbetsterapeuterna var svårt att bedöma med dagens arbetsuppgifter. Slutsatsen blev att 
det finns utvecklingsmöjligheter för AWP-FK vad gäller manualen, kommunikations- och 
interaktionsfärdigheter samt utveckling av nya arbetsuppgifter. I diskussionen diskuteras 
metodens tillförlitlighet och dess begränsningar. Metoden var fördelaktig eftersom svaren från 
runda ett gick att följa upp genom en konsensusberäkning. Slutsatsen blir att det är svårt att 
bedöma kommunikations- och interaktionsfärdigheter. Vidare diskuteras att det behövs fler 
arbetsuppgifter som bedömer kommunikations- och interaktionsfärdigheter samt att detta 
färdighetsområde bör utvecklas. 
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ABSTRACT 
 
The Swedish Insurance Agency, through the Swedish Government, has a mission of providing 
financial security for disability and sickness. Assessment of Work Performance (AWP-FK) is an 
occupational therapeutic assessment tool that includes three tasks: nameplate ordering, post 
sorting, and assembly of shelves. The aim of the study was to investigate how occupational 
therapists perceive and use AWP-FK. The method was an e-Delphi study that consisted of both 
qualitative and quantitative measures. The sample consisted of 11 occupational therapists in 
Sweden who had worked with AWP-FK. The results show how occupational therapists perceive 
the different tasks included in the assessment instrument. The results also show new 
development opportunities for AWP-FK regarding the manual and development of new tasks. A 
consensus level of 100% occurred on the variable communication- and interaction skills. 
Discussion: the method led to the expert panel’s opinion being investigated through a qualitative 
group interview. There was consensus in the responses that there is a need for more ways to 
assess communication- and interaction skills, with new tasks in AWP-FK. e-Delphi is described 
as advantageous as it is time- and cost-efficient. The conclusion shows the need for more tasks to 
asses in, primarily in communication- and interaction skills. 
 
 
 
 
Key words:  
Productivity, Instrument development, Sickness insurance, Vocational rehabilitation, Work 
ability  
 
 
 



 

Innehållsförteckning 

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

Bakgrund ......................................................................................................................................... 1	

Arbete som en del av de vardagliga aktiviteterna ........................................................................... 1	

Arbetslivsinriktad rehabilitering – innebörd och fördelningsansvar ............................................... 2	

Arbetsterapeutens uppdrag .............................................................................................................. 2	

Bedömning av arbetsförmåga ......................................................................................................... 3	

Utveckling av bedömningsinstrument ............................................................................................ 3	

Utveckling av arbetsterapeutiska bedömningsinstrument ............................................................... 4	

Assessment of Work Performance (AWP) ..................................................................................... 5	

Specifik tillämpning av Assessment of Work Performance ........................................................... 5	

Syfte ................................................................................................................................................ 6	

Metod .............................................................................................................................................. 6	

Urval ................................................................................................................................................ 7	

Procedur .......................................................................................................................................... 7	

Flödesschema .................................................................................................................................. 9	

Etiska ställningstaganden ................................................................................................................ 9	

Resultat .......................................................................................................................................... 10	

Demografiska frågor ..................................................................................................................... 10	

Runda ett ....................................................................................................................................... 10	

Runda två ...................................................................................................................................... 14	

Diskussion ..................................................................................................................................... 16	

Resultatdiskussion ......................................................................................................................... 16	

Metoddiskussion ........................................................................................................................... 19	

Konklusion .................................................................................................................................... 21	

Referenser ..................................................................................................................................... 22	

Bilagor ............................................................................................................................................... 	

 



1	 
	 

Inledning 
Aktivitet är förutsättning för hälsa och välmående (Kielhofner, 2009). Ett arbete är av stor vikt 
för en individs hälsa och välbefinnande. Ett arbete leder till att individen kan försörja sig själv 
och är en källa till delaktighet i samhället (Kielhofner, 2012). Vid nedsättning av arbetsförmåga 
kan karriärmöjligheter, ekonomi, sociala relationer och livsstil påverkas negativt (SBU, 2003). 
2008 infördes rehabiliteringskedjan (Försäkringskassan, 2015). Rehabiliteringskedjan innebär att 
en bedömning av arbetsförmåga utförs enligt fastställda riktlinjer. Bedömningen innebär att 
individen först prövas utifrån sitt nuvarande arbete. Efter 180 dagar prövas individens 
arbetsförmåga i förhållande till hela arbetsmarknaden (Försäkringskassan, 2015). För att pröva 
en individs arbetsförmåga krävs tillförlitliga bedömningsinstrument som bedömer en individ i 
aktivitet (Eklund, 2011). En korrekt bedömning ökar möjligheten till en snabbare återgång i 
arbete (Petersson & Hensing, 2009). Syfte med studien är att undersöka hur yrkesverksamma 
arbetsterapeuter uppfattar och använder bedömningsinstrumentet AWP-FK. 
 

Bakgrund 
 

Arbete som en del av de vardagliga aktiviteterna 
 

Människan har olika förutsättningar för att utföra olika aktiviteter (Kielhofner, 2012). Alla 
aktiviteter utförs i olika miljöer. Miljön består av social, kulturell, fysisk och sociokulturella 
särdrag som påverkar de aktiviteter som människan utför. Miljön påverkar vår motivation till 
aktivitet, hur vi organiserar aktiviteter samt hur vi utför aktiviteter. Den fysisk miljö består av 
naturliga miljöer som är skapade av människan. Den fysiska miljön består enligt Kielhofner 
(2012) av olika föremål och rum. Föremål är olika saker, vars egenskap påverkar hur människor 
använder dem. Rum består av olika fysisk kontexter som påverkar vad människan utför i 
kontexten. Det är oftast föremålen och rummens utformning i den fysiska miljön som har en 
inverkan på individer med funktionsnedsättning och deras möjlighet till delaktighet (Amini et al., 
2014; Kielhofner, 2012). Miljöns förutsättningar skapar möjligheter och begränsningar för 
individen i dess utförandekapacitet. Med utförandekapacitet menas en individs fysiska och 
kognitiva funktioner som påverkar aktivitetsutförandet. Aktivitetsutförandet är ett resultat av en 
dynamisk interaktion mellan individen, aktiviteten som utförs samt den miljö som individen 
befinner sig i (Amini et al., 2014; Kielhofner, 2012).  
  
Enligt Kielhofner (2012) ingår arbete i aktivitetsområdet produktivitet. Det kan omfatta betalda 
och obetalda aktiviteter som förmedlar produkter eller tjänster till andra. Vilket kan vara 
kunskap, idéer, informationsutbyte och underhållning. Arbetsuppgiftens innehåll samt miljön 
som arbetsuppgiften utförs i är viktiga delar som kan möjliggöra eller hindra att en individ klara 
av att utföra ett arbete (Amini et al., 2014; Kielhofner, 2012). Människan har en inneboende 
viljekraft som innebär att skaffa sig olika aktiviteter och verksamhetsval. Viljekraft består av 
individens uppfattning av sin egen förmåga men handlar även motivation till arbete. Ett arbete 
spelar en central roll för individen och kan bidra till positiva aspekter såsom att skaffa sig 
förnödenheter och kapital (Waddel & Burton, 2006). Ett arbete kan innebära att säkra sin 
ekonomiska trygghet genom yrkesarbete eller utbildning (Townsend och Polatajko, 2007). 
Arbetet kan även skapa en känsla av meningsfullhet och ge ett mervärde för individen (Ekberg, 
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Eklund & Hensing, 2015). Vid sjukdom som leder till sjukskrivning är det önskvärt att individen 
återfår sin arbetsförmåga med hjälp av arbetslivsinriktad rehabilitering (Kielhofner, 2012). 
 
Arbetslivsinriktad rehabilitering – innebörd och 
fördelningsansvar  
 

På arbetsmarknaden och inom socialförsäkringen tillämpas den så kallade arbetslinjen. 
Arbetslinjen innebär att eget förvärvsarbete och försörjning ska försöka uppnås av individen 
(Edling, 2011). Försäkringskassan har i uppdrag av Sveriges Regering att dels ge ekonomisk 
ersättning vid sjukdom och funktionsnedsättning, dels göra utredningar utifrån dessa 
ersättningar. I Sverige har arbetslivsinriktad rehabilitering en utgångspunkt som består av att 
olika myndigheter samverkar för individer som är i behov av stöd för att kunna uppnå egen 
försörjning (Arbetsförmedlingen, 2015). Försäkringskassans samarbete med arbetsförmedlingen 
inom arbetslivsinriktad rehabilitering fokuserar på individer med nedsatt arbetsförmåga. Att 
inneha en nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning kan påverka 
individens möjlighet till förvärvsarbete (Försäkringskassan, 2009). Arbetslivsinriktad 
rehabilitering kan hjälpa individer med nedsatt arbetsförmåga att återgå till ett arbete (Escorpizo, 
Reneman, Ekholm, Fritz, Krupa, Marnetoft & Chan, 2011). Försäkringskassan och 
arbetsförmedlingen erbjuder bland annat kartläggning för att undersöka vad individen har för 
möjligheter att kunna återgå i arbete. Den kompetens och de erfarenheterna som olika 
myndigheterna byggt upp inom arbetslivsinriktad rehabilitering är av stor vikt för att få ett bra 
resultat av rehabiliteringen (Försäkringskassan, 2009). Det är viktigt att en insats inom 
arbetslivsinriktad rehabilitering utförs så tidigt som möjligt för att möjliggöra snabbare återgång 
till arbete (Eklund, 2011; Petersson & Hensing, 2009). 
 
I arbetslivsinriktad rehabilitering ingår olika professioner såsom läkare, fysioterapeuter, psykolog 
och arbetsterapeut som samverkar med varandra i interdisciplinära team (arbetsförmedlingen, 
2015). Fokus ligger på individens förmågor och begränsningar (Edling, 2011) men även 
anpassning av arbetsplatsen, arbetsträning och utbildning (Sandvin, 2009). 
Rehabiliteringsansvaret delas av arbetsgivaren, Arbetsförmedlingen och individen (Sandvin, 
2009). Individen måste därför vara medveten om de krav som ställs på individen kring 
rehabiliteringen (Edling, 2011). En viktig aspekt av rehabilitering är att individen upplever 
delaktighet i sin rehabilitering eftersom det medför en större sannolikhet för individen att kunna 
återgå i arbete (Arbetsförmedlingen, 2015). Vid uppstarten av en arbetslivsinriktad 
rehabiliteringsinsats är det viktigt att komma igång med arbetsträning så skyndsamt som möjligt 
för snabbare återgång i arbete (Eklund, 2011; Petersson & Hensing, 2009). Arbetsgivarens 
attityd till att anpassa arbetets innehåll samt arbetsuppgifter är av stor vikt för en hållbar 
arbetsförmåga samt återgång i arbete (Boot, Van der Heuvel, Bultmann, de Boer, Koppes & Van 
der Beek, 2013; Andersen, Nielsen & Brinkmann, 2012; MacEachen, Clarke, Franche & Irvin, 
2006). Men individens motivation till arbetet har även stor betydelse för hur snabb återgången 
till arbete kommer att vara (Ekbladh, 2008).  
 

Arbetsterapeutens uppdrag 
 

Arbetsterapiprofessionen har sedan dess uppkomst varit inriktade på att förbättra individers 
engagemang i arbete (Rubenson, Svensson, Linddahl & Björlund, 2007). Genom att instruera 
och vägleda kan arbetsterapeuten ge individen stöd i rehabiliteringen samt ge individen insikt i 
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vilka förmågor och begränsningar individen har (Kielhofner, 2012). Arbetsterapeutens roll vid 
arbetslivsinriktad rehabilitering handlar delvis om att göra bedömningar av arbetsförmåga. En 
bedömning av en individs arbetsförmåga ur ett aktivitetsperspektiv är av stor betydelse för 
rehabiliteringen (Eklund, 2011; Petersson et al, 2009). Goda resultat har uppvisats för de 
interventioner inom arbetslivsinriktade rehabilitering som arbetsterapeuter utför (Ekberg et al, 
2015). 
 
För att göra en kompetent bedömning av arbetsförmåga efterfrågas i allt större utsträckning en 
kvalificerad bedömning. Inom arbetsterapi är det nödvändigt att använda sig av väl beprövade 
och strukturerade bedömningsinstrument för att det ska anses vara en lämplig och kvalitetssäker 
bedömning (Kjellin, Cisinsky Sjödahl & Eklund, 2008; Innes & Straker, 1999). Det är av stor 
vikt att tillförlitliga bedömningsinstrument används för att fånga upp individens 
aktivitetsproblematik (Kielhofner, 2012). 
 
Bedömning av arbetsförmåga 
 

Begreppet arbetsförmåga beskrivs rationellt som en individ som i en specifik miljö har specifika 
arbetsuppgifter (Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, 2012; SOU 2009:89; Socialstyrelsen, 
2003).   

Processen att beskriva om en individ har en arbetsförmåga är inte helt enkel och kräver att en 
utomstående part gör en bedömning. Legitimiteten som sjukförsäkring kräver att uppgiften att 
bedöma arbetsoförmåga på grund av sjukdom tas på allvar. Enligt statens offentliga utredningar 
(SOU 2009:89) kan en bedömning av arbetsförmåga betraktas som förmyndaraktiga men att 
behovet finns eftersom individen kan vara kopplad till olika typer av ersättning (SOU 2009:89).  

Medicinska förutsättningar för arbete är ett begrepp som Försäkringskassan använder i syfte att 
bedöma om individen har möjlighet att kunna återgå till ett arbete på den reguljära 
arbetsmarknaden. Till skillnad från bedömningen av arbetsförmåga kan medicinska 
förutsättningar för arbete finnas hos individen oavsett arbetsuppgift eller arbetsmiljö (SOU 
2009:89).  

Försäkringskassan fattar beslut om rätten till sjukersättning och samarbetar med hälso- och 
sjukvården för att göra dessa bedömningar. Kunskap och erfarenheter av att bedöma 
arbetsförmåga för personer med funktionsnedsättning är av stor vikt för en rättssäker process. 
Den kunskapen och de erfarenheter som finns bör tas tillvara på för att utveckla metoder och 
bedömningsinstrument för arbetsförmågebedömningar inom sjukförsäkringen (Regeringen, 
2010).  
 
Utveckling av bedömningsinstrument 
 

Försäkringskassan har i samarbete med Socialstyrelsen och i samråd med Arbetsförmedlingen 
utvecklat metoder för att bedöma arbetsförmåga. Samarbetet resulterade i att Försäkringskassan 
införde ett nationellt bedömningsverktyg i syfte att göra processen för bedömning av 
arbetsförmåga inom sjukförsäkringen mer rättssäker. Ytterligare samarbeten mellan 
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Hälso- och sjukvården samt Socialstyrelsen resulterade 
i att bedömningsverktyget AFU utvecklades. Syftet med en aktivitetsförmågeutredning (AFU) är 
att säkerhetsställa att alla får samma förutsättningar och kvalitén säkerställs i bedömningen 
(Regeringen, 2010). 
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Försäkringskassan framhåller att utveckling av metoder för att bedöma arbetsförmåga bör fortgå 
i form av utveckling av bedömningsinstrument inom sjukförsäkringen. Materialet ska 
kontinuerligt valideras och uppdateras i samarbete med Arbetsförmedlingen. Att utveckla 
bedömningsinstrument och metoder för att göra arbetsförmågebedömningar är tidskrävande och 
komplicerat. Utvecklingen bör därför ske utifrån de erfarenheter som finns av genomförda 
insatser inom arbetslivsinriktad rehabilitering (Regeringen, 2010).  
 
Bedömningsinstrument som bedömer förutsättningar för återgång i arbete för individer med 
funktionsnedsättning har framarbetats. Bedömningsinstrumenten som används i utredningar 
beskriver vilka aktivitetsbegränsningar som individen uppvisar vid utförande av arbete. Genom 
dessa utredningar går det att bedöma vilka förutsättningar individen har att försörja sig själv på 
den reguljära arbetsmarknaden (SOU 2009:89). 
 
Utveckling av arbetsterapeutiska bedömningsinstrument 

För att bedöma arbetsförmåga krävs adekvata och tillförlitliga bedömningsinstrument med en 
teorigrund. Det finns idag ett flertal bedömningsinstrument för att göra en bedömning av 
arbetsförmåga (Kielhofner, 2012).  
 
Den arbetsterapeutiska modellen ”Model of Human Occupation” (MOHO) innefattar vissa 
definierade begrepp. Några av de definierade begreppen inom MOHO innefattar bland annat 
motoriskafärdigheter, processfärdigheter, kommunikations- och interaktionsfärdigheter, 
viljekraft, vanebildning och utförandekapacitet. När nya bedömningsinstrumenten utvecklas 
inom ramen för modellen måste bedömningsinstrumentet innefatta några av dessa begrepp 
(Kielhofner, 2012).  
 
Vid bedömning av arbetsförmåga bör arbetsterapeuter använda sig av evidensbaserade 
bedömningsinstrument. Ett evidensbaserat bedömningsinstrument medföra en mer rättssäker 
grund vid bedömning (Kielhofner, 2012). För att fortsätt utveckla effektiva och evidensbaserade 
bedömningsinstrument är det är viktigt att professionen är medveten om utvecklingens betydelse 
för arbetsterapi (Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, 2008; Kielhofner, 2012). 
 
Vid vidareutveckling av bedömningsinstrument bör utvecklingen bidra till att 
bedömningsinstrumentet fortlöpande förbättras och att evidens, reliabilitet, validitet samt 
användbarhet säkerställs (Kielhofner, 2012). Med evidens menas att bedömningsinstrumentet är 
vetenskapligt prövat och att det råder reliabilitet, det vill säga att olika individer oberoende av 
varandra får samma mått vid användandet av bedömningsinstrumentet. För att ett 
bedömningsinstrument ska ha validitet innebär det att bedömningsinstrumentet mäter vad det 
avses att mäta vid bedömningen. I validitet ingår även begreppet innehållsvaliditet. Det 
undersöker om bedömningsinstrumentet mäter de bedömningsvariabler som det avser att mäta 
(Innes & Straker, 1999; Polit & Beck, 2012). Användbarheten innebär att instrumentet är 
utvecklat i samråd med yrkesverksamma vilket gör att instrumentet går att tillämpa i kliniska 
verksamheter (Henricsson, 2012). 
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Assessment of Work Performance (AWP) 
 

Bedömningsinstrument Assessment of Work Performance (AWP) är ett bedömningsinstrument 
framtaget i Sverige för att undersöka individers observerbara färdigheter vid utförande av arbete 
(Sandqvist, 2008a). Bedömningsinstrumentet baseras på den arbetsterapeutiska modellen ”Model 
of Human Occupation” (MOHO). AWP används idag i ett stort antal verksamheter som har 
rehabiliteringsuppdrag.  
   
Syftet med AWP är att bedöma en individs färdigheter genom direkt eller deltagande observation 
vid utförande av arbete. AWP används för individer med olika former av arbetsrelaterad 
problematik för att bedöma färdigheterna i arbete. AWP är inte kontext- eller uppgiftsbundet och 
bedömning kan ske i olika arbetsrelaterade uppgifter, både i artificiell och i reell miljön. 
Bedömningsinstrumentet är inte skade-, diagnos- eller sjukdomsbundet.  
  
I AWP bedöms individen i tre observerbara färdigheter: 

- Motoriska färdigheter innefattar bland annat kroppsställningar, fysisk energi, rörelser och 
koordination. 

- Processfärdigheter handlar bland annat om individens planering av sin arbetssituation, 
tidsorganisation samt psykisk energi. 

- Kommunikations- och interaktionsfärdigheter innefattar bland annat fysisk 
kommunikation och interaktion, anpassning av språk samt etablering av sociala 
kontakter. 

 
Bedömningen sker med en skattning av prestationen i en 4-gradig skala. Siffran 1 på skalan 
innebär inkompetent utförande, siffran 2 innebär begränsat utförande, siffran 3 innebär osäkert 
utförande och siffran 4 är kompetent utförande (Sandqvist, 2008a).  
  
En specifik tillämpning på AWP har framarbetats på uppdrag av Försäkringskassan med namnet 
Assessment of Work Performance-Försäkringskassan (AWP-FK). AWP-FK är en 
vidareutveckling av bedömningsinstrumentet Assessment of Work Performance (AWP) 
(Sandqvist & Edström, 2011). 

Specifik tillämpning av Assessment of Work Performance  

Assessment of Work Performance-Försäkringskassan (AWP-FK) är ett bedömningsinstrument 
avsett för bedömning av arbetsförmåga genom tre förutbestämda arbetsuppgifter (Sandqvist & 
Edström, 2011).  
Arbetsuppgifterna i AWP-FK ska kunna utföras i den miljö som finns tillgängliga, med den 
utrustning som finns eller att utrustningen kan införskaffas utan alltför stora kostnader. 
Bedömningsmiljön ska kunna prepareras och återställas inom rimlig tid samt att utrustningen ska 
kunna återanvändas. Tiden som finns till förfogande är 60-120 minuter enligt direktiv från 
Försäkringskassan. Arbetsuppgifterna ska efterlikna ett riktigt arbete och inte vara för lätta eller 
allt för avlägsna från verkliga arbetsuppgifter (Sandqvist & Edström, 2011).  
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Arbetsuppgifterna som ingår i AWP-FK har kravanalyserats utifrån bedömningsinstrumentet 
Assessment of Work Characteristics (AWC) (Sandqvist, 2008). För närvarande är 
arbetsuppgifterna: namnskyltsbeställning, montering av hyllor samt sortering av post.  
Arbetsuppgiften ”Namnskyltsbeställning” innefattar att individen ska genomföra en 
registreringsuppgift genom att registrera betalningar för namnskyltar till en Excel-fil med t.ex. 
datum, antal och pris som sedan lämnas till bedömaren. Arbetsuppgiften har en tidsbegränsning 
på 60 minuter.  
  
Arbetsuppgiften ”Montering av hyllor” innebär att individen ska montera 16 konsoler samt 8 
hyllplan på väggskenor. Därefter ska individen fylla hyllplanen med böcker och pärmar. Böcker 
och pärmar ska sedan ställas på hyllplanen i en viss ordning utifrån bedömarens instruktioner. I 
arbetsuppgiften finns det även möjlighet för två individer att samarbeta. 
 
Arbetsuppgiften ”Sortering av post” innefattar att individen ska hämta post från ett rum och 
transportera den till ett rum med postfack. Därefter ska individen sortera posten till postfacken så 
att de överensstämmer med det som står på kuverten.  
  
Vid skattning av klienternas färdigheter matchas de mot bedömningsinstrumentets kravprofil för 
AWC med en 4-gradig skala. Bedömningen sker därefter utifrån samma 4-gradiga skala som 
finns i AWP. Resultatet av bedömningen dokumenteras och ett utlåtande författas (Sandqvist & 
Edström, 2011).  
 
 

Syfte  
Syftet är att undersöka hur yrkesverksamma arbetsterapeuter uppfattar och använder 
bedömningsinstrumentet Assessment of Work Performance-Försäkringskassan (AWP-FK). 

 

Metod  
 

Metoden som valdes var en e-Delphistudie som innebär både kvalitativt och kvantitativ 
datainsamling. Enligt Keeney, Hasson, McKenna (2011) är e-Delphi en metod som passar till 
undersökningar inom områden med begränsad kunskap. Att tillfråga experter inom ett specifikt 
område kan vara fördelaktigt om det inte finns tillräckligt med kunskap att finna via exempelvis 
litteratur eller forskning (Keeney et al., 2011; Linstone & Turoff, 1975). 
 
Det väsentliga i e-Delphistudien är att varje expert får säga sin personliga åsikt och att den inte 
behöver stödjas i referens. Det är således experternas egen åsikt och specifika erfarenhet som 
efterfrågas, det finns därför inget rätt och fel i experternas åsikter (Keeney et al, 2011). En e-
Delphistudie består av 2 huvudstadier som kallas rundor. Varje runda består av olika moment 
och inriktningar. Syftet med e-Delphistudien är även att deltagarna får interagera med varandra. 
Under hela e-Delphi processen är det viktigt att experterna får möjlighet att se sin ursprungliga 
text som de har uttryckt i samverkan med de andra deltagarnas textsvar (Keeney et al, 2011).  
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Urval 
 

Inledningsvis skickades en förfrågan ut om deltagande i studien ut till deltagare som 
rekommenderats av Linköpings universitet (Bilaga 1). Inklusionskriterierna var arbetsterapeuter 
som hade använt bedömningsinstrumentet AWP-FK inom ramen för aktivitetsförmågeutredning 
(AFU). Att medverka i studien innebar att delge sin kunskap och erfarenhet om 
bedömningsinstrumentet AWP-FK. Förfrågan om att delta skickades ut via epost i april 2015 till 
10 personer genom ett bekvämlighetsurval. Ett bekvämlighetsurval inkluderar samtliga individer 
som har möjlighet att delta i studien och som uppfyller inklusionskriterierna (Henricson, 2012; 
Bryman, 2011).   
  
Vid första epostutskicket samtyckte sex deltagare till att delta i studien. En påminnelse skickades 
ut till de som inte besvarat förfrågan. Efter två veckor hade ytterligare tre deltagare samtyckt till 
att delta. Efter andra utskicket tackade en deltagare nej, vilket noterades som ett externt bortfall. 
Genom ett kedjeurval rekryterades ytterligare två deltagare med erfarenhet och kunskap om 
bedömningsinstrumentet AWP-FK. Ett kedjeurval kan med fördel användas vid rekrytering av 
deltagare inom områden med begränsad kunskap. Ett kedjeurval innebär att de deltagare som 
samtyckt till att delta i studien rekommenderar ytterligare deltagare (Bryman, 2011). När 
datainsamlingen startar benämns deltagarna som ”expertpanelen”.  

Procedur  
 
Kvalitativ datainsamling runda ett  

Första rundan konstruerades genom att utarbeta 18 öppna frågor utifrån syftet och 
användarmanualen för AWP-FK (Bilaga 2). En intervjuguide kan med fördel konstrueras för att 
få en struktur på intervjun (Kvale & Brinkmann, 2014). Exempel på frågor som utarbetades var: 
hur de upplever manualen till bedömningsinstrumentet AWP-FK, hur de upplever förberedande 
och iordningsställande av uppgifterna samt hur de upplever möjligheten att bedöma de 14 
färdigheterna när klienten utför arbetsuppgifterna. Via ett epostutskick fick experterna 
information om första rundan. I utskicket ingick uppgifter om Google-drive (GD), Survey & 
Report (Google, 2015; Survey&Report 2015). Expertpanelen delgavs ett ID och benämns AT1 
till AT11 (Bilaga 3). I Survey & Report ingick demografiska frågor för att få en uppfattning av 
expertpanelens ålder, antal arbetade år som arbetsterapeut, hur länge bedömningar de gjort med 
AWP-FK (Bilaga 4).  

Efter en vecka skickades en påminnelse till de som inte skrivit in sina åsikter i GD eller besvarat 
de demografiska frågorna.  

Kvalitativ analys runda ett  

Inledningsvis lästes allt insamlat material upprepade gånger för att få en helhetsbild. Enligt 
Kvale & Brinkmann (2014) är det ett essentiellt första steg i analysprocessen för att få en 
överblick av materialet. Det kvalitativa materialet sammanställdes och analyserades i 6 steg 
utifrån Jacobsens (2012) innehållsanalys. Stegen är följande, 1) tematisering, 2) kategorisering, 
3) fylla kategorier med innehåll, 4) räkna antal gånger som tema nämns, 5) jämföra intervjuer 
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och leta efter likheter och skillnader, 6) söka förklaringar till skillnader (Jacobsen, 2012). 
Tematiseringen genomfördes genom att flera ord och meningar lades ihop och bildade 
meningsbärande enheter. De meningsbärande enheterna markerades med överstrykningspennor. 
Kategoriseringen genomfördes genom att skapa kategorier som ger texten en struktur utifrån de 
olika arbetsuppgifterna i AWP-FK samt förslag på nya arbetsuppgifter. Nästa steg innebär att 
fylla varje kategori med innehåll. Genom att räkna antal gånger varje expert nämner ett 
påstående gick det att få en översikt över hur många experter som utryckt samma åsikt i varje 
kategori. Om experterna svarat liknande under temat ”Sortering av post” leder det till en enighet 
hos experterna. De sista två stegen innebär att jämföra intervjuerna för att hitta likheter och 
skillnader, samt söka förklaring till skillnaderna (Jacobsen, 2012). Det genomfördes inte 
eftersom syftet med den kvalitativa rundan var att hitta kategorier som gick att överföra till 
kvantitativa frågor. 
 
Kvantitativ datainsamling runda två 
 

23 nya frågor formulerades utifrån svaren i runda ett och fördes in i Survey & Report (Bilaga 5).  
 
I juni 2015 skickades ett informationsbrev om runda 2 ut via epost till de experter som besvarat 
frågerunda ett (Bilaga 6). Internt bortfall skedde med två personer som dock besvarat de 
demografiska frågorna. Experterna erhöll samma ID som tidigare men ett nytt lösenord som 
genererades via Survey & Report. Expertpanelen erhöll tre veckor för att besvara runda två. 
 
I den kvantitativa rundan uppmanades expertpanelen att gradera i vilken utsträckning som de höll 
med om ett påstående i en femgradig likertskala. Likertskalans mål är att mäta intensiteten av 
upplevelsen eller känslan inom området som behandlas. Likertskalans mått går att använda i 
statistiska uträkningar (Bryman, 2011). Skalan omfattar alternativen: Håller helt och hållet med, 
Håller delvis med, Vet inte/har ingen åsikt, Tar delvis avstånd, Tar helt och hållet avstånd. 
Påståendena graderas med en siffra 1 till 5 som räknas i hop till ett sammanlagt mått.  
 
Det insamlade materialet lagrades i Survey & Report fram till analys av materialet skulle ske 
hösten 2015. 
 
Kvantitativ analys runda två 
 

Materialet sammanställdes i Survey & Report i september 2015 genom statistikprogrammet 
SPSS. Vid uträkning av statistik användes statistikprogrammet från IBM SPSS Statistics 23 
(2015) (SPSS). 
 
En sammanslagning av likertskalans första och andra positiva värderingsgrad (Håller helt och 
hållet med och håller delvis med) genomfördes för att få fram ett procentvärde. Procentvärdet 
användes för att generera en koncensusnivå. Konsensusnivån används för att få en förståelse för i 
hur stor utsträckning experterna är överens om ett påstående. Enligt Avery et al (2005), är det en 
fördel att slå ihop likertskalans positiva värderingsgrader för att få fram en konsensusnivå. 
Medianvärdet (M) som presenteras i tabell 3 genom som en median ranking. Median rankingens 
syfte är att konstaterar vilket svarsalternativ som flest experter har besvarat. 
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Enligt Keeney et al. (2011) bör en konsensusnivå på minst 70 % uppnås för att inte starta 
ytterligare en runda. Analysen av runda två genererade en tillräckligt hög konsensusnivå för att 
inte starta ytterligare en runda. 
De demografiska frågorna analyserades i Survey & Report genom en snabb-PDF. Det bidrog till 
att få en översikt av expertpanelen vad gäller exempelvis ålder, kön, antal år som de arbetat som 
arbetsterapeuter samt hur många bedömningar de genomfört med AWP och AWP-FK. 
  
Flödesschema  

Flödesschemat representerar hur de olika delarna i examensarbetet har framarbetats steg för steg. 
 

 
Etiska ställningstaganden 
 

Det har öppnats nya möjligheter att hitta deltagare samt genomföra datainsamling för 
forskningsprojekt via internet. Internet är idag en naturlig vardag såväl på arbetet som på 
fritiden. Det finns idag inga lagar som reglerar hur forskningsetiska aspekter ska appliceras på 
internet. Dock ska lagar och regler som finns i den fysiska världen appliceras vid forskning via 
internet (Henricson, 2012).   
Vetenskapsrådet (2012) beskriver fyra etiska principer att ta hänsyn till vid forskning, 
informationskravet, samtyckeskravet, nyttjandekravet samt konfidentialitetskravet. Genom att 

  

 

Syfte 

Arbetsterapeuter	tillfrågades	 
och	en	expertpanel	skapades 

Kvalitativa	frågor	till	 
runda	ett	utformades 

Frågorna	lades	ut	i	 
Google - Drive	och	besvarades. 

Svaren	från	de	kvalitativa	 
frågorna	analyserades.	 

Kvantitativa	frågor	till	runda	 
två	utformades 

De	kvantitativa	frågorna	 
skickades	ut	till	expertpanelen	 

och	besvarades. 
	frågor	analyserades	 23 

kvantitativt. 

	 
	 
 

Resultat. 

Tabell 1 
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skicka ut information om studiens syfte och vad som förväntas av deltagaren så kunde de 
självständigt ta ställning till om de ville delta i studien. I och med utskick av informationsbrev så 
efterfrågades ett samtycke utifrån samtyckeskravet. Samtyckeskravet ska inhämtas om 
deltagande i studien innebär ett aktivt deltagande. Konfidentialitetskravet utgår från att uppgifter 
om identifierbara personer bör förvaras på ett sådant sätt att dessa inte kan identifieras av 
utomstående. Genom att skicka all epost till deltagarna via hemlig kopia kunde deltagarnas 
anonymitet garanteras. Kontaktuppgifterna till deltagarna förvarades lösenordskyddade på en     
e-postadress via Linköpings Universitet samt i Survey & Report. Deltagarnas identiteter kodades 
direkt till AT1-AT11, dels för att underlätta vid analys av data, dels för att de skulle vara 
anonyma inför varandra. Efter insamling av kvantitativ data var materialet lösenordskyddat via 
Survey & Report där de även förvarades. Nyttjandekravet innebär att all insamlad data från 
projektet inte får användas i ickevetenskapliga syften (Vetenskapsrådet, 2012). Nyttjandekravet 
har tagits hänsyn till genom att upplysa deltagarna om att all insamlad data kommer överföras till 
Linköpings Universitet och därmed användas för att vidareutveckla bedömningsinstrumentet.  
 
 
 
 
 
 

Resultat  

Demografiska frågor  

Expertpanelen bestod av nio kvinnor och två män som var mellan 31-62 år. Expertpanelen angav 
att de har arbetat som arbetsterapeuter i mellan 3-33 år. Åtta av individer i expertpanelen uppgav 
att de hade kandidatexamen i arbetsterapi och tre uppgav att de hade magisterexamen i 
arbetsterapi. Experterna hade arbetat med bedömningsinstrumentet AWP i mellan 1-6 år och 
med AWP-FK i 1-4 år. Uppskattningsvis hade expertpanelen utfört mellan 10-200 bedömningar 
med AWP-FK. Det fanns en geografisk spridning mellan expertpanelen. fem av deltagarna i 
expertpanelen fanns i Västra Götaland, fyra fanns i Östergötland och två fanns i Stockholm.  
 
Runda ett  

Frågorna framarbetades utifrån manualen till Assessment of Work Performance-
Försäkringskassan (AWP-FK). Frågorna fokuserade på expertpanelens uppfattning i användande 
av bedömningsinstrumentet. I den första rundan ställdes 18 öppna frågor som arbetsterapeuterna 
besvarade i löpande text i ett Google-Drive dokument (GD). Resultatet presenteras utifrån fem 
kategorier.  
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Arbetsuppgiften “Namnskyltsbeställning” 
 

   Den skriftliga informationen till arbetsuppgiften “Namnskyltsbeställning” ansågs vara tydlig och 
informativ. Men att den muntliga informationen som ges till individen är komplicerad eftersom 
det går att dra egna slutsatser utifrån manualen. De anses positivt att det finns ett förträningsblad 
där individen först kan pröva arbetsuppgiften tillsammans med bedömaren. 

 
AT4: ”Individen upplever namnskyltsbeställningen som ganska svår att förstå, särskilt delen 
med beställning.”  
 
Expertpanelen anser att förberedelserna och iordningställandet av arbetsuppgiften 
”namnskyltsbeställning” inte tar lång tid eller är krävande. Rättningen av dokumentet kan ta mer 
tid i anspråk. 
 
AT5: ”Man behöver ha en stund på sig innan samt till ”rättning” men känns ok.” 
 
Experterna menar att det är viktigt att prata med individen för att avgöra om arbetsuppgiften 
”namnskyltsbeställning” är relevant utifrån individens problematik. 
Experterna medger att arbetsuppgiften är relevant för att bedöma processfärdigheter. I motoriska 
färdigheter finns de begränsade möjligheter vad gäller kroppsställning och finmotoriska rörelser. 
Samtliga i expertpanelen uttrycker att det är svårt att bedöma kommunikations- och 
interaktionsfärdigheter med arbetsuppgiften ”namnskyltsbeställning”. Vidare upplever 
expertpanelen att arbetsuppgiften är lång och tar mycket tid i anspråk i förhållande till hela 
bedömningen. 
 
AT11: ”Mycket lång uppgift, hjälper att bedöma koncentrationsförmåga, uppmärksamhet och 
psykisk uthållighet. Annars är det begränsade möjligheter att bedöma olika förmågor. 
Färdigheterna såsom böja, sträcka, gå, skjuta, dra och lyfta blir inte bedömda. Om individen är 
socialt tillbakadragen, blir det svårt att få in kommunikationsfärdigheter eftersom uppgiften inte 
är skapade för att bedöma sociala färdigheter. Det saknas normalvärde, relaterat till antal fel i 
registreringen.” 
 

Syftet	är	att	undersöka	hur	
yrkesverksamma	

arbetsterapeuter	uppfattar	och	
använder	

bedömningsinstrumentet	
Assessment	of	Work	

Performance-Försäkringskassan	
(AWP-FK).

Arbetsuppgiften	
“Namnskyltsbes

tällning”	

Arbetsuppgiften	
“sortering	av	

post”	

Arbetsuppgiften	
“montering	av	

hyllor”		

Försäkringskass
ans	direktiv	

Nya	
utvecklingsmöjli
gheter	för	AWP-

FK

Tabell 2 
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Arbetsuppgiften “Sortering av post”  
 

      Den skriftliga informationen (manualen) gällande arbetsuppgiften ”sortering av post” upplevs 
tydlig. Det behövs dock mer tydlighet i manualen kring vad som behöver beaktas vid 
utformningen av arbetsuppgiften, exempelvis höjd och avstånd på postfacken samt anpassningar 
som får utföras inom ramen för arbetsuppgiften ”sortering av post”. Arbetsuppgiften anses vara 
fördelaktig eftersom den inte tar mycket tid i anspråk men kräver att arbetsuppgiften är förberedd 
inför nästa bedömning. 

 
Möjligheten att bedöma motoriska färdigheter anses goda eftersom individen använder hela 
kroppen. Vid bedömning av processfärdigheter anses arbetsuppgiften fördelaktig eftersom den 
inbegriper uthållighet, arbetstempo och koncentration. Det anses svårt att hitta en arbetsledare till 
arbetsuppgiften och därmed svårt att bedöma kommunikations-och interaktionsfärdigheter. 
  
 AT11: ”Den bästa uppgiften av de tre. Allt i ett! Däremot har vi inte använt någon 
”arbetsledare”. Det är otydligt i manualen vad man menar med interagera med en tänkt 
arbetsledare.” 

Arbetsuppgiften “Montering av hyllor”  
 

Expertpanelen upplever att förberedelserna av arbetsuppgiften ”montering av hyllor” går snabbt 
men att iordningställandet är mer tidskrävande. Expertpanelen uppfattar att materialet till 
hyllmonteringen tar mycket plats, vilket är ett problem vid förvaring av arbetsmaterialet. 

AT10: “Lätt att komma igång när uppgiften är iordningställd. Det tar lite tid att plocka iordning 
och sortera böckerna efteråt.” 

AT8: ” Vi har förvaringsutrymme för detta som passar bra. Endast förvaring av material mellan 
tillfällena uppfattas kunna vara ett problem. Lite efterarbete att iordningställa är bara bra för en 
kontorsanställd” 

Manualen till arbetsuppgiften är tydlig men det upplevs behövas mer detaljerade instruktioner 
kring utformning av arbetsuppgiften. I manualen upplever expertpanelen att det saknas 
information om höjd på hyllor, vilken typ material som ska ingå samt hur mycket materialet ska 
väga. 

 AT10: ”I det stora hela bra. Jag har dock förstått att vi gör lite olika i verksamheterna, 
exempelvis när det gäller på vilka höjder hyllorna ska monteras. Vissa låter individen själv mäta 
ut och andra har förmarkerat höjderna. Det ger lite olika förutsättningar. Vet inte om det 
behöver tydliggöras?” 

      Möjligheten att bedöma motoriska färdigheter anses vara goda eftersom den är en fysiskt 
krävande arbetsuppgift som innebära tunga lyft och bärmoment. Vad gäller processfärdigheter 
får bedömaren en tydlig bild av hur individen planerar sin tid och arbetssituation. Expertpanelen 
upplever svårigheter i bedömning med individer som är analfabeter eller om individen har en 
annan kulturell bakgrund och saknar grundläggande erfarenhet av den här typen av arbete. En del 
av expertpanelen uppger att de aldrig låtit två individer utföra arbetsuppgiften tillsammans.       
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De anser att det är svårt att bedöma kommunikations- och interaktionsfärdigheter utan 
interaktion med någon annan individ. 

 
    AT5: “Motoriska och processfärdigheter går bra att bedöma, svårare med kommunikations och 

interaktionsfärdigheter. Aktiviteten kräver en hel del fysiskt och det är bra, behövs en sådan 
aktivitet att kunna bedöma i.”  

 
Försäkringskassans direktiv 
 

Expertpanelen menar att de hinner med 2 kompletta arbetsuppgifter utifrån försäkringskassans 
tidsdirektiv på 120 minuter men att 120 minuter inte är tillräckligt för att hinna med alla tre 
arbetsuppgifter. Expertpanelen uppger att de vill välja aktiviteter som kompletterar varandra med 
hänsyn till individens problematik. De uppfattar att arbetsuppgifterna ”montering av hyllor” och 
”namnskyltsbeställning” tar för lång tid att utföra, de hinns således inte med inom 120 minuter. 
Därför väljer de en av arbetsuppgifterna i kombination med ”sortering av post”. På grund av att 
samtliga arbetsuppgifter inte hinns med ansågs det att arbetsuppgifterna kan behöva en 
tidsbegränsning med längre tid. 
 
AT3: “Bedömningen i sig med AWP-FK går ju att genomföra på den tiden men vi gör oftast två 
av de tre övningarna. Alla tre skulle inte hinnas med.” 
 
AT11: ”Om man tar med postsorteringen och en uppgift till, då hinner man. Men det blir svårt 
med namnskyltbeställningar och monteringsuppgift under samma bedömning. Man vill ju välja 
aktiviteter så att de kompletterar varandra men hänsyn till individens besvär. Om jag anser att 
jag behöver använda alla tre uppgifter då använder jag bara hälften av datauppgiften. Två 
timmar är inte tillräckligt för att bedöma uthålligheten om individen har en viss arbetsförmåga.” 

Expertpanelen uppfattar att 120 minuter inte är tillräckligt för att bedöma medicinska 
förutsättningar för arbete. Expertpanelen efterfrågar fler tillfällen för bedömning och ifrågasätter 
också om handläggarna på försäkringskassan kan använda bedömningen utifrån normalt 
förekommande arbeten på arbetsmarknaden.  
 
AT1: ”Klart att man skulle önska mer tid eller möjlighet att få bedöma personen vid fler 
tidpunkter/nedslag för att säkerställa bedömningen. Förmågan kan ju variera från dag till dag 
och från tidpunkt till tidpunkt på dagen.” 
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Runda två 

 

 

Fråga 

 

 

 

 

 

 

Resultattabell Runda 2 

Deltagare = 9 

Värderingsgrad: 

1 = Håller helt och hållet med;  

2= Håller delvis med; 

3=Vet inte/ har ingen åsikt; 

4 = Tar delvis avstånd; 

5= Tar helt och hållet avstånd 

 

 

Median 

ranking 

 

 

Konsensus  

(%)=1+2. 

1 Manualen i bedömningsinstrumentet 

AWP-FK upplevs detaljerad och 

informativ 

2 100 % 

2 Den skriftliga informationen (manualen) 

gällande namnskyltsbeställningen är 

tydlig och informativ 

1 100 % 

3 Den muntliga informationen som ges till 

klient vid namnskyltsbeställningen är 

något komplicerad och krävande 

4 22,2 % 

4 Förberedelserna och iordningställandet av 

namnskyltsbeställningen kräver lite 

förarbete och efterarbete 

1 100 %* 

5 Det finns ett behov av att kunna bedöma 

hur många fel en person får ha på 

arbetsuppgiften namnskyltsbeställning 

1 88,9 % 

6 Den skriftliga informationen (manualen) 

gällande sortering av post upplevs tydlig 

2 87,5 %* 

7 Det finns ett behov att tydliggöra 

manualen för sortering av post för att 

definiera på vilken höjd hyllorna ska vara 

placerade 

2 66,6 % 

Tabell 3 
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8 Det finns ett behov av en tidsbegränsning 

vad gäller arbetsuppgiften sortering av 

post 

2 55,5 % 

9 Förberedelserna av arbetsuppgiften 

sortering av post upplevs gå snabbt och 

enkelt 

1 100 % 

10 Iordningställandet av arbetsuppgiften 

sortering av post upplevs krävande 

4 33,3 % 

11 Möjligheten att bedöma 

processfärdigheter och motoriska 

färdigheter när klienten utför 

arbetsuppgiften sortering av post upplevs 

bra 

2 88,9 % 

12 Det upplevs svårt att hitta en person som 

ska agera arbetsledare till arbetsuppgiften 

sortering av post 

2 88,9 % 

13 Det finns ett behov av att definiera ett 

genomsnittsvärde på antal fel klienten får 

göra vid sortering av post 

2 66,6 % 

14 De 120 minuter till förfogande enligt 

Försäkringskassan direktiv vid 

bedömning med AWP-FK upplevs rimlig 

2 77,7 % 

15 Samtliga arbetsuppgifter bör ha en 

tidsbegränsning 

2 55,5 % 

16 Det hinns med 2 kompletta 

arbetsuppgifter enligt försäkringskassans 

120 minuters direktiv 

2 75 % * 

17 120 minuter upplevs inte som tillräckligt 

för att hinna göra alla bedömningar 

4 44,4 % 

18 Det är problematiskt att det inte finns 

något tidsdirektiv på två av 

arbetsuppgifterna 

 

4 33,3 % 
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19 Arbetsuppgifterna är relevanta för 

bedömning av arbetsförmåga 

2 77,8 % 

20 Det är svårt att bedöma kommunikations- 

och interaktionsfärdigheter med dagens 

arbetsuppgifter 

1 100 % 

21 Det finns ett behov av att utforma fler 

arbetsuppgifter som bedömer 

kommunikations- och 

interaktionsfärdigheter 

1 100 % 

22 Det finns ett behov av att utforma fler 

arbetsuppgifter som bedömer 

finmotoriska rörelser 

1 77,8 % 

23 Arbetsuppgifterna kräver att klienten kan 

läsa och förstå skriftlig information 

2 100 % 

*bortfall 
 
Tabellen visar hur expertpanelen besvarat den kvantitativa rundan. I tabellen framgår olika 
konsensusnivåer kring hur expertpanelen uppfattar och använder AWP-FK. Det uppkom en hög 
konsensusnivå kring frågor som handlade om arbetsuppgiften ”namnskyltsbeställning” och 
arbetsuppgiften ”sortering av post”. Det uppstod även en hög konsensusnivå kring svårigheter att 
bedöma kommunikations- och interaktionsfärdigheter i arbetsuppgifterna. Samtliga i 
expertpanelen uppfattar att det behövs fler arbetsuppgifter som bedömer kommunikations- och 
interaktionsfärdigheter samt finmotoriska färdigheter. 
 

Diskussion  

Resultatdiskussion  
 
I resultatet uppkommer en konsensusnivå på 100 % i ett flertal frågor. Bland annat upplevs 
manualen till AWP-FK samt arbetsuppgiften ”namnskyltsbeställning” detaljerad, tydlig och 
informativ. I arbetsuppgiften ”sortering av post” ansåg alla i expertpanelen att förberedelserna 
går snabbt och enkelt. En konsensusnivå på 100 % uppkom kring de frågor som behandlade 
svårigheter i att bedöma kommunikations- och interaktionsfärdigheter. Det har i flera studier 
påpekats bristen kring bedömningsinstrumentet vad gäller kommunikations- och 
interaktionsfärdigheter (Hildebrand & Johansson, 2012; Karlsson, 2013). Genomgående för hela 
runda ett var att samtliga i expertpanelen under flera frågor påpekade att det behövs fler sätt att 
bedöma kommunikations- och interaktionsfärdigheter. Vilket tyder på en begränsning i 
bedömningsvariablerna. Linell (1989) menar att kommunikation är mer än bara en sändare och 
en mottagare av ett meddelande. Kommunikation består av emotionella och sociala relationer 
mellan de kommunicerande individerna. Det kan därför anses vara svårt att bedöma 
kommunikation på ett objektivt sätt utan en emotionell och social relation mellan individer 
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(Linell, 1989). Eftersom samtliga arbetsuppgifter förutom ”montering av hyllor” är uppbyggda 
för enskild bedömning av arbetsförmåga är det inte möjligt med dagens arbetsuppgifter att få två 
individer att interagera med varandra. Kommunikations- och interaktionsfärdigheter anses svårt 
att bedöma vad gäller enskild bedömning utan interaktion med annan deltagare (Karlsson, 2013). 
Vid arbetsuppgiften ”montering av hyllor” finns det ett moment där två individer har möjlighet 
att interagera med varandra. Expertpanelen uppger dock att de sällan använder sig av det 
momentet. Genom att låta två individer samarbeta i en arbetsuppgift så ger det bättre 
bedömningsunderlag för kommunikations- och interaktionsfärdigheter (Hildebrand & Johansson, 
2012). För individer som inte har någon social och emotionell relation kan dock samarbete i en 
arbetsuppgift vara svår att genomföra.  
 
En konsensusnivå på 100 % uppnåddes kring frågor om det behövs fler arbetsuppgifter som 
bedömer kommunikations- och interaktionsfärdigheter. Fan, Taylor, Ekbladh, Hemmingsson & 
Sandqvist (2013) menar att kommunikations- och interaktionsfärdigheter kan behöva utvecklas 
till mer krävande variabler för att innehållsvaliditet ska gälla kring den fyrgradiga 
skattningsskalan i AWP-FK. Expertpanelen uppger att arbetsuppgifterna inte är tillräckligt 
utmanande för individer med delvis nedsatt arbetsförmåga. Enligt Crist (2015) bör det finnas 
ekologisk validitet kring bedömningsinstrumentet vad gäller överförbarheten mellan reell och 
konstruerad miljö. Det innebär att arbetsuppgifterna bör överensstämma med vanligt 
förekommande arbetsuppgifter (Crist, 2015). Det finns en oklarhet om arbetsuppgifterna i AWP-
FK är överförbara till de krav som ställs på enskilda individer på arbetsmarknaden. 
Vid prövning av den diskriminativa förmågan vid bedömning med AWP-FK syns det ingen 
statistisk skillnad mellan kontrollgruppen och patientgruppen vad gäller kommunikations- och 
interaktionsfärdigheter (Sandqvist, Gerdle & Hemmingsson, 2014).  
 
Resultatet visar att expertpanelen anser att det är svårt att göra en bedömning på individer som 
har annat modersmål eller är analfabet. Tengland (2006) menar att språkkunskaper endast är 
viktigt om det krävs för att förstå arbetsuppgiften och för att kunna samarbeta med andra 
individer på arbetsplatsen. Hur mycket språkkunskaper som krävs kan variera mellan olika 
arbeten (Tengland, 2006). Om individen på grund av språkkunskaper inte kan förstå den 
skriftliga eller muntliga informationen som ges vid bedömning med AWP-FK medför det att 
bedömningen blir ofullständig. För bedömning av vanligt förekommande arbetsuppgifter på 
arbetsmarknaden krävs det språkkunskaper, i annat fall har inte individen rätt till sjuk- eller 
aktivitetsersättning (Tengland, 2006). Karlsson (2013) menar att det är svårt för bedömaren via 
AWP-FK att bedöma om det är bristande språkkunskaper eller uppmärksamhetsproblematik som 
är individens hinder. Det kan vara en svårighet för individer som inte förstår instruktioner med 
svensk text i exempelvis arbetsuppgiften ”namnskyltsbeställning” eller ”sortering av post”. 
Expertpanelen uttryckte att arbetsuppgiften ”montering av hyllor” var den arbetsuppgift som 
delvis gick att anpassa för individer som inte kan läsa svenska. Genom en förbättring av 
bedömningsinstrumentet och tydligare variabler kan det bli lättare att beskriva den 
diskriminativa förmågan och urskilja individ med och utan arbetsrelaterad problematik 
(Sandqvist et al. 2014).  
  
I manualen till arbetsuppgiften ”sortering av post” framgår det inte tillräckligt tydligt vem som 
ska agera arbetsledare och vad som förväntas av arbetsledaren. För att reliabilitet ska råda kring 
bedömningsinstrumentet och för att varje individ ska få en likvärdig bedömning krävs tydligare 
instruktioner i manualen. En deltagare i expertpanelen beskriver bland annat att den brukar sätta 
på en radio efter halva tiden som ett störningsmoment. Det går därför diskutera om varje individ 
får en likvärdig bedömning när andra bedömare inte har samma störningsmoment vid 
bedömningsförfarandet. Reliabiliteten kan därmed ifrågasättas. Expertpanelen framförde även ett 
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behov av att standardisera måtten kring arbetsuppgiften “montering av hyllor”. En tanke om 
bedömningsinstrumentets reliabilitet är att i dagens läge kan bedömaren själv sätta ihop 
arbetsuppgiften olika och därmed får individerna inte en likvärdig bedömning. Enligt Matheson, 
Gaudino, Mael & Hesse (2000) är det av stor vikt att bedömningsinstrumentets reliabilitet inte är 
bristfällig eftersom det kan påverka användbarheten negativt. 
 
Expertpanelen svarar att de hinner med två arbetsuppgifter på 120 minuter. Karlsson (2013) 
menar att arbetsuppgiften ”namnskyltsbeställning” är den arbetsuppgift som anses ta längst tid 
för individen att utföra. Sandqvist et al. (2014) har utfört prövning av den diskriminativa 
förmågan för bedömningsinstrumentet AWP-FK. Den visar att arbetsterapeuterna i studien i 
större utsträckning använde sig av arbetsuppgifterna ”sortering av post” och ”montering av 
hyllor” än ”namnskyltsbeställning”. Expertpanelen förklarar att de sällan kombinerar både 
arbetsuppgiften ”namnskyltsbeställning” med ”montering av hyllor” utan att de oftast använder 
sig av arbetsuppgiften ”sortering av post” och en av de tidigare nämnda arbetsuppgifterna. De 
uppger att arbetsuppgiften ”namnskyltsbeställning” dels kan ta för lång tid, dels att det oftast är 
vid mötet med individen som bedömaren får en uppfattning om individen har tidigare datorvana. 
Experterna anser att 120 minuter inte upplevs som tillräckligt för att hinna göra alla 
bedömningar. Av tidigare studier framkommer att det krävs minst två arbetsuppgifter, helst tre 
för att få tillräckligt underlag för bedömning (Karlsson, 2013). Det är av stor vikt att 
bedömningsinstrument är praktiskt användbara och är tillförlitliga vid bedömning av 
arbetsförmåga. Vid bedömning med fokus på arbetsförmåga behövs det oftast mer än ett 
bedömningsinstrument för att bedöma arbetsförmåga. Arbetsterapeuter måste därför beakta vilka 
aspekter av en arbetsförmåga som de vill bedöma och därmed använda det 
bedömningsinstrument som tillhandahållet dessa aspekter på ett överskådligt sätt (Law, Baum & 
Dunn, 2009). Frågan är om AWP-FK fångar upp helheten hos individen och ger bedömaren en 
överskådlig bild av arbetsförmågeutredningens alla aspekter. Hildebrand och Johansson (2012) 
menar att det finns tveksamheter om en arbetsterapeut kan genomföra en adekvat bedömning och 
besvara de frågeställningar som Försäkringskassan efterfrågar på 120 minuter. Validiteten kring 
bedömningsinstrumentet kan därmed ifrågasättas, huruvida det finns brister avseende att mäta 
det som avser att mätas. Tidsaspekten för bedömning av arbetsförmåga samt att en av 
arbetsuppgifterna ofta undviks med tanke på tidsbristen är exempel på aspekter kring att validitet 
kan ifrågasättas. Karlsson (2013) menar att manualen tolkas och att bedömning kan genomföras 
på olika sätt beroende på den erfarenhet bedömaren har. En del i expertpanelen uttrycker att 
kollegor med erfarenhet av AWP-FK har varit behjälpliga med att instruera kring 
arbetsuppgifterna och manualen. Det kan resultera i att varje bedömaren inte själv får bilda sig 
en egen uppfattning om bedömningsinstrumentet utifrån manualen. Det kan också innebära att 
bedömaren får sin uppfattning utifrån hur en kollega uppfattar och använder 
bedömningsinstrumentet vilket kan resultera i ett annorlunda resultat av bedömningen. 

I resultatet gav expertpanelen förslag på utvecklingsmöjligheter för AWP-FK. Av tidigare 
studier har arbetsterapeuter förslagit att det borde finnas mellan 5-10 arbetsuppgifter att välja 
mellan för att kunna bedöma arbetsförmåga (Karlsson, 2013). Arbetsuppgifter som förslogs var 
mer specifik kommunikations- och interaktionsmoment genom att bedömaren lägger in muntlig 
förändring i arbetsuppgiften. Individen får då integrera och kommunicera med bedömaren. I 
tidigare studier fanns det förslag på arbetsuppgifter kring kommunikations- och interaktion 
genom att låta individer samarbeta (Karlsson, 2013; Hildebrand & Johansson, 2012). Genom att 
samarbeta med en annan individ ökar möjligheterna att bedöma kring bedömningsvariablerna 
kommunikations- och interaktionsfärdigheter. Eftersom samtliga arbetsterapeuter i hög 
utsträckning efterfrågar just dessa variabler skulle en utveckling av arbetsuppgifter kring 
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kommunikations- och interaktionsfärdigheter medföra att bedömningen med AWP-FK i högre 
utsträckning blir komplett. 
 
Metoddiskussion  
 
Syftet med studien var att undersöka hur yrkesverksamma arbetsterapeuter uppfattar och 
använder bedömningsinstrumentet Assessment of Work Performance-Försäkringskassan (AWP-
FK). 
 
I studien användes ett bekvämlighetsurval. Ett bekvämlighetsurval kan vara fördelaktigt när det 
är en liten population som ska undersökas. Trovärdigheten kring urvalet kan dock vara 
missvisande för populationen eftersom alla som fanns tillgängliga fick delta (Holme & Solvang, 
1997). Bekvämlighetsurval är den urvalsmetod som är minst lämplig utifrån en 
trovärdighetssynpunkt (SCB, 2014). Men eftersom det finns få arbetsterapeuter i Sverige som 
använder bedömningsinstrumentet kan det ändå anses som en lämplig urvalsmetod. 
Bekvämlighetsurvalet kan ha påverkat resultatet i den bemärkelsen att det gav ett tillförlitligt 
resultat utifrån beprövad erfarenhet. En deltagare tackade nej och därför behövde ett kedjeurval 
genomföras. Det kan vara relevant att ha ett kedjeurval när det är ett specifikt urval som ska 
genomföras med en specifik målgrupp (Keeney et al. 2011). Ett kedjeurval kan vara missvisande 
för att representera populationen (Bryman, 2011). Men eftersom det var få deltagare i studien var 
kedjeurvalet ett fördelaktigt alternativ. Kedjeurvalet kan ha gett ett bredare material att arbeta 
med i resultatet eftersom fler deltagare tillkom. Ett antal på minst 10 deltagare kan anses vara 
tillräckligt för att starta en Delphi studie (Linstone & Turoff, 1975).   
 
Studiedesignen som användes var en e-Delphistudie som innebär både kvalitativa och 
kvantitativa delmoment. Kritik som framförs kring Delphistudier är brister på universella regler 
kring utformningen av rundorna (Keeney et al. 2011; Linstone & Turoff, 1975). Metoden var 
svår att arbeta med eftersom det var svårt att hitta en metodbok att efterfölja. Det krävde en 
gedigen sökning inom både forskningslitteratur och facklitteratur för att hitta en relevant e-
Delphimetod att följa. Bristen på metodböcker medförde även en svårighet kring att få 
uppfattning om hur varje runda skulle utformas.  
 
Mycket tid gick därför åt att läsa på om metoden. För att skicka ut den kvantitativa runda två 
analyserades materialet av runda ett skyndsamt vilket medförde att analysen av materialet kan ha 
blivit ytlig. Enbart en kvalitativ intervju hade underlättat datainsamlingen och inte varit lika 
krävande. I efterhand går det att reflektera över att den kvalitativa datainsamlingen gav väldigt 
innehållsrikt material och att det inte fanns något behov av runda två. 
 
Anledningen till valet av e-Delphistudie istället för att använda sig av en kvalitativ metod var 
fördelen med att ha internet som verktyg. Internetforskning anses som en tidseffektiv metod både 
för forskaren och för de som deltar i studien (Henricson, 2012). För att kunna samla in 
deltagarnas åsikter samt demografiska frågor om deltagarna behövde olika webbformulär skapas. 
Google-drive ansågs som ett bra verktyg för att registrera kvalitativa åsikter. Andra alternativ till 
Google drive var Dropbox och open source. Anledningen till att Dropbox valdes bort var 
kostnaden för tjänsten samt att expertpanelen var tvungen att registrera ett konto. Anledningen 
till att Open source inte användes var för att deltagarna själva var tvungna att ha en egen server 
som klarar både drift och säkerhet. 

Problem som uppstod kring Google-Drive var att flera sjukhus i Sverige har en brandvägg som 
blockerar användningen Google-Drive. Brandväggen medförde att flera av deltagarna i 
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expertpanelen inte hade åtkomst till dokumenten som var centrala för datainsamlingen. Det kan 
ha påverkat studien negativt eftersom deltagarna inte fick tillgång till de andra experternas 
utlåtanden och åsikter. Därmed uteblev interaktionen mellan deltagarna som var e-Delphi 
studiens ursprungliga ändamål. Att inte ha åtkomst till dokumentet medförde att flera av 
deltagarna fick sin privata e-postadress kopplad till dokumentet. Ett annat alternativ som erbjöds 
var att få frågorna via epost. Problemet med Google-drive hade kunnat förebyggas genom att 
genomföra en testomgång genom att deltagarna först fick gå in i Google-Drive och se om de 
hade åtkomst till dokumentet innan studien startade. 

 
En diskussion kring pilotstudie fördes men eftersom det redan var begränsat antal individer som 
samtyckt till att delta i studien samt att det inte finns kunskap att inhämta på annat sätt valdes 
pilotstudien bort. Enligt Bryman (2011) bör inte en pilotstudie genomföras med de individer som 
ingår i det urval som har genomförts. En pilotstudie kan ha gett en större insikt vid utformningen 
av rundorna och gett en större insyn i de mätfel som uppkom i runda två. Genom att inte använda 
sig av pilotstudie är det svårt att upptäcka mätfel. Bryman (2011) menar att det oftast efter 
enkätundersökningar kommer tillbaka som eventuella fel kan upptäckas. De frågor som har 
mätfel är fråga 3, 8, 10, 17 och 18. Genom att det uppkommit mätfel kan resultatet i studien vara 
vilseledande eftersom frågorna i runda två inte speglar de svar som expertpanelen gav i runda ett. 
 
Ett annat alternativ till metod som togs i anspråk var en semistrukturerad intervju via telefon. Det 
är en kostnadseffektiv metod som tar lite tid i anspråk och är oberoende av vart respondenten bor 
(Henricson, 2012). Nackdelen med att genomföra en telefonintervju är att individen måste 
avsätta en viss tid på ett visst datum vilket gör det till en metod som inte är flexibel (Henricson, 
2012). Vid kvalitativ telefonintervju är det enklare att identifiera om individen förstått frågan 
som ställdes eller inte (Bryman, 2011). Om det hade genomförts en semistrukturerad 
telefonintervju skulle det varit enklare att följa upp deltagarnas svar och ställa följdfrågor. Det 
hade kunnat medföra ett annat resultat eftersom e-Delphi studien begränsade möjligheten att 
ställa följdfrågor. Följdfrågor hade gett ett mer nyanserat och informationsrikt resultat. 
 
Internet ger deltagarna en fördel utifrån ett maktperspektiv eftersom de kan uttrycka sina åsikter 
anonymt (Smith, Sullivan & Baxter, 2009; Ross, Stroud, Rose & Jorgensen, 2006). Eftersom 
antalet kliniker i Sverige som använder bedömningsinstrumentet är begränsat och endast ett fåtal 
individer har utbildning i bedömningsinstrumentet medför det att flera av deltagarna kan ha 
kännedom om varandra och därmed kan inte anonymiteten garanteras. Smith et al. (2009) menar 
att anonymiteten kan begränsas om en eller flera av deltagarna känner varandra genom sin 
profession. Resultatet kan ha påverkats eftersom vissa i expertpanelen inte kunde eller ville 
uttrycka sina åsikter fullt ut.  

Enligt Keeney et al. (2011) bör en e-Delphistudie uppnå en konsensusnivå på minst 70 %. En 
konsensusnivå medför att det går att sätta en gräns och värdera resultatet som framkommit på ett 
överskådligt sätt. Om en strikt delphistudie genomförts hade konsensusnivåerna varit något lägre 
och det hade funnits ett behov av att framarbeta en runda till. Att framarbeta ytterligare en runda 
ansågs inte ha genererat någon större förändring i svarens konsensusnivå. Enligt Keeney et al. 
(2011) ska forskare vara eftertänksamma när det gäller att göra ytterligare rundor eftersom 
studien kan tappa deltagare. Om ytterligare en runda framarbetats kan det ha medfört ett stort 
bortfall eftersom datainsamlingen skulle ske under sommaren 2015. Flera i expertpanelen hade 
semester under sommaren och var inte tillgängliga för studien. Fler rundor betyder inte 
automatiskt att syftet utforskas ytterligare eller att högre konsensusnivå uppnås (Keeney et al. 
2011).  
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Konklusion  
 
Slutsatsen av studien visar att arbetsterapeuter uppfattar bedömningsinstrumentet som 
fördelaktigt vad gäller att bedöma medicinska förutsättningar för arbete. Manualen och 
arbetsuppgiften ”sortering av post” ansågs detaljerat beskrivna och tydliga. Arbetsuppgifterna 
”namnskyltsbeställning” och ”montering av hyllor” var två arbetsuppgifter som behöver 
tydligare instruktioner kring den information som finns vid utformning av arbetsuppgiften samt 
informationen som ges till individen. 

Det uppkom flera förslag på hur bedömningsinstrumentet skulle kunna förbättras men även 
förslag på vidareutveckling av arbetsuppgifter. Expertpanelen ansåg att bedömningsinstrumentet 
AWP-FK behöver vidareutvecklas främst vad gäller flera arbetsuppgifter som bedömer 
kommunikations- och interaktionsfärdigheter. Vad gäller motoriska färdigheter efterfrågas en 
arbetsuppgift som bedömer finmotoriska rörelser i större utsträckning. En viktig del av 
vidareutveckling är att de arbetsuppgifter som ingår i bedömningsinstrumentet ger en 
heltäckande bild av samtliga bedömningsvariabler samt att Försäkringskassans frågeställning ska 
kunna besvaras med bedömningen.  

För att vidareutveckla bedömningsinstrumentet AWP-FK rekommenderas studier som 
undersöker Försäkringskassans direktiv på 120 minuter ytterligare. En fråga som uppkom i 
studien var om det rimligt att göra en kvalificerad bedömning av medicinska förutsättningar för 
arbete på 120 minuter? 

Vidare rekommenderas att vidareutveckla de arbetsuppgifter som expertpanelen har gett förslag 
på i den här studien samt pröva dessa i en konstruerad miljö. 

En intressant aspekt att vidare undersöka är att genom kvantitativ data jämföra 
arbetsterapeuternas erfarenhet eller antal år arbetade som arbetsterapeut med hur de svarat i de 
olika variablerna i bedömningsinstrumentet och på så sätt undersöka mellanbedömarreliabilitet. 
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Bilagor  
Bilaga 1 
 
Förfrågan om deltagande i studie 
 
Hej!  
Vi är två studenter som läser på arbetsterapeutprogrammet vid Linköpings Universitet. Syftet i 
vårt examensarbete är att undersöka hur arbetsterapeuter uppfattar och använder 
bedömningsinstrumentet AWP-FK samt hur bedömningsinstrumentet kan utvecklas. Vårt fokus 
kommer att ligga på arbetsuppgifterna i AWP-FK. Bedömningsinstrumentet är relativt 
nyutkommet så ytterligare forskning behövs för att stödja och säkerhetsställa instrumentets 
tillförlitlighet.  
Försäkringskassan införde år 2012 ett nytt verktyg för bedömning av arbetsförmåga,  
Aktivitetsförmågeutredningen (AFU).  Bedömningsinstrumentet Assessment of Work  
Performance (AWP) har valts ut som arbetsterapeutiskt instrument av medicinska  
förutsättningar för arbete. En specifik tillämpning av AWP har utvecklats till AWP-FK. Vid 
framtagandet av AWP-FK utvecklades 3 arbetsuppgifter som är specifika för bedömningen. 
Denna studie är en av flera som genomförts på AWP-FK. Vi har valt att använda oss av en 
metod som kallas delphistudie. Denna metod går ut på att konsultera erfarna experter inom 
området. Ni kommer att bli inbjudna till ett online-dokument där ni kommer få frågor att 
besvara. Varje frågerunda kommer att pågå ca 1 vecka och det kommer vara ca 3-4 rundor som 
kommer pågå under maj/ juni månad. Mer information kommer vid samtycke till deltagande.  
För att kunna genomföra den här studien behöver vi din hjälp med att:  
• Ta del av dina expertkunskaper inom området.  
• Arbeta med ett levande dokument genom interagera online.  
Vårt fokus i examensarbetet kommer att ligga på att samla in information om utveckling av 
bedömningsinstrumentet kan ske. Tidigare studier på AWP-FK har visat att det finns ett behov 
av utveckling av instrumentet för att exempelvis bättre kunna bedöma kommunikations-och 
interaktionsfärdigheter.  
Om du vill delta i studien så önskar vi ditt samtycke via epost senast den 7/5-2015. Vid samtycke 
kommer vi att maila ut specifika inloggningsuppgifter till en webbenkät. Allt material kommer 
att behandlas konfidentiellt och du kan när som helst välja att avbryta ditt deltagande. All 
information som skrivs in i dokumentet kommer sedan att överlämnas till Linköpings 
Universitet.   
Ditt deltagande i vårt examensarbete skulle vara väldigt värdefullt.  
Med vänliga hälsningar  
Linda Eriksson  
Epost: xxx  
Tel: xxxxx  
Magnus Bergman  
Epost: xxx  
Tel: xxxxx  
Handledare för examensarbetet: Elin Karlsson 
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Bilaga 2 
Runda 1  

1. Hur upplever du manualen till bedömningsinstrumentet AWP-FK?  
2. Hur upplever du den skriftliga informationen(manualen) gällande 
namnskyltsbeställningen?  
3. Hur upplever du den muntliga informationen som ges till klient vid 
namnskyltsbeställningen?  
4. Hur upplever du förberedelserna och iordningställandet av 
namnskyltsbeställningen?  
5. Hur upplever du möjligheten att bedöma de 14 färdigheterna när klienten utför 
arbetsuppgiften namnskyltsbeställning?  
6. Hur upplever du den skriftliga informationen(manualen) gällande postsortering?  
7. Hur upplever du förberedelserna och iordningställandet av postsortering?  
8. Hur upplever du möjligheten att bedöma de 14 färdigheterna när klienten utför 
arbetsuppgiften vid postsortering?  
9. Hur upplever du den skriftliga informationen (manualen) gällande montering av 
hyllor?  
10. Hur upplever du förberedelserna och iordningställandet av montering av hyllor?  
11. Hur upplever du möjligheten att bedöma de 14 färdigheterna när klienten utför 
arbetsuppgiften montering av hyllor?  
12. Hur för du anteckningar vid bedömning med AWP-FK i respektive arbetsuppgift?  
13. Hur sammanställer och skattar du bedömningen med AWP-FK?  
14. Hur upplever du skattningsskalan efter bedömning med AWP-FK?  
15. Hur upplever du återkoppling till patienten efter bedömning med AWP-FK?  
16. Hur uppfattar du de 120 minuter till förfogande enligt Försäkringskassan direktiv 
vid bedömning med AWP-FK?  
17. Hur många arbetsuppgifter hinner ni med på 120 minuter utifrån 
försäkringskassans tidsdirektiv inklusive sammanställning av bedömningen?  
18. I vilken utsträckning anser du att arbetsuppgifterna är relevanta för bedömning av 
arbetsförmåga hos dina klienter?  
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Bilaga 3  
Mailutskick Runda 1 
 
Hej!  
Tack för att du vill delta i vår studie.  
Vi kommer nu att bjuda in dig till ett google drive-dokument med din mailadress. Du trycker 
bara på länken som medföljer i mailet för att komma till dokumentet.  
Länk till google-drive dokumentet:  
Med det här mailet får du även inloggningsuppgifter till en webbaserad enkät där bland annat 
utbildning, ålder efterfrågas, som ska fyllas i innan du börjar skriva i google-drive dokumentet. 
Ditt unika ID: ATxxx  
Lösenord: xxxxx  
Länk till enkäten:  
- Det användarnamn du får tilldelat för att fylla i webbenkäten ska du använda när du 
fyller i dina åsikter i Google-drive dokumentet.  
- Under hela processen har du rätt att gå in och ändra det du skrivit i google drive 
dokumentet och även ta del av andras åsikter.  
OBS! Radera ej någon annan deltagares inskrivna material.  
Tidsintervallet för när varje runda påbörjas och avslutas står överst i Google-drive dokumentet. 
Efter att varje runda avslutas samlas materialet in och analyseras och därefter påbörjas nästa 
runda med vidare instruktioner.  
Studien beräknas pågå under maj och juni 2015. Om du har några frågor finns vi tillgängliga via 
mail och telefon.  
 
Vänliga Hälsningar  
Linda Eriksson och Magnus Bergman  
Epost: xxx Tel: xxxx  
Epost: xxx Tel: xxxx  
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Bilaga 4  

Samtycker du till att delta i denna studie? 1 = Ja 2 = Nej                    

Är du man eller kvinna?     1 = Man 2 = Kvinna 

Hur gammal är du?  

Hur många år har du arbetat som yrkesverksam arbetsterapeut?  

Hur många år har du arbetat som yrkesverksam arbetsterapeut?  

Vilken utbildningsnivå har du?  

Vilken utbildningsnivå har du? - Om annat, specificera  

Hur länge har du arbetat med (Assesment of Work performance) AWP? 

Hur länge har du arbetat med (Assesment of Work performance) AWP? 

Hur länge du har arbetat med bedömningsinstrumentet AWP-FK. 

Hur länge du har arbetat med bedömningsinstrumentet AWP-FK.  

Hur många bedömningar har du uppskattningsvis gjort med AWP-FK? 

Hur många bedömningar har du uppskattningsvis gjort med AWP-FK? 

På vilken ort är du verksam?  

Vem är din arbetsgivare?  
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Bilaga 5  
Kvantitativa frågor runda 2  
Manualen i bedömningsinstrumentet AWP-FK upplevs detaljerad och informativ 1 = Håller helt 
och hållet med   2 = Håller delvis med 3 = Vet inte/har ingen åsikt  4 = Tar delvis avstånd  5 = 
Tar helt och hållet avstånd  
Den skriftliga informationen (manualen) gällande namnskyltsbeställningen är tydlig och 
informativ. 1= Håller helt och hållet med   2 = Håller delvis med 3 = Vet inte/har ingen åsikt  4 = 
Tar delvis avstånd  5 = Tar helt och hållet avstånd  
Den muntliga informationen som ges till klient vid namnskyltsbeställningen är något 
komplicerad och krävande1 = Håller helt och hållet med   2 = Håller delvis med 3 = Vet inte/har 
ingen åsikt  4 = Tar delvis avstånd  5 = Tar helt och hållet avstånd  
Förberedelserna och iordningställandet av namnskyltsbeställningen kräver lite förarbete och 
efterarbete 1 = Håller helt och hållet med   2 = Håller delvis med 3 = Vet inte/har ingen åsikt  4 = 
Tar delvis avstånd  5 = Tar helt och hållet avstånd  
Det finns ett behov av att kunna bedöma hur många fel en person får ha på arbetsuppgiften 
namnskyltsbeställning 1 = Håller helt och hållet med   2 = Håller delvis med 3 = Vet inte/har 
ingen åsikt  4 = Tar delvis avstånd  5 = Tar helt och hållet avstånd  
Den skriftliga informationen (manualen) gällande postsortering upplevs tydlig.     1 = Håller helt 
och hållet med   2 = Håller delvis med 3 = Vet inte/har ingen åsikt  4 = Tar delvis avstånd  5 = 
Tar helt och hållet avstånd  
Det finns ett behov att tydliggöra manualen för postsortering för att definiera på vilken höjd 
hyllorna ska vara placerade1 = Håller helt och hållet med   2 = Håller delvis med 3 = Vet inte/har 
ingen åsikt  4 = Tar delvis avstånd  5 = Tar helt och hållet avstånd  
Det finns ett behov av en tidsbegränsning vad gäller arbetsuppgiften 1 = Håller helt och hållet 
med   2 = Håller delvis med 3 = Vet inte/har ingen åsikt  4 = Tar delvis avstånd  5 = Tar helt och 
hållet avstånd  
Förberedelserna av arbetsuppgiften postsortering upplevs gå snabbt och enkelt1 = Håller helt och 
hållet med   2 = Håller delvis med 3 = Vet inte/har ingen åsikt  4 = Tar delvis avstånd  5 =  
Tar helt och hållet avstånd  
Iordningställandet av arbetsuppgiften postsortering upplevs krävande1 = Håller helt och hållet 
med   2 = Håller delvis med 3 = Vet inte/har ingen åsikt  4 = Tar delvis avstånd  5 = Tar helt och 
hållet avstånd  
Möjligheten att bedöma processfärdigheter och motoriska färdigheter när klienten utför 
arbetsuppgiften postsortering upplevs bra 1 = Håller helt och hållet med   2 = Håller delvis med 3 
= Vet inte/har ingen åsikt  4 = Tar delvis avstånd  5 = Tar helt och hållet avstånd Det upplevs 
svårt att hitta en person som ska agera arbetsledare till arbetsuppgiften postsortering 1 = Håller 
helt och hållet med   2 = Håller delvis med 3 = Vet inte/har ingen åsikt  4 = Tar delvis avstånd  5 
= Tar helt och hållet avstånd  
Det finns ett behov av att definiera ett genomsnittsvärde på antal fel klienten får göra vid 
postsortering1 = Håller helt och hållet med   2 = Håller delvis med 3 = Vet inte/har ingen åsikt  4 
= Tar delvis avstånd  5 = Tar helt och hållet avstånd  
De 120 minuter till förfogande enligt Försäkringskassan direktiv vid bedömning med AWPFK 
upplevs rimlig1 = Håller helt och hållet med   2 = Håller delvis med 3 = Vet inte/har ingen åsikt  
4 = Tar delvis avstånd  5 = Tar helt och hållet avstånd  
Samtliga arbetsuppgifter bör ha en tidsbegränsning1 = Håller helt och hållet med   2 = Håller 
delvis med 3 = Vet inte/har ingen åsikt  4 = Tar delvis avstånd  5 = Tar helt och hållet avstånd  
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Det hinns med 2 kompletta arbetsuppgifter enligt försäkringskassans 120 minuters direktiv. 1 = 
Håller helt och hållet med   2 = Håller delvis med 3 = Vet inte/har ingen åsikt  4 = Tar delvis 
avstånd  5 = Tar helt och hållet avstånd  
120 minuter upplevs inte som tillräckligt för att hinna göra alla bedömningar1 = Håller helt och 
hållet med   2 = Håller delvis med 3 = Vet inte/har ingen åsikt  4 = Tar delvis avstånd  5 =  
Tar helt och hållet avstånd  
Det är problematiskt att det inte finns något tidsdirektiv på två av arbetsuppgifterna 1 = Håller 
helt och hållet med   2 = Håller delvis med 3 = Vet inte/har ingen åsikt  4 = Tar delvis avstånd  5 
= Tar helt och hållet avstånd  
Arbetsuppgifterna är relevanta för bedömning av arbetsförmåga1 = Håller helt och hållet med   2 
= Håller delvis med 3 = Vet inte/har ingen åsikt  4 = Tar delvis avstånd  5 = Tar helt och hållet 
avstånd  
Det är svårt att bedöma kommunikations och interaktionsfärdigheter med dagens arbetsuppgifter 
1 = Håller helt och hållet med   2 = Håller delvis med 3 = Vet inte/har ingen åsikt  4 = Tar delvis 
avstånd  5 = Tar helt och hållet avstånd  
Det finns ett behov av att utforma fler arbetsuppgifter som bedömmer kommunikations och 
interaktionsfärdigheter 1 = Håller helt och hållet med   2 = Håller delvis med 3 = Vet inte/har 
ingen åsikt  4 = Tar delvis avstånd  5 = Tar helt och hållet avstånd  
Det finns ett behov av att utforma fler arbetsuppgifter som bedömmer finmotoriska rörelser1 = 
Håller helt och hållet med   2 = Håller delvis med 3 = Vet inte/har ingen åsikt  4 = Tar delvis 
avstånd  5 = Tar helt och hållet avstånd  
Arbetsuppgifterna kräver att klienten kan läsa och förstå skriftlig information1 = Håller helt och 
hållet med  2 = Håller delvis med 3 = Vet inte/har ingen åsikt  4 = Tar delvis avstånd  5 =  
Tar helt och hållet avstånd  
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Bilaga 6  
 
Runda 2 
 
Hej!  
Runda 2 består av en kvantitativ enkät där vi har analyserat och sammanställt era svar från runda 
1. Här ska du gradera hur väl påståendet stämmer överens med dina åsikter/ erfarenheter av 
instrumentet. De olika parametrarna som finns med är: Håller helt och hållet med, Håller delvis 
med, Vet inte/har ingen åsikt, Tar delvis avstånd, Tar helt och hållet avstånd. Parametrarna är till 
för att undersöka om gruppen har gemensamma åsikter samt för att identifiera 
meningsskillnader. Är det någon åsikt som skiljer sig markant från gruppen så kommer vi 
efterfråga mer information.  
Denna enkät går både att besvara via webben och via en smartphone genom att du kopierar in 
länken och anger din unika inloggning (Observera att du till denna runda har samma ID men att 
lösenordet är ändrat på grund av sekretess.)  
Ditt ID: ATxx  
Ditt lösenord: xxx  
Vi önskar svar på enkäten senast den xxx.  
Dina svar är väldigt värdefulla och vi är väldigt tacksamma för att du deltar i vår studie. 
 
Vänliga Hälsningar  
 
--   
Linda Eriksson och Magnus Bergman  
Epost: xxx Tel: xxx  
Epost: xxx Tel: xxx  




