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Sammanfattning 

I dagens samhälle är arbete en viktig del i människans liv. Det ger struktur på dagen och en 

identitet. Nedsatt arbetsförmåga kan leda till sjukskrivning. Med tidiga rehabiliteringsinsatser 

förkortas sjukskrivningstiden för individen. Genom att använda bedömningsinstrument som 

är valida och reliabla skapas förutsättningar för individen att få en säker bedömning av 

arbetsförmågan. Att individen självskattar sin egen arbetsförmåga är en viktig del i 

rehabiliteringsprocessen. Syftet med examensarbetet var att beskriva hur en yrkesverksam 

population skattade sin arbetsförmåga, samt att jämföra skattningen mellan arbetare och 

tjänstemän. En yrkesverksam population på 44 individer fick skatta sin arbetsförmåga. 

Bedömningsinstrumentet Dialog om arbetsförmåga (DOA) med Model of Human Occupation 

som teoretisk grund, användes som enkät för insamling av data. En kvantitativ ansats med ett 

målinriktat urval användes till denna studie. Resultatet visar på hög skattning av 

arbetsförmågan överlag i urvalet. Gruppen arbetare skattade sig generellt högre än 

tjänstemännen på frågorna. I skattningen förekom statistiskt signifikanta skillnader på tre 

frågor mellan grupperna. Resultatet leder till att värden framtagits som klienter och 

arbetsterapeuter kan ha i åtanke och som utgångspunkt i kartläggningen av arbetsförmåga. 

Dessutom bör arbetsterapeuten vara medveten om skillnader mellan arbetares och 

tjänstemäns arbetsförmåga samt att skillnader kan förekomma mellan frågeområdena i DOA. 

Nyckelord: Arbete, arbetsrehabilitering, arbetsterapi, bedömningsinstrument, delaktighet. 

 



   
 

Summary 

Description about workers and officials assessments in working capacity with help from the 

instrument Dialogue about Working Ability (DWA).  

Work is in today’s society an important part of most peoples life. It gives an identity and 

structure to the day and reduced work capacity can lead to longer absence of leave due to 

sickness. Early rehabilitation shortens the absence of leave time for the individual by using 

valid evaluation instruments of the working capacity. Self-estimation of the working capacity 

by the individual is an important part in the rehabilitation process. The aim of the thesis was 

to describe how a working population estimates oneself on their working capacity, and 

whether there was any difference between workers and officials. A population of 44 

individuals was chosen. For data collection in the survey, the assessment instrument DWA 

with the Model of Human Occupation was used. A quantitative approach was used with a 

targeted collection. The results show a generally high estimation of their ability to work in 

this experimental group. The group of workers generally estimated their working capacity 

higher than the officials. There were significant differences on three questions between the 

groups. The results can lead to a value that may benefit occupational therapists in the 

assessment of working ability and furthermore an awareness about differences between 

workers and officials. 

Keywords: Assessment instrument, occupational therapy, participation, vocational 

rehabilitation, work. 
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Arbetsmarknadspolitikens övergripande mål är att skapa förutsättningar för en fungerande 

arbetsmarknad och en ökad sysselsättning. Den ska även arbeta för att minska utanförskapet 

(Regeringen, 2009). I dagens samhälle är arbetet en viktig del i individens liv och utan arbete 

skapas lätt ett utanförskap. Townsend och Wilcock (2004) belyser att människor är 

aktivitetsinriktade såväl som sociala varelser och att alla har rättighet att arbeta. 

Sjukskrivning, arbetslöshet och fattigdom begränsar möjligheten till denna sociala rättvisa. 

Om inte denna rättvisa kan uppnås kan individer såväl som hela populationer drabbas av 

occupational alienation. Med detta menas en känsla av avskärmning, isolering, 

identitetsförlust, känslor av meningslöshet och tomhet, det vill säga ett utanförskap.  

När individens arbetsförmåga är nedsatt kan det leda till sjukskrivning och den senaste 

tioårsperioden har antalet sjuk- och aktivitetsersättningar kontinuerligt ökat. Det har visat sig 

att tidiga rehabiliteringsinsatser är viktiga för att förkorta sjukskrivningstiden för individen 

(Socialdepartementet, 2007). Under början av 2000-talet ökade andelen sjukskrivna på grund 

av psykiska besvär från 18 till 30 procent (Riksförsäkringsverket, 2004). Depression, stress 

och ångest är de vanligaste orsakerna till sjukskrivning inom den här gruppen. De flesta 

fysiska åkommorna som leder till arbetsoförmåga består av sjukdomar i det muskuloskeletala 

systemet och bindväven. Dessa sjukdomar utgör cirka 40 procent av sjukskrivningarna (AFA 

Försäkring, 2008). Med en tidig insats ökar möjligheten att minska utanförskap och en viktig 

del i den tidiga rehabiliteringen är att göra en bedömning av arbetsförmågan.  

Att ha valida, reliabla och teoretiskt förankrade bedömningsinstrument är en förutsättning för 

en säker bedömning och i en förlängning för återgång till arbete. Oftast görs en objektiv 

bedömning av arbetsförmågan men det är viktigt att denna kompletteras med individens egen 

skattning av sin arbetsförmåga. Detta för att individens subjektiva uppfattning om sin 

situation är viktig i helhetssynen på arbetsförmågan (Ekbladh, 2008). Ett instrument som 

innehåller både en objektiv bedömning och en subjektiv skattning är instrumentet Dialog om 

arbetsförmåga (DOA) som utvecklades tack vare det behov som finns av att öka klientens 

delaktighet i rehabiliteringsprocessen tillbaka till arbete (Linddahl, 2007).  

Examensarbetets tillkomst grundar sig dels på vårt gedigna intresse för arbetsrehabilitering 

och erfarenhet av DOA’s tillämpbarhet under verksamhetsförlagd utbildning. Vidare kom en 

förfrågan från Iréne Linddahl, en av författarna till DOA, om en studie kunde ske på en 

yrkesverksam populations skattning av arbetsförmågan. 

Målet med detta examensarbete är att få fram värden för en yrkesverksam population då det 

gäller självskattningsdelen av instrumentet. Enskilda individers skattning av sin 

arbetsförmåga kan sedan jämföras med dessa värden vilket skapar ett diskussionsunderlag 

som kan användas i dialogen mellan arbetsterapeut och klient. Vi ser en stor nytta för 

arbetsterapeutprofessionen då resultatet av detta examensarbete gör det möjligt att i framtiden 

omarbeta och utveckla instrumentet för bättre och grundligare kartläggning av individers 

arbetsförmåga. Detta leder till en bättre bedömning av arbetsförmågan vilket förhoppningsvis 

leder till en snabbare återgång i arbete vilket gagnar både individen och samhället.  
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Model of Human Occupation (MoHO) är en arbetsterapeutisk modell som beskriver 

individens aktivitetsutförande utifrån ett helhetsperspektiv och den har en humanistisk 

människosyn. Modellen tar upp hur viktigt det är med arbete och andra aktiviteter i vardagen. 

Individens aktivitet består av tre breda områden. De är dagliga vardagsaktiviteter som till 

exempel äta, städa och sköta tvätten. Fritid är det andra området där aktiviteterna görs för 

individens egen skull såsom sport och diverse hobbyutföranden. Det sista området är arbete 

som både kan vara betalt och obetalt och där produktiviteten är den gemensamma nämnaren 

(Kielhofner, 2008). I detta examensarbete kommer fokus att ligga på betalt arbete. 

Arbete ger struktur i vardagen (Kielhofner, 2008). Individen får genom arbetet också en 

identitet och arbetsroll som är starkt kopplad till den sociala miljön tillsammans med 

kollegor. Arbetet bör vara engagerande och kräva en utmaning samt ge individen en 

bekräftelse på sin egen kompetens (Tengland, 2006). Vidare menar Wilcock (2006) i sin 

aktivitetsrättvisemodell att varje individ har rätt till en aktivitet i form av ett arbete utifrån 

kapacitet och behov. Det vill säga att varje arbete skulle utformas optimalt till varje individ så 

att arbetet passar de individuella resurserna och begränsningarna. Enligt Tengland (2006) 

ställs det samtidigt krav på arbetsförmågan, till exempel att en specifik uppgift under givna 

förhållanden och tid ska uppnås på ett tillfredställande sätt. Det är därför viktigt att bedöma 

individens arbetsförmåga. 

Arbetsförmåga är en individs möjligheter att själv försörja sig på ett arbete, där dennes 

utförandekapacitet, arbetets krav och miljön som individen befinner sig i samspelar (Sveriges 

Riksdag, 2008). Samspelet mellan person och miljö påverkar enligt MoHO personens 

aktivitetsutförande det vill säga i detta fall arbetsförmågan. MoHO har ett dynamiskt 

systemteoretiskt perspektiv, vilket innebär att individen samspelar med den omgivande 

fysiska och sociala miljön. I modellen sker en fokusering på görandet ”doing” som är 

uppbyggt av fyra grundstenar. Den första är viljesystemet. Detta system innehåller individens 

syn på den egna kapaciteten, värderingar, val och intressen. Ofta väljer individen de 

aktiviteter som vederbörande har förutsättningar för och är bra på. Vidare bidrar viljekraften 

till motivationen för att utföra arbetet/aktiviteten. Till detta finns en nära koppling med 

individens ansvarskänsla för uppgiften som ska utföras (Kielhofner, 2008). 

Den andra grundstenen innefattar utförandekapaciteten, som bidrar med fysisk förmåga, 

organisations – och problemlösningsförmåga samt förmåga till samspel och kommunikation. 

I den fysiska förmågan ingår till exempel individens hållning, rörlighet och koordination men 

även individens styrka och tillgång till fysisk energi. I utförandekapaciteten ingår dessutom 

individens subjektiva erfarenheter (Kielhofner, 2008).  

Ett adekvat socialt beteende på arbetet, det vill säga förmåga till samspel och 

kommunikation, är en viktig faktor för arbetsförmågan. Attityder som individen har påverkar 

förmågan och kan leda till konflikter på arbetsplatsen och därmed försämra samarbetet med 

kollegor som då leder till nedsatt arbetsförmåga (Ludvigsson, Svensson & Alexanderson 

2006). 
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Den tredje grundstenen i MoHO är individens vänjandesystem och här ingår vilka roller och 

vanor individen har i sin vardag. Vänjandesystemet bidrar till att organisera handlingarna i 

mönster och rutiner samt att se till de roller och vanor som förväntas av individen när 

handlingen utförs. Individen skapar nya roller i nya situationer. Den fjärde stenen är miljön 

som är av stor vikt när individen väljer att utföra arbetet/aktiviteten. Det finns en fysisk miljö 

omkring individen som till exempel arbetsplatsernas utformning och de föremål som används 

vid utförande av arbetsuppgifterna. Den sociala miljön består av familjen, vänner, 

medarbetare och de sociala grupperna och situationerna som individen kan befinna sig i 

(Kielhofner, 2008). Vid bedömning av arbetsförmåga är det därför viktigt att bedöma 

utförandekapaciteten men också arbetsuppgifter och miljö. 

Baserat på MoHO har ett instrument för att bedöma arbetsförmåga utvecklats. Instrumentet 

heter Dialog om arbetsförmåga. Detta instrument är uppdelat i två delar; en objektiv del som 

är till för arbetsterapeuten samt en subjektiv självskattningsdel. Dessa båda delar ger 

tillsammans ett bra diskussionsunderlag för att arbetsterapeuten i dialog med klienten ska 

kunna bedöma arbetsförmågan och sätta mål för den fortsatta rehabiliteringen. 

Självskattningsdelen är till för att individen ska kunna skatta sin egen upplevelse av 

arbetsförmågan och fungerar som ett verktyg för att se individens personliga färdigheter. 

Instrumentets självskattningsdel består av 34 frågor som fokuserar på individens egen 

bedömning av sin arbetsförmåga. Dessa 34 frågor (Figur 1) är uppdelade i viljesystemet 

(självkännedom, intresse och värderingar), vanesystemet (roller och vanor) och 

utförandekapacitet det vill säga fysisk förmåga, organisations-/problemlösningsförmåga samt 

förmåga till samspel och kommunikation (Norrby & Linddahl, 2006a). Instrumentet DOA tar 

upp hur det viljemässiga motivet till aktiviteten arbete influeras av tankar och känslor om den 

egna förmågan, men även hur viktig och effektiv klienten värderar att denna förmåga är. 

Vidare ser instrumentet till de sociala omgivningsaspekterna i ett aktivitetsutförande. Ett mål 

med DOA är att i så hög grad som möjligt få klienten delaktig i bedömningssituationen för att 

klientens resurser och svagheter ska framhävas. Detta tillsammans med arbetsterapeutens 

bedömning ger en helhetsbild av klientens arbetsförmåga (Linddahl, 2007; Norrby & 

Linddahl, 2006b). Målgruppen som instrumentet riktar sig till är individer i arbetsför ålder 

(Norrby & Linddahl, 2006a).  

Det är just kombinationen av klientens kännedom om sig själv och arbetsterapeutens 

professionella bedömning som ger en så realistisk bild av situationen som möjligt (Linddahl, 

2007). Den subjektiva delen i bedömningar av arbetsförmågan är minst lika viktig som den 

objektiva delen för att ge en realistisk och rättvis helhetsbild av individen. Ibland kan det 

finnas meningsskiljaktigheter men då är det bra att se till det klientcentrerade synsättet och ha 

en så bra dialog och kommunikation som möjligt (Sandqvist & Henriksson, 2003). Vidare är 

det viktigt att poängtera att den som gör bedömningen av klienten med hjälp av DOA ska ha 

en gedigen kännedom om MoHO bland annat för att ha förmåga att kunna ställa följdfrågor i 

dialogen som sker efter självskattningen (Linddahl, 2007). Ekbladh (2008) påpekar i sin 

avhandling att arbetsterapeuter i Sverige anser att MoHO är den mest relevanta teoretiska 

modellen att basera utredning av arbetsförmåga på. 
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Figur 1. Relationen mellan den teoretiska modellen MoHO och uppdelningen av de 34 frågorna i 

DOA (Norrby & Linddahl, 2006a, s.9). 

Utvecklingen av DOA började med gruppsamtal mellan arbetsterapeuter och 

arbetsinstruktörer inom psykiatriska rehabiliteringsenheten vid Länssjukhuset Ryhov i 

Jönköping. Frågan som diskuterades var vilka arbetsförmågor som bedömdes i 

rehabiliteringen. Vidare skickades en enkät ut till arbetsgivare som hade anknytning till 

psykiatriska rehabiliteringsenheten. Frågorna som enkäten tog upp var vad de betraktade som 

viktiga förmågor för att klara av arbetsuppgifter på deras arbetsplatser. Därefter utfördes en 

granskning av tre psykosociala bedömningsinstrument med arbetsförmåga som inriktning. 

Detta för att öka kunskapen inom området. Efter detta bearbetades insamlad data med MoHO 

som utgångspunkt. Detta blev grunden för 36 frågor som lämnades ut till arbetsterapeuter och 

klienter för prövning. Utifrån deras synpunkter rekonstruerades frågorna. Två frågor togs bort 

då de inte korrelerade med de andra (Norrby & Linddahl, 2006a). I DOA ingår därför 34 

frågor. 

DOA har visat sig ha god reliabilitet och validitet för arbetskapacitetsbedömning och 

värdering utifrån MoHO, både ur ett individ- och arbetsterapeutiskt perspektiv (Linddahl, 

2007), alltså självskattningsdelen och den objektiva delen. Enligt Linddahl, Norrby och 

Bellner (2002) visar instrumentet på god validitet det vill säga att det mäter arbetsförmågan 

på individer som befinner sig i rehabiliteringsprocessen. För att testa validiteten fick 126 

klienter från psykiatriska öppenvården skatta sin arbetsförmåga med hjälp av DOA. Norrby 

och Linddahl (2006b) har även reliabilitetstestat instrumentet och funnit ett gott resultat på 

mätningarna av arbetsförmågan.  
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I dagsläget finns det dock inga värden för en yrkesverksam population då det gäller 

självskattningsdelen. För att kunna utveckla instrumentet vidare är det därför viktigt att ta 

fram värden för både arbetare och tjänstemän.  

 

Att beskriva hur yrkesverksamma individer skattar sin arbetsförmåga med hjälp av 

bedömningsinstrumentet ”Dialog om arbetsförmåga” för att få fram data. Ett ytterligare syfte 

är att testa skillnader mellan hur arbetare och tjänstemän skattar sin arbetsförmåga. 

Examensarbetet har en kvantitativ ansats med ett totalt urval på 50 yrkesverksamma personer. 

Datainsamlingen gjordes med hjälp av enkäter. 

Urvalet delades i två grupper bestående av arbetare och tjänstemän med lika många i varje 

grupp. Inklusionskriterierna för urvalet var att personerna skulle vara yrkesverksamma i 

arbetsför ålder (18-65 år) samt inneha god kunskap i det svenska språket. 

Exklusionskriterium var att personerna inte var heltidssjukskrivna. Ett icke slumpmässigt 

urval genomfördes med hjälp av målinriktad sampling som innebar att ett visst antal 

myndigheter/företag, där bedömningen gjordes att det fanns lämpliga personer enligt 

urvalskriterierna, valdes ut (DePoy & Gitlin, 1999). Datainsamlingen skedde på både större 

och mindre företag. Arbetarna hämtades inom tillverkningsindustri, logistik-, service- och 

handelsektorn. För tjänstemännen skedde datainsamlingen bland personer med kontorsarbete 

på myndigheter, sjukvård och inom service- och tjänstesektorn. Totalt ingick åtta företag i 

examensarbetet.  Målet var att få ihop 30 respondenter varav 15 stycken från varje grupp. 

Detta mål uppnåddes då 44 enkäter kom tillbaka varav 18 stycken var arbetare och 26 

stycken var tjänstemän. Könsfördelningen i studien var 22 män och 22 kvinnor (tabell 1). 

Medelåldern hos dessa 44 respondenter var 41 år och medelvärdet för antal yrkesverksamma 

år blev 20 år. 

 

Tabell 1. Respondenternas yrkeskategori och könsfördelning. 

 Arbetare Tjänsteman Total 

Man 15 7 22 

Kvinna 3 19 22 

Total 18 26 44  

 

Enligt Statistiska centralbyrån (2005) definieras arbetare som anställda tillhörande 

Landorganisationen i Sverige (LO) och deras avtalsområde. Tjänstemän är anställda inom 

Sveriges akademikers centralorganisation (SACO) och Tjänstemännens centralorganisation 
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(TCO) avtalsområde. Dessa definitioner av arbetare och tjänstemän användes i enkätens 

bakgrundsfrågor. 

DOA’s självskattningsdel på 34 frågor med svarsalternativ ett (1 = i låg grad) till fem (5 = i 

hög grad) samt bakgrundsfrågor (bilaga 1) lämnades ut personligen i enkätform tillsammans 

med svarskuvert. Enkäten kompletterades med ett missiv (bilaga 2) där studiens syfte och vad 

ett deltagande innebar framgick. DOA’s 34 frågor återfinns inte som bilagor i arbetet på 

grund av upphovsrätten då dessa frågor är original hämtade exakt ur Norrby och Linddahl 

(2006a). Däremot är samtliga frågor presenterade i resultatdelen. Försättsbladet till de 34 

frågorna (bilaga 3) är något modifierad för att passa just detta examensarbete med uppmaning 

om att inga kommentarer behövde skrivas samt att det även fanns frågor på baksidorna av 

enkäten. 

Efter att via målinriktad sampling ringat in de företag som var aktuella att tillfråga togs 

telefonkontakt med företagen för att få tag i en personalansvarig som kunde ta emot ett 

missiv (bilaga 4). Adresser erhölls på detta sätt och missiv kunde skickas ut med information 

om studiens syfte samt vad ett eventuellt deltagande skulle innebära. Därefter togs 

telefonkontakt efter cirka tre dagar med personalansvarig för att få ett medgivande till att 

examensarbetet kunde genomföras på det aktuella företaget. Detta gav även möjlighet till att 

besvara eventuella frågor och bestämma när ett möte skulle genomföras för överlämning av 

enkäterna. Vid detta samtal bestämdes också vilken målgrupp (arbetare eller tjänstemän) som 

skulle väljas. Information gavs till kontaktpersonerna att besvarandet av enkäten skulle ske 

enskilt och utan påverkan av andra individer samt hur datainsamlingen skulle gå till. 

Personalansvarig blev en kontaktperson som delade ut och samlade in enkäterna till de 

personer som skulle delta. På detta sätt bibehölls respondenternas anonymitet. Efter att 

enkäten fyllts i lades den i svarskuvertet som förseglades och lämnades tillbaka till 

kontaktpersonen varpå de kunde hämtas upp på företagen på avtalad tid.  

Svaren på DOA’s 34 frågor är på ordinalskalenivå eftersom de fem svarsalternativen kan 

rangordnas från låg grad till hög grad. Intervallerna på ordinalskalan är enligt DePoy och 

Gitlin (1999) inte likvärdiga och ordinaldata har därför inga matematiska egenskaper. 

Rådata som inkom genom enkäterna matades in i statistikprogrammet Statistical Package for 

Social Sciences (SPSS) för analys då programmet är utvecklat för att statistiskt beräkna stora 

mängder data (DePoy & Gitlin, 1999). Resultatet från varje enskild fråga och DOA’s fem 

frågeområden presenteras i tabeller. Medianvärdet för varje enskild fråga men även 

medianvärdet för varje frågeområde räknades ut för att kunna jämföras. Medvetenheten finns 

att medelvärdet bör beräknas på högre skalnivåer, trots detta finns det med som en liten del i 

examensarbetet då medelvärdet för varje enskild fråga visar tydligare skillnader än vad 

medianvärdet gör.  
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För variablerna ålder och yrkesverksamma år räknades också medelvärdet ut eftersom 

variablerna är på kvotskalenivå (Ejlertsson, 2003). Dessa medelvärden redovisades för att 

ytterligare se hur representativt urvalet var för en hel population. Variationsvidden på de 

enskilda svaren togs fram som spridningsmått för att tydliggöra skillnaden mellan det lägsta 

och högsta värdet på insamlad data (DePoy & Gitlin, 1999).  

Skillnaden i arbetsförmåga mellan arbetare och tjänstemän beräknades och presenterades i 

form av stapeldiagram där medianerna för varje fråga jämfördes. Skillnaden i median mellan 

de fem frågeområdena beräknades och visas i tabell 7. För att beräkna om det fanns statistiskt 

signifikanta skillnader mellan de två grupperna valdes den icke parametriska statistiken. Data 

ligger på nominal - och ordinalnivå, normalfördelningen är okänd samt sampelstorleken är 

liten (DePoy & Gitlin, 1999). Hypotesen som testades var att det inte föreligger någon 

skillnad på hur de båda grupperna arbetare och tjänstemän skattar sin arbetsförmåga. I 

samband med detta ställdes en tvåsidig mothypotes upp. Härigenom framkom ett p-värde 

som visade om det förekom någon signifikant skillnad eller om det var slumpen som 

påverkade resultatet (Wahlgren, 2008). Signifikansnivån sattes till p<0,05 (Ejlertsson, 2003). 

För att beräkna p-värdet användes Mann-Whitneys U-test eftersom den är framtagen för just 

ordinalskalan och för att fördelningen av de båda små oberoende grupperna är okänd 

(Wahlgren, 2008).  

Under hela forskningsprocessen skedde ett kritiskt granskande av de resultat som framkom. 

Vidare var vi båda delaktiga vid den statistiska inmatningen av data i SPSS. Detta gjordes för 

att stärka reliabiliteten (DePoy & Gitlin, 1999). Enkäten bestod av det redan färdiga 

instrumentet DOA som visat sig ha god validitet och reliabilitet (Linddahl, 2007) vilket 

stärkte den interna validiteten.  

Den interna validiteten stärktes också av välformulerade syften som möjliggjordes genom de 

avgränsningar som gjorts. När det kommer till den statistiska validiteten har rätt val gjorts av 

statistisk analysmetod. Vår uppfattning är att resultatets reliabilitet är hög. Samma resultat 

skulle uppnås vid upprepade testtillfällen under likartade förhållanden (DePoy & Gitlin, 

1999), det vill säga med en yrkesverksam populations skattning. Viktigt att tänka på är att 

inte båda DOA’s delar använts i detta examensarbete. Dialogdelen fyllde inget syfte och har 

därmed utelämnats. Eventuella kommentarer i självskattningsdelen har inte heller använts. 

Dessa båda aspekter kan påverka studiens validitet. 

Enligt Vetenskapsrådet [VR] (2002) tas fyra huvudpunkter i individskyddskravet upp. En 

punkt är konfidentialitetskravet som innebär att insamlad data ska behandlas konfidentiellt. 

Detta krav uppfylldes genom att ingen respondent kunde identifieras i det färdiga 

examensarbetet och att all data förvarades oåtkomligt för obehöriga till dess att arbetet 

slutfördes då enkätmaterialet förstördes. Respondenterna garanterades anonymitet och vi som 

utförde arbetet har tystnadsplikt. Nästa punkt är informationskravet och där ingick missivens 

utformning så det tydligt framgick vilka syften examensarbetet har. Det framkom också vad 

ett deltagande innebar och att medverkan var frivilligt och kunde avbrytas när så önskades. 
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Efter ett godkännande av examensarbetet erbjuds respondenterna att få ta del av det färdiga 

arbetet. Samtyckeskravet uppfylldes genom att kontakt togs med arbetsgivaren för samtycke 

om tid fanns till att fylla i enkäten under arbetstid. Respondenterna fick själva bestämma om 

de skulle delta i studien genom att fylla i enkäten. Besvarandet av enkäten skulle ske utan 

påtryckningar från andra individer. Ett deltagande eller icke deltagande skulle inte påverka 

arbetssituationen på något sätt. Den sista punkten handlar om nyttjandekravet. Den 

information som framkom ur enkätsvaren användes enbart i detta examensarbete (VR, 2002). 

I missiven framkom också att mer information om studien gick att få genom att kontakta 

någon av oss eller handledaren för examensarbetet via e-post eller telefon. 

En etisk egengranskning (bilaga 5) är genomförd tillsammans med examensarbetets 

handledare på Hälsohögskolan i Jönköping. Efter avslutat och godkänt arbete kommer 

examensarbetet skickas via e-post till de berörda respondenternas kontaktpersoner.  

Resultatet av hela urvalet yrkesverksamma individers skattning av arbetsförmågan 

presenteras i tabeller (tabell 2-6) utifrån DOA’s fem frågeområden. Samtliga 34 frågor inom 

dessa fem frågeområden hade en median på fyra eller fem. Detta visar på att deltagarna i 

examensarbetet genomgående skattade sin arbetsförmåga högt.  

 

Tabell 2. Frågeområde 1, Självkännedom, intressen och värderingar (n=44). 

Frågorna i DOA Bortfall Medelvärde Median Variationsvidd 

1. Tror du dig om att kunna utföra det du själv vill 

göra? 0 4,32 4,0 4-5 

2. Kan du säga ifrån när det är något du inte vill 

utföra? 0 3,77 4,0 2-5 

3. Anser du att du har förmåga att utföra uppgifter 

som du blir anvisad?  0 4,50 5,0 3-5 

4. Är du intresserad av att lära dig nya saker? 
1 4,60 5,0 3-5 

5. Tar du egna initiativ när du skall utföra uppgifter? 
0 4,39 4,0 3-5 

6. Kan du ta till dig andra människors uppskattning av 

en uppgift du utfört? 1 4,19 4,0 3-5 

7. Kan du använda andras kritik för att förbättra din 

förmåga? 1 3,93 4,0 3-5 

8. Kan du arbeta självständigt? 
0 4,61 5,0 3-5 

9. Kan du samarbeta med andra? 
0 4,64 5,0 3-5 
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I frågan som handlar om viljan att utföra uppgifter, fanns störst samstämmighet i 

respondenternas skattning med en variationsvidd på 4-5. Variationsvidden på svaren då det 

gäller frågan att säga ifrån när det är något man inte vill göra är 2-5 vilket betyder att det är 

denna fråga i delområde ett där respondenterna är mest oeniga. Det är också denna fråga som 

har det lägsta medelvärdet i skattningen av frågorna i DOA.  

 

 

Tabell 3. Frågeområde 2, Roller och vanor (n=44). 

Frågorna i DOA Bortfall Medelvärde Median Variationsvidd 

10. Värdesätter du en god hygien hos dig själv och 

andra? 0 4,70 5,0 3-5 

11. Är du noggrann när du utför uppgifter? 
0 4,30 4,0 3-5 

12. Accepterar du de krav som ställs på dig när du 

utför uppgifter? 0 4,34 4,0 3-5 

13. Kan du ta till dig och använda andras kunskaper 

om det behövs? 0 4,30 4,0 3-5 

14. Brukar du ta ansvar över de uppgifter som du 

förväntas utföra? 0 4,59 5,0 4-5 

15. Tar du på dig ledarskapet i en grupp om det 

behövs? 0 3,93 4,0 2-5 

16. Brukar du kunna avgöra vilka uppgifter som är 

viktigast att utföra? 0 4,20 4,0 3-5 

17. Brukar du kunna anpassa dig till överenskomna 

tider? 0 4,61 5,0 2-5 

 

Frågorna om ledarskap och anpassning av tider låg på en variationsvidd på 2-5 vilket visar att 

det här rådde störst oenighet i skattningen inom detta frågeområde. Störst samstämmighet i 

skattningen fanns i frågan om ansvar över uppgifter där variationsvidden blev 4-5.  
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Tabell 4. Frågeområde 3, Fysisk förmåga (n=44). 

Frågorna i DOA Bortfall Medelvärde Median Variationsvidd 

18. Kan du utföra uppgifter som kräver små, 

preciserade handrörelser? 0 4,27 4,0 2-5 

19. Kan du utföra uppgifter som kräver kraft och 

rörlighet i arm och hand? 0 4,11 4,0 2-5 

20. Kan du utföra uppgifter som kräver samordning av 

kroppens rörelser? 0 4,27 4,0 3-5 

21. Kan du utföra uppgifter som kräver fysisk 

uthållighet? 0 4,05 4,0 2-5 

 

I frågorna om preciserade handrörelser, kraft i arm och hand samt utförandet av uppgifter 

som kräver fysisk uthållighet var respondenterna oeniga vilket variationsvidden på 2-5 visar. 

 

 

Tabell 5. Frågeområde 4, Organisations – och problemlösningsförmåga (n=44). 

Frågorna i DOA Bortfall Medelvärde Median Variationsvidd 

22. Kan du koncentrera dig när du genomför 

uppgifter? 0 4,27 4,0 3-5 

23. Kan du, med hjälp av instruktion, planera och 

genomföra uppgifter? 0 4,41 4,0 3-5 

24. Har du förmåga att arbeta under tidspress? 
0 4,25 4,0 2-5 

25. Kan du anpassa dig till nya sätt att utföra en 

uppgift på? 1 4,33 4,0 2-5 

26. Kan du själv avgöra om resultatet av en uppgift är 

godtagbart? 0 4,07 4,0 2-5 

27. Kan du själv hitta lösningar på en uppgift om 

problem uppstår? 0 4,18 4,0 3-5 

 

I frågorna om tidspress, anpassning av nya arbetssätt samt avgörandet av resultatets utfall 

skattade sig respondenterna så variationsvidden hamnade på 2-5 vilket betyder att 

respondenterna här var mest oeniga. 
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Tabell 6. Frågeområde 5, Förmåga till samspel och kommunikation (n=44). 

Frågorna i DOA Bortfall Medelvärde Median Variationsvidd 

28. Tar du själv kontakt med andra personer om det 

behövs? 0 4,50 5,0 3-5 

29. Kan du genomföra ett samtal med andra personer? 
0 4,55 5,0 3-5 

30. Kan du göra dig förstådd gentemot andra 

personer? 0 4,45 4,5 3-5 

31. Är du lyhörd för andra personers synpunkter? 
0 4,25 4,0 3-5 

32. Erbjuder du din hjälp till andra personer när det 

behövs? 0 4,34 4,0 3-5 

33. Tar du emot erbjudande om hjälp från andra 

personer när det behövs? 0 4,09 4,0 2-5 

34. Känner du dig delaktig i den grupp du ingår i? 
0 4,43 5,0 2-5 

 

I frågorna om att ta emot hjälp samt delaktighet i grupp skattade sig respondenterna så 

variationsvidden hamnade på 2-5 vilket visar på oenighet bland respondenterna. 

Det totala medianvärdet för området om självkännedom, intressen och värderingar det vill 

säga medianen för fråga 1-9 blev 4. Likaså blev det för områdena roller och vanor, fysisk 

förmåga samt organisations – och problemlösningsförmåga. Det femte området om förmågan 

till samspel och kommunikation fick ett högre medianvärde nämligen 4,5.  
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En jämförelse mellan arbetare och tjänstemäns skattning av arbetsförmågan redovisas i ett 

stapeldiagram (figur 2) utifrån DOA’s 34 frågor. Hypotesprövningar har gjorts för att 

analysera eventuella skillnader då det gäller alla frågorna men bara då det fanns statistiskt 

signifikanta skillnader redovisas p-värdena.  

Figur 2. Jämförelse arbetare och tjänstemän, median för varje enskild fråga. 

I frågeområde ett (självkännedom, intressen och värderingar) fanns en statistiskt signifikant 

skillnad i hur arbetare och tjänstemän skattade sin förmåga att arbeta självständigt (p=0,024). 

Arbetare skattade sig högre än vad tjänstemän gjorde på denna fråga. 

Frågeområde två (roller och vanor) visade också en statistisk signifikant skillnad mellan 

arbetare och tjänstemän. Detta gällde frågan om man accepterar krav som ställs på en själv 

(p=0,024). Det är statistiskt säkerställt att arbetare skattade sig högre än tjänstemän även i 

detta fall. 

I frågeområde tre (fysisk förmåga) fanns statistiskt signifikant skillnad på frågan om den 

fysiska uthålligheten (p=0,018). Arbetare skattade sig högre än tjänstemän i denna fråga.  

Då det gäller organisations – och problemlösningsförmåga samt förmågan till samspel och 

kommunikation (frågeområde fyra och fem) fanns inga signifikanta skillnader mellan 

arbetares och tjänstemäns skattning av arbetsförmågan. Detta gäller samtliga ingående frågor 

i respektive frågeområde.  
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Totala medianvärdet för varje frågeområde, det vill säga medianen för ingående frågor i varje 

område, för arbetare respektive tjänstemän beräknades (tabell 7). Det föreligger ingen stor 

skillnad mellan hur arbetare och tjänstemän skattar sig när de olika frågeområdenas median 

jämförs.  

 

Tabell 7. Total median för DOA’s fem frågeområden för arbetare respektive tjänstemän (n=44). 

Frågeområdena i DOA Arbetare Tjänstemän 

1. Självkännedom, intressen och värderingar 4 4 

2. Roller och vanor 4,75 4 

3. Fysisk förmåga 4 4 

4. Organisations – och problemlösningsförmåga 4 4 

5. Förmåga till samspel och kommunikation 5 4 

 

I området roller och vanor skattade sig arbetare generellt högre. Största skillnaden fanns i 

området förmåga till samspel och kommunikation där differensen var ett helt skalsteg. Dock 

har inga statistiska analyser gjorts i jämförelsen av områdena.  

Grundtanken var från början att använda två större företag och 15 personer från varje samt 

fyra mindre och fem personer från varje företag. I gruppen arbetare skedde detta med lyckat 

resultat. Däremot tillkom svårigheter i gruppen tjänstemän. Totalt tillfrågades tre större 

myndigheter/företag om medverkan men samtliga dessa avböjde deltagande av olika 

anledningar. Skäl som angavs var policy på företagen att inte ställa upp på 

enkätundersökningar och den rådande lågkonjunkturen i samhället där ett deltagande i 

examensarbetet därmed skulle sända ut fel signaler till medarbetarna. Tiden att fylla i enkäten 

ansågs vara för lång. Motiveringen var att det skulle inverka för mycket på produktionen då 

20 minuter ansågs vara för lång tid att avsätta till varje person. Tanken med den avsatta tiden 

var att enkäten skulle fyllas i utan tidspress. En kortare tidsram kunde angivits för att få dessa 

företag att medverka i examensarbetet. Med anledning av svårigheten att få tag på en större 

tjänstemannagrupp gjordes valet att stryka den och i stället ersätta med ytterligare tre mindre 

företag och fem personer från varje företag. Detta gjorde att åtta företag ingick i studien. 

Försök har gjorts med att få ett representativt urval för en yrkesverksam population. Via 

målinriktad sampling valdes både större och mindre företag inom tillverkningsindustri, 
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logistik-, service- och handelsektorn samt inom sjukvården. Eftersom en icke slumpmässig 

sampling tillämpades finns dock begränsningar eftersom det är svårt att generalisera resultatet 

till en hel yrkesverksam population. Könsfördelningen bland respondenterna blev jämn vilket 

speglar samhället. Trots att lika många män som kvinnor deltog i urvalet, fanns det dock 

skillnader inom respektive yrkeskategori vilket gör det svårt att se könsfördelningen som 

representativ. Respondenternas antal yrkesverksamma år fick ett snitt på 20 år och detta 

innebär att det saknas personer som inte varit yrkesverksamma särskilt länge. Detta speglar å 

andra sidan samhället i stort, då det råder stor arbetslöshet bland yngre människor. 

Arbetsförmedlingen (2009) skriver att alla åldrar har drabbats av ökad arbetslöshet under 

första kvartalet 2009, men ökningen är i synnerhet kraftig för ungdomar. Ett frågetecken sätts 

på studiens genomsnittsålder på 41 år. Med tanke på den höga ungdomsarbetslösheten kan 

snittet på 41 år anses vara relativt låg. I framtiden kan mer målinriktade studier göras med 

fokusering på en jämnare åldersspridning och könsfördelning i yrkeskategorierna. 

Totalt skickades missiv ut till 14 företag. Några av de företag som kontaktades hade som krav 

att få läsa igenom enkäten innan de tog ställning till medverkan i examensarbetet. Till följd 

av detta försenades datainsamlingen något. Detta är något vi kunde gjort annorlunda genom 

att bifoga enkäten tillsammans med missivet till kontaktpersonen. 

Mycket kraft har lagts på att skapa en god relation i kontakten med företagen. 

Relationsskapandet främjades dels genom telefonkorrespondens men i synnerhet genom den 

personliga kontakten som skapades under utlämningen av enkäterna. Denna metod ansågs 

dessutom utmynna i hög svarsfrekvens vilket kan bekräftas av att 44 av 50 enkäter kom 

tillbaka. Svarsfrekvensen blev således 88 procent. Detta gav ett externt bortfall på sex 

stycken enkäter. De sex personerna valde av okänd anledning att inte delta.  

En bortfallsanalys, det vill säga anledningen till varför ett bortfall fanns, behövdes inte göras 

då bortfallet låg under 20 procent samt att respondenterna garanterades anonymitet genom 

konfidentialitetskravet (Patel & Davidson, 2003). En av anledningarna till att fördelningen av 

respondenterna arbetare (18 enkäter) och tjänstemän (26 enkäter) blev ojämnt fördelad var ett 

missförstånd på ett av företagen. Kontaktpersonen på det aktuella företaget fick muntlig 

information att det var fem arbetare som söktes just här. När enkäterna hämtades upp visade 

det sig i stället att fem tjänstemän hade skattat sig. Det kan vara så att vår muntliga 

information inte var tydlig nog och i efterhand borde två olika missiv delats ut till 

kontaktpersonen det vill säga ett för arbetare och ett för tjänstemän med förtydliganden 

angående vilka respondenter som söktes. Vidare var det ytterligare två företag där en 

blandning av arbetare och tjänstemän som respondenter erhölls.  

Tre av de 44 enkäterna visade sig innehålla internt bortfall då totalt fyra frågor av okänd 

anledning inte hade skattats alls (Patel & Davidson, 2003). Orsaken till att data saknas här är 

inte känd.  

Ett av företagen insisterade på att respondenterna själva skulle skicka tillbaka enkäterna via 

post med motiveringen att kontaktpersonen inte ville tillhandahålla de ifyllda enkäterna. 

Respondenterna skulle känna sig säkra på att företaget inte gavs tillfälle att ta del av 
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enkätsvaren. Det föreligger här en etisk medvetenhet med att ta hänsyn till de anställdas 

anonymitet som vi inte hade tänkt på när planeringen och genomförandet av datainsamlingen 

skedde.  

Information lämnades ut till kontaktpersonerna att enkäten skulle ifyllas utan påverkan från 

andra. Det kan dock inte med säkerhet sägas att informationen nått fram till respondenterna. 

Detta kan ha påverkat den interna validiteten. I efterhand ser vi att denna information skulle 

ha varit med i missivet till respondenterna. Likaså skulle en checklista kunnat användas med 

den muntliga informationen vi gav kontaktpersonerna då detta hade medfört att samma 

information med säkerhet hade givits till samtliga kontaktpersoner. 

En del kontaktpersoner gav respons på försättsbladet till enkäten (bilaga 3). Det upplevdes 

förvillande då det enligt Norrby och Linddahl (2006a) står: ”Syftet med din skattning är att 

du och din handledare ska komma fram till dina resurser och begränsningar i förhållande till 

arbete.” (s.17) Respondenterna fick här ingen tillgång till handledning. Nu i efterhand 

reflekterar vi över att ett helt nytt försättsblad borde ha formulerats där denna mening skulle 

vara borttagen. Grundtanken var att behålla DOA´s ursprungliga försättsblad så intakt som 

möjligt för att efterlikna originalet.  

För att använda DOA korrekt som instrument ska både en objektiv och en subjektiv skattning 

ingå, där ett nära samarbete och dialog med arbetsterapeuten är optimalt. Så har inte DOA 

använts i detta examensarbete och i stället för upprepade skattningar har endast en skattning 

gjorts. Med hänsyn till dessa aspekter sjunker den interna validiteten. Urvalsmetoden innebär 

att det inte går att generalisera resultatet till en större grupp yrkesverksamma utan resultatet 

gäller detta urvalet. Detta tyder på att den externa validiteten är låg. Ansatsen är att betrakta 

som hypotesgenererande, den ger alltså uppslag på frågor som kan vara värda att studera med 

större och representativa urval. Större populationer bör i så fall gälla både yrkesverksamma 

och sjukskrivna individer.  

Om en liknande undersökning angående yrkesverksamma individers skattning skulle göras 

under samma premisser skulle säkert samma resultat uppnås vad gäller de höga skattningarna 

av arbetsförmågan. Det ger en hög reliabilitet av detta resultat. Däremot är det svårt att 

spekulera i om jämförelsen mellan grupperna arbetare och tjänstemän skulle ha lika hög 

reliabilitet. 

Under databearbetningen fick varje enkät ett nummer som motsvarade samma nummer i 

SPSS databas. Detta gjordes som en försäkran utifall problem under inmatningen skulle 

uppstå. Respondenternas anonymitet påverkades inte av detta på något sätt. 
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Generellt skattade arbetare och tjänstemän sin arbetsförmåga högt i alla frågor och därmed 

också i de fem frågeområdena. Medianen på frågorna var antingen 4 eller 5, det vill säga det 

näst högsta och det högsta skalsteget var de enda förekommande. Medelvärdet var mellan 

3,77–4,70 på respektive fråga i DOA. Detta kan ses som att det speglar en yrkesverksam 

populations skattning då förväntningen innan studien var höga skattningar av samtliga 

enkäter eftersom ingen av respondenterna skulle vara sjukskriven.  

I jämförelsen mellan grupperna går det att utläsa att arbetare generellt skattade sin 

arbetsförmåga högre än tjänstemän. Detta gällde områdena om roller och vanor samt 

förmågan till samspel och kommunikation. Det är viktigt att ha i åtanke att resultaten är på 

gruppnivå vilket gör att ett skalsteg i skillnad mellan grupperna ändå är en skillnad som borde 

ses som större än om skillnaden hade varit på individnivå. När gruppers skattningar jämförs 

är dessa ofta ”trögare” i skillnader än när individers skattningar jämförs. 

Ett av områdena i MoHO är viljemässiga motiv till aktivitet (figur 1). Här ingår DOA’s första 

frågeområde som är självkännedom, intressen och värderingar. Våra förväntningar att det i 

detta område skulle bli höga skattningar infriades. Kielhofner (2008) menar att denna del 

handlar om att viljans påverkan på arbetet. Tankar och känslor styr individens val vilket 

påverkar yrket som väljs och arbetsglädjen samt den kompetens som upplevs i 

arbetsutförandet. Vidare är det individens intresse för arbetsuppgifterna som skapar glädje 

och arbetstillfredsställelse. Anledningen till de höga skattningarna bland de yrkesverksamma 

i detta område kan förklaras av att dessa egenskaper finns och är en viktig del av 

arbetsförmågan. Genom meningsfulla och motiverande arbetsuppgifter kan MoHO’s 

viljemässiga kapacitet utvecklas ytterligare (Kielhofner, 2008). Det fanns statistiskt 

signifikanta skillnader mellan arbetare och tjänstemän då det gäller frågan om att kunna 

arbeta självständigt (p=0,024) och arbetarna skattade sig högst. Kan det vara så att arbetare 

har tydligare arbetsuppgifter än tjänstemän? I vilken grad är man beroende av andra i 

arbetsutförandet? Har arbetare större valmöjligheter i de arbetsuppgifter som ska utföras? Här 

finns möjligheter att göra framtida studier för att utröna dessa frågor.  

Roller och vanor är ett område i MoHO som kopplas till DOA’s frågeområde med samma 

namn. Enligt Kielhofner (2008) är det viktigt att organisera handlingar och aktiviteter i roller 

och vanor vilket formar individens beteende på arbetsplatsen. Samtidigt skapar detta en 

medvetenhet som behövs för att fullfölja arbetsrollen och ta till sig arbetsvanor. Detta område 

av arbetsförmåga skattades precis som föregående område generellt högt för yrkesverksamma 

individer. Arbetsroller ställer vissa krav på individen (Kielhofner, 2008). På frågan om man 

accepterar de krav som ställs vid utförandet av uppgifter fanns en statistiskt signifikant 

skillnad (p=0,024). Arbetare skattade sin arbetsförmåga högre än tjänstemän i denna fråga. 

Karasek och Theorell (1990) menar i Krav-kontroll-stödmodellen att höga krav i kombination 

med dålig kontroll av arbetet leder till skadliga hälsoeffekter. Krav innefattar arbetets 

utformning, arbetstempo, egna krav och svårighetsgrad. Kontroll inrymmer individens känsla 

av stimulans, påverkansgrad och hur de egna resurserna och färdigheterna nyttjas. Utöver 
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detta bör ett gott socialt stöd finnas på arbetsplatsen (Karasek & Theorell, 1990). Vårt resultat 

kan tolkas som att arbetarna känner större balans mellan dessa tre komponenter än vad 

tjänstemännen gör. Vidare kan detta tyda på att arbetarna i urvalet har tydligare arbetsroller 

än tjänstemännen och bättre inarbetade arbetsrutiner. Finns det fler rutiner i arbetarnas 

uppgifter som underlättar utförandet? Medianen för hela frågeområdet för arbetarna blev 

högre än för tjänstemännen (tabell 7). Sett till hela frågeområdet samt ingående frågor finns 

skillnader som indikerar att arbetargruppen har tydligare arbetsuppgifter än 

tjänstemannagruppen. Inarbetade arbetsvanor och de roller som följer med yrket verkar i 

urvalet vara starka för arbetarna eftersom skattningen är högre än för tjänstemännen. 

Framtida studier bör göras för detta frågeområde, förslagsvis en kvalitativ studie som går på 

djupet i frågorna för att ta reda på vad de verkliga skillnaderna beror på. 

I detta område i MoHO återfinns DOA’s tre sista frågeområden om den fysiska förmågan, 

organisations – och problemlösningsförmågan samt förmågan till samspel och 

kommunikation. I detta område ingår enligt Kielhofner (2008) den fysiska och psykiska 

förmågan. Dessa förmågor ligger till grund för individens utveckling av olika färdigheter 

såsom motorik, problemlösning samt interaktion och kommunikation i utförandet av 

arbetsuppgifterna. I frågeområdet fysisk förmåga blev det höga skattningar för gruppen 

yrkesverksamma individer. Emellertid var våra förväntningar annorlunda innan resultatdelen 

färdigställts. Med tanke på det relativt höga snittet av yrkesverksamma år (20) trodde vi att 

detta frågeområde skulle ha skattats lägre. Likaså trodde vi att det skulle vara en tydligare 

skillnad mellan de båda yrkesgrupperna då Kielhofner (2008) nämner att människan är en 

aktiv varelse där vikten av rörelse är centralt för hälsa. Om det var så att tjänstemän hade ett 

mer stillasittande arbete borde skattningen ha blivit lägre, men vi kan bara spekulera i 

arbetets rörlighet. Samtidigt sägs inte vilka fysiska krav som ställs på arbetsuppgifterna. På 

vilket sätt används den fysiska förmågan i den reella miljön? DOA tar inte upp miljöaspekten 

utan hänvisar till andra instrument (Norrby & Linddahl, 2006a). Detta ser vi som en brist 

speciellt med tanke på att DOA har MoHO som teoretisk referensram där stor vikt läggs på 

miljön. Enligt Kielhofner (2008) har miljöns utformning en stor betydelse för individens 

fysiska och sociala förmåga. 

Ett examensarbete av Larsson och Pettersson (2003) genomfördes för att belysa hur 

långtidssjukskrivna personer på grund av fysiska nedsättningar skattat sin arbetsförmåga med 

DOA. 30 personer ingick i studien där resultatet visade relativt låg skattning i den fysiska 

förmågan där medianen blev 2-3. Bland de yrkesverksamma blev medianen 4-4,5. Dessa 

resultat är vad som kan förväntas när en fysiskt långtidssjukskriven grupps skattning av 

arbetsförmågan jämförs med en grupp yrkesverksammas skattning. Framtida studier skulle 

kunna göras med ett slumpmässigt urval både på sjukskrivna och yrkesverksamma grupper 

med större urval för att kunna generalisera resultaten. 

I jämförelsen mellan arbetare och tjänstemän hittades dock en statistiskt signifikant skillnad i 

frågan om den fysiska uthålligheten (p=0,018) där arbetare skattade sig högre än 

tjänstemännen. Det är svårt att spekulera i varför det bara är denna fråga som har en statistiskt 

säkerställd skillnad då inga tydliga skillnader fanns i resten av området. Framtida studier 
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skulle kunna göras för att kartlägga individernas fritid ur ett aktivitetsperspektiv. Är det så att 

arbetare är mer fysiskt aktiva på fritiden än vad tjänstemännen är och speglar detta i så fall 

arbetsförmågan? 

Generellt skattade sig respondenterna i detta examensarbete högt på frågan om fysisk 

uthållighet. I Linddahl et al. (2002) där klienter från psykiatriska öppenvården skattade sin 

arbetsförmåga visade det sig att klienterna skattade sig lågt i frågan om den fysiska 

uthålligheten. Enligt Wilcock (2006) kan detta förklaras med att de fysiska och psykiska 

förmågorna är nära sammankopplade med varandra. Psykiska nedsättningar kan påverka 

individens fysiska förmåga. Tyder detta på att den yrkesverksamma gruppen generellt inte 

lider av psykisk ohälsa och att detta speglar sig i den höga skattningen av den fysiska 

uthålligheten? Detta kan bara spekuleras i och framtida studier bör göras hur pass mycket den 

fysiska uthålligheten påverkar den psykiska hälsan.  

Under frågeområde organisation – och problemlösningsförmåga blev skattningen av hela 

urvalet hög. Hur viktig är arbetserfarenheten för skattningen av frågorna i detta område? 

Anledningen till de höga skattningarna kan säkert härledas till de yrkesverksamma åren som 

givit relativt lång yrkeslivserfarenhet. Detta är mest intressant att lyfta i frågeområdet då 

erfarenheter enligt Kielhofner (2008) är en del av utförandekapaciteten. Enligt Millet (2005) 

har en individs upplevelse av kontroll nära samband med livssituationen. Detta kallas Locus 

of Control (LoC) eller individuell problemlösningsprocess. Individer med uppfattningen att 

de kan påverka sitt resultat genom skicklighet och den personliga karaktären har en stark inre 

LoC. Extern LoC innefattar att problemlösningen är beroende av tur, chansningar eller genom 

påverkan av andra individer. Den höga skattningen av arbetsförmågan i detta frågeområde 

kan förklaras genom att inre LoC finns bland respondenterna. På frågan om tidspress skattade 

sig respondenterna högt vilket tyder på att extern LoC inte finns i gruppen. Denna form av 

problemlösningsförmåga har nämligen samband med stress (Millet, 2005).    

I frågeområdet förmåga till samspel och kommunikation finns en intressant skillnad av 

resultatet i gruppjämförelsen där arbetare skattade sig högre än tjänstemännen. Trots höga 

skattningar för bägge grupper kvarstår frågan om varför denna skillnad finns. Kan det tyda på 

att förmågan till samspel och kommunikation påverkas av vilken typ av arbetsuppgifter 

individen har? Har det att göra med antalet anställda på arbetsplatsen? I detta examensarbete 

representerade nämligen ett större företag gruppen arbetare vilket inte var fallet i 

tjänstemannagruppen. Med dessa fakta bör framtida studier göras i området om antalet 

kollegor på en arbetsplats påverkar individens skattning av samspel och kommunikation.  

Delaktigheten i urvalet skattas som hög vilket bidrar till att det verkar finnas ett gott samspel 

och god kommunikation bland respondenterna. Det överensstämmer med vad Wilcock (2006) 

säger om möjligheten att göra sin röst hörd och känna sig delaktig och behövd. Vidare är 

människan enligt Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (2005) en social varelse som utför 

aktiviteter i samspel med andra. 
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Vårt resultat gör det möjligt för arbetsterapeuter i den kliniska verksamheten att jämföra hur 

deras klienter skattar sin arbetsförmåga med hjälp av DOA med en yrkesverksam populations 

skattning av arbetsförmågan. Dialogdelen i DOA kan genom detta få större utrymme genom 

mer diskussionsmaterial vilket främjar delaktigheten för både arbetsterapeuten och klienten. 

Vidare visar resultatet att arbetsterapeuter bör vara medvetna om att skattningen av 

arbetsförmågan kan skilja sig beroende på om klienten är arbetare eller tjänsteman. Här finns 

förutsättningar att i framtiden vidareutveckla DOA som bedömningsinstrument då resultatet 

mellan arbetare och tjänstemän tyder på att DOA via omarbetning skulle kunna yrkes- och 

individanpassas ytterligare. En speciell medvetenhet bör samtidigt finnas att skattningen kan 

skilja sig mellan yrkeskategori och DOA’s frågeområden, där skillnaden var störst i 

områdena om roller och vanor samt förmågan till samspel och kommunikation. Denna 

medvetenhet kan för arbetsterapeuten generera en grundligare och mer rättvis kartläggning av 

klientens arbetsförmåga. 

 

Syftet med detta examensarbete var att få fram hur yrkesverksamma individer skattar sin 

arbetsförmåga med hjälp av bedömningsinstrumentet DOA samt att jämföra denna skattning 

mellan två yrkesgrupper. Generellt blev skattningen genomgående hög i urvalet. I 

jämförelsen mellan yrkesgrupperna var det speciellt intressant att gruppen arbetare skattade 

sig högre i två av fem frågeområden. Samspelet mellan viljesystemet, utförandekapaciteten, 

vänjandesystemet och miljön är de faktorer som tillsammans påverkar individens 

arbetsförmåga. Sett till gruppernas höga skattning kan slutsatsen dras att samspelet mellan 

dessa faktorer finns i urvalet och att den höga skattningen gör att yrkesverksamma individers 

arbetsförmåga därmed överlag är god. Detta är ett resultat som motsvarade våra 

förväntningar. 

Vi skulle vilja rikta ett varmt och hjärtligt tack till vår handledare Carita Håkansson för det 

uppoffrande arbetssätt, inspiration och stöd hon givit oss under hela examensarbetet! 

Ett stort tack till kontaktpersonerna som förmedlade enkäterna till respondenterna och till alla 

er som tog er tid till att fylla i den. Utan er medverkan hade studien inte gått att genomföra. 

Vi vill även tacka Iréne Linddahl vars engagemang och hjälpsamhet har betytt mycket. Sist 

men inte minst skulle vi vilja tack våra familjer för deras stöd och uppmuntran i en tid av 

sena kvällar av förvirring. 
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          Bilaga 1

            

   

Först några bakgrundsfrågor 

 

Tillhör du 

 Landsorganisationen i Sverige (LO)?  

 Sveriges akademiers centralorganisation (SACO) eller  

tjänstemännens centralorganisation (TCO)?  

 

 

Är du  

 Man 

 Kvinna 

 

 

Din ålder?_________ 

 

 

Hur många år har du varit yrkesverksam?__________ 

 

 

 

Utgångspunkten för din skattning på resterande frågor är erfarenheten av konkreta 

arbetsuppgifter under det senaste halvåret. Kryssa i den ruta som bäst stämmer överens med 

din skattning. Du behöver inte skriva några kommentarer. 



   
 

 
 

           Bilaga 2 

 

Hej!             

         

Vi är två studenter från Hälsohögskolan i Jönköping. Just nu håller vi på med vårt 

examensarbete vid arbetsterapeutsprogrammet. Syftet med examensarbetet är att beskriva hur 

yrkesverksamma individer självskattar sin arbetsförmåga. Vår förhoppning är att detta leder 

till en ökad kunskap som kan förbättra bedömning och rehabilitering av sjukskrivna. Ett 

deltagande innebär att du accepterar att fylla i bifogad enkät och lägga den i det bifogade 

kuvertet. Att fylla i denna enkät tar ca 20 minuter.  

Deltagandet i vår studie är naturligtvis helt frivilligt och vi garanterar att dina uppgifter 

behandlas konfidentiellt. Detta genom att vi hämtar in de förseglade kuverten samt förvarar 

enkäterna så ingen obehörig kan ta del av dem. De enskilda individernas svar kommer inte att 

kunna identifieras. Du har rätt att avbryta deltagandet när du vill utan att ange någon orsak. 

Alla resultat som kommer fram är uteslutande till för detta examensarbete. När detta är 

färdigställt kommer enkäterna att förstöras. Möjligheten kommer att finnas att ta del av det 

färdiga examensarbetet. 

 

För mer information kontakta: 

Arbetsterapeutstudent 

Joakim Karlsson.  

Telefon: 070-XXX XX XX.   E-post: athXXXXX@hhj.hj.se 

Arbetsterapeutstudent 

Peter Gustafsson.  

Telefon: 070-XXX XX XX.       E-post: athXXXXX@hhj.hj.se 

Handledare  

Carita Håkansson, universitetslektor.  

Avdelningen för rehabilitering. 

Hälsohögskolan, Jönköping. 

Telefon: 036-XX XX XX   E-post: XXXX@hhj.hj.se 



   
 

 
 

           Bilaga 3 

Självskattningsformulär       

 

DIALOG om arbetsförmåga 
 

Instrumentet innehåller fem frågeområden där du skattar din förmåga att utföra  

arbete eller arbetsliknande uppgifter. Om det är lång tid sedan du var i arbete 

kan du istället utgå från din totala livssituation det sista halvåret samt den 

utredning och/eller rehabilitering som du nu genomgår.  

 

Syftet med din skattning är att du och din handledare ska komma fram till dina 

resurser och begränsningar i förhållande till arbete. Efter skattningen kommer ni 

att ha en dialog om resultatet där du har möjlighet att ytterligare kommentera 

din skattning och komma till mål med din rehabilitering.   

 

- Läs varje fråga i lugn och ro!  

- Ringa in den siffra som bäst stämmer överens med hur du ser på din 

nuvarande 

  arbetsförmåga!  

 

Du behöver inte skriva några kommentarer! 

 

Observera att det även finns frågor på baksidorna! 

 

Exempel på hur du genomför skattningen: 
 
Är du intresserad av att lära dig nya saker? 

 

1_____________2_____________3____________4______________5 

I låg grad      I hög grad 

 

En ring runt ”5” skulle innebära att du i hög grad är intresserad av att lära dig nya 

saker.  

 
Lycka till! 



   
 

 
 

           Bilaga 4 

 

Hej!             

Vi är två studenter från Hälsohögskolan i Jönköping. Just nu håller vi på med vårt 

examensarbete vid arbetsterapeutsprogrammet. Syftet med examensarbetet är att beskriva hur 

yrkesverksamma individer självskattar sin arbetsförmåga. Vår förhoppning är att detta leder 

till kunskap som kan förbättra bedömning och rehabilitering av sjukskrivna.  

Vi undrar om det är möjligt att komma till er verksamhet för att dela ut enkäter till anställda 

som vill och kan delta i vårt examensarbete. Totalt söker vi 5 som kan medverka. Vi kommer 

kontakta Dig om några dagar för eventuellt medgivande och för att gemensamt finna en 

lämplig tid att träffas. 

Att fylla i denna enkät tar ca 20 minuter. Deltagarna får information om syfte med studien 

samt information om hur enkäten skall fyllas i via ett försättsblad till enkäten. Deltagandet i 

vår studie är naturligtvis helt frivilligt och vi garanterar att alla uppgifter behandlas 

konfidentiellt. Detta genom att vi hämtar in de förseglade kuverten samt förvarar enkäterna så 

att inga obehöriga kan ta del av dem. De enskilda deltagarnas svar kommer inte att kunna 

identifieras. De har rätt att avbryta deltagandet när de vill utan att ange någon orsak. Alla 

resultat som kommer fram är uteslutande till för detta examensarbete. När detta är färdigställt 

kommer enkäterna att förstöras. Möjligheten kommer att finnas att ta del av det färdiga 

examensarbetet. 

 

För mer information kontakta: 

Arbetsterapeutstudent 

Joakim Karlsson.  

Telefon: 070-XXX XX XX.   E-post: athXXXXX@hhj.hj.se 

Arbetsterapeutstudent 

Peter Gustafsson.  

Telefon: 070-XXX XX XX.       E-post: athXXXXX@hhj.hj.se 

Handledare  

Carita Håkansson, universitetslektor.  

Avdelningen för rehabilitering. 

Hälsohögskolan, Jönköping. 

Telefon: 036-XX XX XX.   E-post: XXXX@hhj.hj.se 



   
 

 
 

        Bilaga 5 

EGENGRANSKNING VID EXAMENSARBETEN 

Examensarbetets titel: Beskrivning av hur yrkesverksamma arbetare och tjänstemän skattar sin 

arbetsförmåga med hjälp av instrumentet Dialog om arbetsförmåga. 

 

Student/studenter: Peter Gustafsson och Joakim Karlsson 

Handledare: Carita Håkansson, universitetslektor 

 

1. Kan projektet innebära någon eller några av följande 

 nackdelar för deltagaren (patient, försöksperson, informant)? Ja Tveksamt Nej 

a/ Medicinsk risk   X 

b/ Smärta   X 

c/ Hot mot personlig integritet   X 

d/ Annat obehag   X 

 

2. Kan det garanteras att deltagarna inte kan identifieras 

 i resultatredovisningen? X   

 

3. Är deltagandet i projektet frivilligt? X   

 

4. Kan en deltagare när som helst och utan angivande av skäl 

 avbryta sitt deltagande? X   

 

5. Innebär studien att personregister upprättas - om ja -   X 

 vem ansvarar för registret och till vem anmäls registret? 

       

 ....................................................................... 

 (registeransvarig person) 

 

6. Hur är den skriftliga informationen utformad? 

a/ Beskrivs projektet så att deltagarna förstår dess uppläggning 

 och syfte. (Inga fackuttryck, klar svenska) X   

b/ Framgår det att vården eller andra insatser inte påverkas av 

 beslut om att medverka eller avstå från medverkan? - - - 

c/ Framgår det att vården eller andra insatser inte påverkas om 

 deltagaren avbryter sin medverkan? - - - 

 

7. Erbjuds försökspersonerna att ta del av forskningsresultatet? X   

 

Ovanstående frågor är noga penetrerade och sanningsenligt besvarade. 

Jönköping den 26 maj 2009  

...................................................................................    ............................................................ 

Student/studenter      Handledare 


