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ABSTRACT 

 

 

 

 

Bakgrund: Bedömning av arbetsförmåga och olika interventioner för återgång till arbete är av 

stor betydelse både för den enskilda individen och för samhället. Det finns flera 

arbetsterapeutiska instrument som används vid arbetsförmågebedömning medan det saknas 

beskrivningar om vilka interventioner som används efter bedömningen. Syfte: Syftet är att 

belysa arbetsförmågebedömningar och efterföljande interventioner och relationen mellan 

arbetsförmågebedömningen och interventionen, samt att beskriva om det sker någon 

förändring av arbetsförmågan under arbetsförmågebedömningen. Material och metod: 

Kvantitativ metod med studiespecifik enkät till klienter kring interventioner efter 

arbetsförmågebedömning samt klienternas (n=16) arbetsförmågebedömningar. Resultat: De 

interventioner som sker efter arbetsförmågebedömningen är tidbegränsad anställning med 

anställningsstöd, sjukpenning, arbetsträning samt arbetssökande. I relation till 

arbetsförmågebedömningen fick främst de som inte bedömdes ha några motoriska hinder till 

arbete (n=7), en tidsbegränsad anställning med anställningsstöd. De som fick en tidsbegränsad 

anställning med anställningsstöd uppgav generellt hög tilltro till återgång till arbete, medan de 

som ansökte om sjukpenning eller sjukersättning (n=6) uppgav låg tilltro till återgång till 

arbete.  Sammanfattning: Efter arbetsförmågebedömning fick flera (n=8) av deltagarna 

interventionen tidsbegränsad anställning med anställningsstöd, och tidigare studier har visat 

att interventioner med en anknytning till en arbetsplats visar starkast evidens för återgång till 

arbete. Studien indikerar att själva arbetsförmågebedömningen kan bidra till en förbättrad 

arbetsförmåga. Arbetsförmågebedömningen kan också vara ett stöd i processen att ansöka om 

sjukersättning.  

Ytterligare förslag på vidare studier är att vidare undersöka om utökning av antalet 

interventioner skulle kunna öka återgång till arbete för deltagare. 

 

Nyckelord: Aktivitetsförmågeutredning, arbetsterapi, arbetsförmåga, 

arbetsförmågebedömning, bemötande, tilltro till egen förmåga, återgång till arbete. 
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Introduktion 

 

Att arbeta och vara delaktig i arbetslivet är för många en stor del av vardagen. Vår förmåga, 

eller oförmåga, att arbeta ger stora konsekvenser både för den enskilda individen och för 

samhället. I samhällsdebatten återkommer diskussioner kring arbete, arbetsförmåga, 

sjukskrivning, sjukförsäkringen och den enskildes samt arbetsgivarens ansvar. Arbetslinjen 

som är grunden inom sjukförsäkringen, utgår från att så många som möjligt ska arbeta (1) 

samtidigt som både den psykiska ohälsan och antalet sjukskrivna ökar (2, 3). Arbetsförmåga 

som begrepp kan uppfattas som att det är både otydligt, komplext och unikt i varje situation 

(4) och många faktorer påverkar arbetsförmågan. Ilmarinen (5) beskriver arbetsförmågan som 

ett relationellt begrepp mellan personens förmåga och kraven i ett arbete, och även att 

förmågan att arbeta hör ihop med livet utanför arbetet. Sandqvist (6) menar att arbetsförmåga 

inkluderar individens personliga faktorer, utförande av arbetsuppgifter och delaktighet i 

arbetet, men även faktorer som kan förändras över tid. 

 

Olika modeller ligger till grund för att förklara det människor gör i sitt dagliga liv och Model 

of Human Occupation (MOHO) är en arbetsterapeutisk modell (7).  I MOHO förklaras 

människans aktivitet genom vilja, vänjande och utförandekapacitet och dessa delar interagerar 

med varandra, men också med den omgivande fysiska och sociala miljön. Miljön påverkar 

både människans aktivitetsutförande och skapar möjligheter till aktivitet, och även 

motivationen till aktivitet (8). MOHO är en passande modell inom arbetsinriktade insatser (8) 

och utgör grunden i flera instrument inom arbetsförmågebedömning såsom Assessment of 

Work Performance (AWP) (9), Assessment of Work Characteristics (AWC) (10), Worker 

Role Interview (WRI) (11, 12) samt Work Environment Impact Scale (WEIS) (13). Vid 

bedömning av arbetsförmåga inom Försäkringskassan innefattas även personens kvarvarande 

förmåga till aktivitet (14). Syftet med en arbetsförmågebedömning kan vara både som grund 

inför rehabilitering men även för bedömning av rätten till ersättning från Försäkringskassan 

vilket innebär att det behöver vara en rättsäker bedömning (15). Förmågan att arbeta ska, 

enligt Försäkringskassans Rehabiliteringskedja (14), bestämmas utifrån det vanliga arbetet, eller 

andra arbeten som en arbetsgivare kan erbjuda. Efter 180 dagar med sjukpenning ska 

arbetsförmågan bedömas utifrån hela arbetsmarknaden (14). För arbetssökande bedöms 

arbetsförmågan i förhållande till hela arbetsmarknaden redan från första dagen i sjukfallet och 

att bedöma arbetsförmåga då en person är arbetssökande är svårare eftersom 

arbetsförhållandena då måste ses i relation till hela arbetsmarknaden (4). Försäkringskassan 

har utarbetat Aktivitetsförmågeutredningar, AFU, som är en standardiserad utredningsmodell 

för att bedöma arbetsförmåga och beräknas pågå som pilotprojekt inom 8 län fram till oktober 

2016 då en ny lag förväntas träda i kraft kring landstingens ansvar att utföra 

försäkringsmedicinska utredningar (16,17). I Sverige är det läkare som bedömer om individen 

har en skada eller sjukdom och avgör behovet av kompletterande bedömningar, och inom 

AFU-modellen kan en utvidgad bedömning användas där AWP ingår (18, 19). AWP kan 

användas för att bedöma färdigheterna i arbete hos klienter med olika former av arbetsrelaterad 

problematik (9) och inom AFU:n har en ny version av instrumentet riktat mot 

Försäkringskassan, AWP-FK, utvecklats (18). Bedömning av arbetsförmåga kan ske inom 

olika verksamheter, exempelvis inom kommunens verksamhet, Arbetsförmedlingen, 

primärvården och Företagshälsovården. Instrumentet WRI (11,12) identifierar psykosociala 

faktorer samt och faktorer i miljön som påverkar personens förmåga att få ett arbete, behålla 

ett arbete eller att återvända till ett arbete efter en skada eller sjukdom (12). WEIS (13) är ett 

bedömningsinstrument som fokuserar på hur personer upplever sin arbetsmiljö på en 

arbetsplats. Instrumentet AWC kan användas för bedömning av en specifik arbetsuppgift, och 
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instrumentet The Test Instrument for Profile of Physical Ability, TIPPA (18) fokuserar på 

fysisk förmåga. 

 

Arbetsterapeuter har en viktig roll i att stödja personer att återvända till arbete (20) och är 

unika i att utreda relationen mellan den fysiska, kognitiva, emotionella och sociala aspekterna 

av den enskilda individen, och att även se till kraven på arbetsmiljön (12). En 

rehabiliteringsgaranti infördes 2008, vilket var en överenskommelse mellan staten och SKL, 

Sveriges kommuner och landsting, för att öka hälso- och sjukvårdens utbud av medicinska 

rehabiliteringsinsatser (17). Rehabiliteringsgarantin skulle ge stöd till personer med 

sjukskrivning genom kognitiv beteendeterapi, KBT och interpersonell terapi (IPT), samt 

multimodal rehabilitering, MMR, men då interventionerna inte visade det resultat på 

sjukfrånvaron som önskades så lades rehabiliteringsgarantin ner (17). I en ny 

överenskommelse mellan staten och SKL (17) betonas en tydligare koppling mellan de 

medicinska rehabiliteringsåtgärderna och arbetsplatsen, där arbetsterapeutiska interventioner 

kan vara en del i att minska sjukskrivningar. Det är få interventioner som visar resultat på 

återgång till arbete (3,21). Metoder som fokuserar på förutsättningarna för arbetsåtergång, och 

inte enbart på minskning av symtom, verkar ha störst chans att få tillbaka sjukskrivna i arbete 

(21). Flera studier visar att interventioner för sjukskrivna med olika diagnoser, som även 

inkluderar arbetsplatsen och exempelvis anpassningar i arbetstid, är mer effektiva inom 

återgång till arbete, än andra interventioner (22, 23, 24) och det kan även vara 

kostnadseffektivt (22). Några exempel på arbetsterapeutiska interventioner för vilka det finns 

viss evidens för ökad återgång till arbete är bland annat Redesigning Daily Occupations, 

ReDo (25) vilket är ett program som ger möjligheter att implementera nya strategier på 

arbetsplatsen. ReDo inkluderar även direkta arbetsplatsinterventioner, som kan innefatta ett 

stöd och uppföljning under arbetsåtergången (26) om det finns en arbetsgivare. Insatser på 

arbetsplatsen kan även vara att förbereda den sjukfrånvarande för återgång i arbete, 

arbetsträning och anpassning av arbetsplatsen och arbetsuppgifterna, arbetsmiljön och 

ergonomi (3). Metoden Individual Placement and support, IPS, ger stöd för personer med 

psykisk funktionsnedsättning att få och behålla ett arbete (27). Övriga faktorer som påverkar 

återgång till arbete är bemötandet (28), och relationen med hälso- och sjukvårdspersonal (29). 

En faktor som flera studier visar är av stor vikt vid återgång till arbete är deltagarens tilltro till 

sin egen förmåga till återgång till arbete (30, 31, 32).  

 

Att bedöma arbetsförmåga är komplext (4) och blir allt viktigare i samband med 

Försäkringskassans AFU- modell för bedömning av aktivitetsförmåga, där personens 

kvarvarande förmåga till aktivitet inkluderas, och inte bara aktivitetsbegränsning och 

funktionsnedsättning (16). Få interventioner visar på återgång till arbete men de 

interventioner som har anknytning till en arbetsplats visar bäst evidens.  Utifrån 

arbetsförmågebedömningen sker olika interventioner där arbetsterapeuten skulle kunna ge 

stöd på olika sätt genom olika metoder och anpassningar på arbetsplatser vilket kan variera 

mellan olika verksamheter. Det saknas dock kunskap och beskrivningar om vilka 

interventioner som sätts in efter arbetsförmågebedömning samt om hur interventionerna 

relaterar till arbetsförmågebedömningen, och om de kan leda vidare i processen mot arbete.  

 

Syfte 

Syftet är att belysa arbetsförmågebedömningar och efterföljande interventioner och relationen 

mellan arbetsförmågebedömningen och interventionen, samt att beskriva om det sker någon 

förändring av arbetsförmågan under arbetsförmågebedömningen. 
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Frågeställningar;  

 

- Hur går en arbetsförmågebedömning till och vilka instrument används vid 

bedömningen? 

- Sker det någon förändring av arbetsförmåga under en arbetsförmågebedömning? 

- Vilka interventioner sker efter en arbetsförmågebedömning? 

- Finns det en relation mellan resultatet på en arbetsförmågebedömning och 

efterföljande intervention? 

 

Material och metod 

 

Studien har en kvantitativ, deskriptiv design, där data utgörs av svar på en studiespecifik 

enkät samt arbetsförmågebedömningar. Studien genomfördes inom en kommunal verksamhet 

som regelbundet utför arbetsförmågebedömningar på uppdrag av kommunen och andra 

myndigheter. Verksamhetsansvarig har godkänt studien och författaren har ingen koppling till 

verksamheten. I alla steg under studiens process togs hänsyn till de forskningsetiska 

principerna, för att säkerställa att studien utgår från en god forskningsed och för att skydda 

forskningsdeltagarna (33).  

 

Urval   

Urvalet innefattar samtliga klienter som slutfört en arbetsförmågebedömning inom 

tidsintervallet 141121-151030. Urvalet innefattar klienter som tidigare har haft ett arbetsliv 

men som på grund av sjukskrivning eller andra orsaker, har en osäkerhet kring 

arbetsförmågan samt klienter som aldrig har etablerat sig på arbetsmarknaden. De är på väg 

till ett nytt arbetsliv alternativt åter till sjukskrivning. Inklusionskriterier var personer mellan 

16-64 år, kunna kommunicera på svenska utan tolk, samt att AWP hade använts i 

arbetsförmågebedömningen. Antalet klienter under nämnd period var totalt 35 personer, och 

antal deltagare i studien blev 16 deltagare, se Urvalsprocessen, figur 1.  

 
exkluderade på grund 
av sjukdom  
n = 2 

 

 

antal avslutade arbetsförmåge-
bedömningar 141121-151030   
n = 35 

 exkluderade på 
grund av språk    
n = 8 

   

 

  

ej svar/abonnemang 
upphört,  
n = 3 

 antal kontaktade av 
arbetsförmågebedömare     
n = 25 

 avböjt deltagande  
n = 2 

   

 

  

ej svar 
n = 1 

 tackat ja till att delta   
n = 20 

 

 ej skickat samtycke    
n = 3 

   
 

  

  antal kontaktade deltagare  
som svarat och samtyckt  
n = 16 

  

 

Figur 1, Urvalsprocessen. 
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Instrument 

Datainsamlingen bestod av två delar. Dels en studiespecifik enkät till deltagarna som 

genomfört en arbetsförmågeutredning, dels deltagarnas arbetsförmågebedömning. Den 

studiespecifika enkäten innehöll 7 frågor där fråga 1-4 var demografiska frågor om ålder, kön, 

tid som arbetslös och fråga 5-7 var öppna frågor med fokus på interventioner efter 

arbetsförmågebedömningen samt tilltro till återgång till arbete. Om deltagarna önskade 

tydliggörande av frågorna gavs liknande svar till samtliga deltagare. Svaren på de öppna 

frågorna skrevs ned enligt vad individen uppgav inom respektive frågeområde såsom 

exempelvis intervention. Vid frågan om tilltro till sin egen förmåga att återgå till arbete inom 

6 månader fick klienten uppge en siffra på en skala 1-10 där 1 var låg tilltro, och 10 hög 

tilltro. Då deltagaren inte kunde uppge någon siffra noterades detta som ”kan ej uppge”. 

Arbetsförmågebedömningen baserades på två eller flera av instrumenten AWP, AWC, WRI, 

WEIS eller TIPPA. AWP är en observationsbedömning i aktivitet som består av 14 items (9) 

inom tre områden; motoriska färdigheter (5 items), processfärdigheter (5 items) samt 

kommunikations- och interaktionsfärdigheter (4 items). Utförandet beskrivs enligt en 4-gradig 

skala, där 1 – inkompetent utförande, 2 – Begränsat utförande, 3 – Osäkert utförande, 4 – 

Kompetent utförande. Under observationen gör bedömaren noteringar om klientens utförande 

av arbetsuppgiften som resulterar i en grafisk översikt av de 14 färdigheterna. 

Efter en avslutad bedömning har arbetsförmågebedömarna skrivit en sammanfattning utifrån 

de instrument som använts där rubrikerna från AWP har använts som en stomme, vilket är 

den slutgiltiga arbetsförmågebedömning.  

 

Procedur 

Arbetsförmågebedömarna (n=2), som genomfört bedömningarna har 3-8 års erfarenhet av att 

göra arbetsförmågebedömningar. De har beteendevetenskapliga utbildningar och har gått 

utbildning i att använda instrumenten AWP, AWC, WRI och WEIS. I de 

arbetsförmågebedömningar då instrumentet TIPPA använts, så har den bedömningen gjorts av 

en kollega i verksamheten som arbetar med detta instrument. Arbetsförmågebedömarna 

kontaktade samtliga deltagare som deltog i en arbetsförmågebedömning under tidsintervallet 

141121-151030 och gav kort information om studien samt tillfrågade dem om deltagandet i 

studien. Då deltagaren svarade ja till att delta i studien, kontaktades de (av författaren) och 

fick mer information om studien både muntligt och skriftligt. Informationsbrev skickades ut 

om hur studien skulle genomföras, konfidentialitet, vikten av personens frivillighet samt om 

de godkände eventuell kontakt vid senare tillfälle för uppföljning. Skriftligt samtycke finns 

från samtliga. Till de som inte skickade in samtyckesblankett, skickades påminnelse ut två 

gånger. Enkätfrågorna ställdes via telefon 6-9 månader efter avslutad 

arbetsförmågebedömning.  

 

Dataanalys 

För att besvara syftet, att beskriva interventionerna som sker efter arbetsförmågebedömningen 

och om det finns en relation mellan resultatet på arbetsförmågebedömning och intervention, 

användes beskrivande statistik. Svaren på de öppna frågorna i enkäten analyserades deduktivt 

utifrån enkätens öppna frågor om intervention och tilltro. Arbetsförmågebedömningarna 

granskades utifrån deltagarens utförande i arbetsuppgifter inom de tre områden som AWP 

använder; motoriska färdigheter, processfärdigheter samt kommunikation- och 

interaktionsfärdigheter. Kompetent utförande av arbetsuppgift noterades med ett plus (+) 

medan osäkert utförande samt begränsat utförande av arbetsuppgift sammanfattades med 

minus (-). Inkompetent utförande användes inte i någon arbetsförmågebedömning. Vid frågan 

om tilltron till återgång till arbete adderades de siffror som deltagarna uppgett, och 
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dividerades sedan på det antal deltagare som uppgett en siffra vilket gav ett medelvärde för de 

deltagarna. Deltagarna som inte uppgett någon siffra inkluderas inte i medelvärdet. 

 

 

Resultat 

 

Totalt 16 personer deltog i studien, 10 kvinnor och 6 män. De flesta av kvinnorna var mellan 

45-54 år, medan de flesta av männen var mellan 35-44 år. En beskrivning av deltagarna 

presenteras i tabell 1. 

 

Tabell 1. Beskrivning av deltagarna. 
 

  Kvinnor Män 

Åldersintervall, Antal      

16-24 år 0 0 

25-34 år 1 1 

35-44 3 3 

45-54 5 0 

55-64 1 2 

Summa 10 6 

Uppgett hinder till arbete 

  Fysisk 3 2 

Psykisk 1 1 

Fysisk och Psykisk 3 

 Övrigt 3 3 

Tid som arbetssökande 

  0-5 år 5 2 

>5 år 5 4 

 

 

 

Hur en arbetsförmågebedömning går till och vilka instrument som används  

 

Vid arbetsförmågebedömningarna har fyra olika instrument använts. I samtliga bedömningar 

har AWP använts. WRI har använts vid samtliga bedömningar utom en bedömning, där WEIS 

användes istället. Arbetsförmågebedömningen består av en sammanfattning som 

arbetsförmågebedömarna har skrivit utifrån resultatet på de instrument som använts, där 

rubrikerna från AWP har använts som en stomme. Arbetsförmågebedömningarna 

genomfördes inom olika miljöer såsom hantverk, natur, trädgård, café samt restaurang, se 

tabell 2. 
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Tabell 2. Arbetsförmågebedömning i olika miljöer 

 

  Kvinnor Män 

Hantverk & tapetseri 5 1 

Natur & kultur, trädgård 3 3 

Café och resturang 2 2 

Summa 10 6 

 

 

Arbetsförmågebedömningen pågick i de flesta fall (n=14) under ca 3 månader. Vid några 

tillfällen (n=2) pågick den i ca 6 månader. Instrumentet TIPPA har använts vid fem 

arbetsförmågebedömningar. I några bedömningar anges att instrumentet AWC har använts, 

men resultatet av AWC framgår inte tydligt i någon arbetsförmågebedömning.  

 

Förändring av arbetsförmåga under en arbetsförmågebedömning 

 

I fem av arbetsförmågebedömningarna framgår en förbättring av arbetsförmågan under 

perioden som arbetsförmågebedömningen pågår. Några exempel på citat från 

arbetsförmågebedömningarna är ”har ett något osäkert utförande som har förbättrats under 

tiden här” och ”har blivit mer och mer självständig i takt med att (deltagaren) lärt sig nya 

arbetsuppgifter”.  Även citatet ”…har inte inledningsvis av prövningen uppmärksammat när 

fel begåtts och har därför inte vare sig anpassat sitt beteende eller miljön för att förhindra att 

problem uppstår. Sista veckan av prövningsperioden utfördes arbetsuppgifterna självständigt 

och korrekt” visar på en förbättring arbetsförmågan under arbetsförmågebedömningen.  
 

Utifrån de öppna frågorna kommenterade deltagarna stödet de fått i samband med 

arbetsförmågebedömningen och följande intervention. Tre av deltagarna kommenterar 

interventionen sjukpenning vilket belyses av citat såsom ”Arbetsförmågebedömningen gjorde 

att jag fick ett underlag vilket gör att jag kan söka sjukersättning. Jag har flera diagnoser och 

det är komplext och försäkringskassan satte inte ihop allting till ett sammanhang. Helheten 

saknades”. En annan deltagare uppger att ”Det är svårt att prioritera. Skulle behöva öka i 

arbetstid, men mitt barn behöver extra stöd och det går ut över arbetet. Jag behöver ofta byta 

arbetstider för möten med barnet. Det är mycket runt omkring.”  

Fem deltagare har i samband med interventionen belyst vikten av bemötande: ”jag har en bra 

arbetsförmedlare – ger en känsla av att någon verkligen vill hjälpa mig vidare. Om man har 

någon mer back-up, så tar folk en på allvar och lyssnar” samt ”Arbetsledaren såg vad jag 

kunde, jag fick förtroende och mer avancerade uppgifter. Fick beröm. Bemötandet är 

avgörande.  Nu har jag sökt ett riktigt jobb” 

I 5 enkätsvar har deltagaren kommenterat tilltron till sin förmåga att få arbete; ”Tilltro att få 

jobb. 1:a. Utifrån att allt är svart nu. Mycket smärta. Blir även sjuk i huvudet… gör ont i 

hjärtat. Om smärtan blir bättre – hög tilltro till att kunna arbeta”. Någon annan beskriver att 

”Jag hade börjat tappa tron på detta samhälle, detta liv, men så fick jag detta (jobb). Det är 

mycket kämpande. Men jag har låg tilltro till annat jobb efter detta”. 
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Interventioner efter en arbetsförmågebedömning 

 

De interventioner som sker efter en arbetsförmågebedömning inom denna verksamhet är 

tidbegränsad anställning med anställningsstöd (n=8), sjukskrivning på hel- eller deltid (n=6), 

arbetsträning (n=1) samt arbetssökande/stöd av Arbetsförmedlingen (n=1) vilket visas i tabell 

3, Interventioner efter arbetsförmågebedömning.  

 

Tabell 3. Interventioner efter arbetsförmågebedömning.  

- utifrån vad deltagaren angett för orsak för hinder till arbete 

 

  kvinnor (n=10) män (n=6) 
Deltagarens angivna 
orsak för 
hinder till arbete: Fysisk Psykisk Fys. & Psyk. Övrigt Fysisk Psykisk Fys. & Psyk. Övrigt 

Tidsbegränsad 
Anställning med 
anställningsstöd. 

  1 1 3   1   2 

Sjukpenning 100%. 2 
 

1 
     

Arbetssökande 
100%.        

1 

Sjukpenning 50 % 
Arbetssökande 50%. 

1 
   

2 
   

Arbetsträning.     1           

 
*”Övrigt” innefattar exempelvis social eller socialmedicinsk problematik som hinder till arbete.  

 

 

Deltagare som uppgett fysiska hinder till arbete: Samtliga deltagare (n=5) som uppgett fysiska 

hinder till arbete har fått sjukpenning på hel- eller deltid, efter avslutad 

arbetsförmågebedömning. Två av deltagarna som fått sjukpenning på heltid har båda ansökt 

om sjukersättning från Försäkringskassan och uppger att de i samband med ansökan om 

sjukersättning använt den dokumenterade arbetsförmågebedömningen. Sjukersättning innebär 

att arbetsförmågan är stadigvarande nedsatt med minst en fjärdedel. Några (n=3) av 

deltagarna som fått sjukpenning uppger samtidigt i enkäten att de fått stöd av sjukgymnast, 

smärtskola eller kurator inom vården. 

 

Deltagare som uppgett psykiska hinder till arbete: De (n=2) som uppgav psykiska hinder till 

arbete fick båda en tidsbegränsad anställning med anställningsstöd. 

 

Deltagare som uppgett både fysiska och psykiska hinder till arbete: Tre deltagare uppgav både 

fysiska och psykiska hinder till arbete. En deltagare fick sjukpenning på heltid och ansökte 

om sjukersättning, en person har erbjudits arbetsträning med möjlighet till anpassningar av 

arbetstid och arbetsuppgifter. En deltagare fick en tidbegränsad anställning med 

anställningsstöd på deltid.   

 

Deltagare som uppgett övriga orsaker till hinder till arbete: Majoriteten (n=5) av de 6 

deltagare som uppgett övriga orsaker till hinder till arbete har fått en tidsbegränsad anställning 

med anställningsstöd. En är arbetssökande på heltid, och får stöd via Arbetsförmedlingen. 
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Relationen mellan resultatet på en arbetsförmågebedömning och interventionen 

 

Det finns en relation mellan att de deltagare (n=5) som uppgav att de hade fysiska hinder till 

arbete där samtliga fick interventionen sjukpenning på hel- eller deltid. I 

arbetsförmågebedömningen bedömdes dessa deltagare ha en arbetsförmåga på deltid, 0-50% i 

arbetstid. I relation till AWP har några (n=2) av de som fick sjukpenning även ha bedömts ha 

ett osäkert utförande av uppgifter inom motoriska färdigheter, vilket presenteras i tabell 4, 

Interventioner i relation till arbetsförmågebedömning, AWP samt tilltro till återgång till 

arbete. 

 

Tabell 4. Interventioner i relation till arbetsförmågebedömning, AWP samt tilltro till 

återgång till arbete. 

 

 M
o

to
ri

sk

 P
ro

ce
ss

 K
o

m
m

 &
 in

t.

 F
ys

is
k

 P
sy

ki
sk

 

 F
ys

is
k 

&
 P

sy
ki

sk

 Ö
vr

ig
t

12 kan ej uppge visst stöd 100% + + + X

7 10 positiv 100% + + + X

8 kan ej uppge positiv 100% + - + X

2 3 osäker 50% - + - X

5 5 delaktighet 100% + + + X

13 10 Höga 100% + + + X

4 9 höga mål 75%-100% + - + X

14 1 låg 100% + + + X

3 1 låg 25-50% - + + X

16 1
Viss tilltro, 

Osäker
50% + + + X

6 1 Viss tilltro 50% + + + X

15 1 Viss tilltro. 0-50% + + + X

11 1 låg osäker - + + X

10 1 låg osäker - - + X

Arbetssök 100% 9 8,5 positiv 100% + + + X

Arbetsträning 1 kan ej uppge osäker osäker - - + X

Angett HinderAWP

* Tidsbegränsad 

anställning med 

anställningsstöd,  

50-100%. 

Sjukpenning 100 

%, söker 

Sjukersättning

Sjukpenning 

deltid samt 

arbetssökande 

deltid 

Arbetsförmåge-

bedömning 

Uppfattning om 

egen förmåga

Enkät - Tilltro 

på en skala       

1-10RespondentIntervention

Bedömd 

arbets-

förmåga

 
 
Bildtext Tabell 4:  

 

AWP sammanfattning av de tre olika momenten, motoriska färdigheter, processfärdigheter samt 

kommunikations- och interaktionsfärdigheter. 

+ = Kompetent utförande av arbetsuppgift, utan svårigheter. 

- = Sammanfattat både osäkert eller begränsat utförande av arbetsuppgift.  

*Tidsbegränsad anställning med anställningsstöd, exempelvis Komjobb eller utvecklingsanställning, främst inom 

kommunen.  
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Det finns även en relation mellan arbetsförmågebedömningen och intervention då de deltagare 

som uppgav psykiska hinder till arbete visade arbetsförmåga på heltid, och även resultatet av 

AWP visade mestadels kompetent utförande inom motoriska-, process- och 

kommunikationsfärdigheter vilket resulterade i interventionen tidsbegränsad anställning med 

anställningsstöd.  

 

De deltagare som uppgav både fysiska och psykiska hinder till arbete (n=3), bedömdes även 

ha osäkert utförande inom motoriska färdigheter enligt AWP. Två av dem bedömdes ha en 

osäker arbetsförmåga i arbetsförmågebedömningen, där ingen arbetsförmåga i procent 

uppgavs i arbetsförmågebedömningen, och fick interventionen sjukpenning samt 

arbetsträning.  

 

I relation till AWP uppvisade de som uppgett ”övriga hinder” till arbete (n=6), ett kompetent 

utförande av arbetsuppgifter inom motorik, och samtliga bedömdes ha en arbetsförmåga på 

100% där samtliga utom en deltagare, erbjöd tidsbegränsad anställning med anställningsstöd, 

vilket är en relation som tydliggörs i tabell 4.  

 

I samtliga bedömningar där instrumentet TIPPA har använts så har det resulterat i 

interventionen sjukpenning på hel- eller deltid, vilket är en relation mellan 

arbetsförmågebedömning och intervention. 

 

Relationen mellan deltagarens tilltro till återgång till arbete presenteras också i tabell 4.  

Samtliga som uppgett fysiska hinder till arbete uppger låg tilltro till återgång till arbete 

(medelvärde 1), se tabell 4. Följande intervention för dessa var sjukpenning i någon 

utsträckning. Av samtliga (n=8) som fick en tidsbegränsad anställning med anställningsstöd 

var fem kvinnor och tre män och de uppgav generellt en hög tilltro till återgång till arbete 

(medelvärde 6,3 på en skala 1-10), se tabell 4.  

 

Diskussion  

 

Studien belyser både arbetsförmågebedömningar och de interventioner som görs inom denna 

verksamhet efter en arbetsförmågebedömning, och även att det finns en relation mellan 

arbetsförmågebedömningen och interventionen. Studien visar också i flera citat i 

arbetsförmågebedömningarna att det kan ske en förbättring av arbetsförmågan under själva 

arbetsförmågebedömningen.  

 

Arbetsförmågebedömningen är en sammanfattning av flera olika instrument och det är viktigt 

att använda flera instrument som belyser olika delar i arbetsförmåga och arbetsmiljö. I några 

av bedömningarna visade AWP bedömningen att deltagaren utförde arbetsuppgifterna på ett 

ändamålsenligt sätt inom både motorik, processfärdigheter samt kommunikation, men trots 

det var följande intervention ändå sjukpenning på hel- eller deltid, då deltagaren inte 

bedömdes kunna arbeta heltid inom den reguljära arbetsmarknaden. Detta kan indikera att 

arbetsförmågebedömningen inte inkluderat alla delar i aktivitetsutförandet som kan vara 

hinder till arbete. Vikten av att se arbetsförmåga i ett sammanhang beskrivs av Sandqvist (6) 

som menar att arbetsförmåga inte kan bli förstått utanför dess sociala kontext och att 

arbetsförmågan kan vara nedsatt även om ingen diagnos finns. Att enbart se till utförandet av 

arbetsuppgifter kan medföra att andra faktorer inte framkommer (6). Detta kan också tolkas 

som om AWP instrumentet är en del i arbetsförmågebedömningen, och att det är en fördel att 

komplettera AWP med ytterligare instrument, exempelvis WRI, vilket även betonas i 

manualen för AWP (9). WRI innefattar även variabler såsom exempelvis deltagarens tilltro 
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till återgång till arbete. I samtliga bedömningar som resulterat i sjukpenning har instrumentet 

TIPPA använts. En tolkning är att då deltagaren uppvisar en osäkerhet kring arbetsförmågan 

har arbetsförmågebedömarna valt att använda ytterligare ett instrument för att bredda 

bedömningen. I några bedömningar anges även att instrumentet AWC har använts. AWC ska 

enligt manualen (10), användas för att bedöma ett specifikt moment i en arbetssituation, vilket 

inte framgår tydligt i någon arbetsförmågebedömning.  

 

Flera av deltagarna fick interventionen som kategoriseras som sjukpenning. Att sjukpenning 

beskrivs som en intervention går att diskutera beroende på om det är en aktiv åtgärd eller en 

passivt utbetalande av bidrag. Sjukförsäkringen beskrivs i de flesta europeiska länder ha gått 

från en passiv kompensation till fokus på mer aktiv arbetsintegration (34). Några (n=3) av 

deltagarna beskrev ändå ett stöd i sin sjukskrivning av sjuk- och hälsovården i form av 

sjukgymnastik, kuratorskontakt och smärtskola, skulle kunna beskrivas som aktiva 

interventioner inom vården.  

 

Flera av deltagarna (n=6) i studien fick sjukpenning och andra studier visar att en person 

behöver ha individuellt stöd och struktur i rehabiliteringen och sjukskrivningsprocessen, och 

även ha en tillit i relationen med hälso- och sjukvårdpersonalen (4, 28, 29, 30) vilket skulle 

kunna ha varit ett stöd för dessa deltagare. Flertalet studier beskriver även att det kan vara en 

fördel att börja arbeta gradvis, och att arbeta deltid kan vara en del av rehabiliteringsprocessen 

för snabbare återgång till arbete (3, 22, 23, 35). Sjukpenning på deltid förekommer oftare i 

sjukfall med psykisk diagnos (2), vilket inte kan ses i denna studie då de som fick en 

deltidssjukskrivning samtliga uppgav fysisk problematik. De som fått sjukpenning på heltid 

(n=3) ansökte samtliga om sjukersättning och uppgav även att arbetsförmågebedömningen 

användes som ett underlag i ansökan om sjukersättning till Försäkringskassan. Några beskrev 

att de tack vare arbetsförmågebedömningen fick en helhet och ett underlag att söka 

sjukersättning vilket stämmer överens med beskrivningen av att en aktivitetsförmågeutredning 

kan vara en grund vid prövning av sjukersättning (14).  

 

Resultatet visar att interventionen tidsbegränsad anställning med anställningsstöd främst 

erbjuds till de som inte har några fysiska/motoriska hinder eller begränsningar i sitt 

aktivitetsutförande. Olika former av anställningar med anställningsstöd ska användas för att 

ge möjligheter till arbete för personer som annars kan ha svårt att få en reguljär anställning 

(36).  Inom vissa anställningar med anställningsstöd kan det finnas möjligheter till 

anpassningar på arbetsplatsen (36) vilket tyder på att det skulle vara en passande intervention 

även för personer med fysisk problematik. 

 

Inga av de arbetsterapeutiska interventioner eller metoder som i studier beskrivs ha viss 

evidens för återgång till arbete, har använts under studiens tidsperiod, men kan ha erbjudits 

utanför studiens tidsram. Interventioner för exempelvis de som fick sjukpenning på deltid 

skulle troligtvis varit passande för att tillvarata den arbetsförmåga som visades i 

arbetsförmågebedömningen. Då flera studier visar att interventioner som har bäst resultat 

inom återgång till arbete är de med en anknytning till en arbetsplats (22, 23, 24) tyder studiens 

resultat på att själva interventionen tidsbegränsad anställning med anställningsstöd skulle 

kunna vara en passande intervention i vägen mot arbete. För att se ytterligare resultat om vad 

som sker efter interventionen tidsbegränsad anställningsstöd, behövs vidare uppföljning av 

deltagarna i studien. Resultatet visar också att det i flera arbetsförmågebedömningar noterades 

en förbättring av arbetsförmågan vilket går att tolka som om deltagarnas arbetsförmåga växte 

under pågående bedömning, och möjligtvis även att deltagarnas tilltro växte i samband med 

att delta i arbetsförmågebedömningen. Möjligtvis skulle både interventionen tidsbegränsad 
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anställning med anställningsstöd och arbetsförmågebedömningen i sig, kunna leda till att 

deltagaren ökar sin egen tilltro till återgång till arbete och även utvecklar sin arbetsförmåga. 

Flera studier beskriver att en tilltro till återgång till arbete är en essentiell och avgörande 

faktor vid återgång till arbete (31, 32) och vissa studier lyfter fram interventioner som 

fokuserar på att förbättra tilltron (32, 37, 38, 39). De deltagare som fick interventionen 

tidsbegränsad anställning med anställningsstöd uppgav generellt högre tilltro än de som fick 

sjukpenning vilket kan stämma med tidigare studier som visat att individens tro på den egna 

förmågan att kunna återgå i arbete även kan predicera arbetsåtergång (39). Det är dock svårt att 

veta något om hur individens tilltro till arbete var före interventionen, och Labriola et al (40) 

beskriver att individer med sjukfrånvaro har en lägre tilltro, och att den lägre tilltron bland de 

sjukfrånvarande individerna troligtvis beror på själva sjukfrånvaron snarare än en 

förutsättning av det. Tidigare studier beskriver dock att det finns en risk att överskatta 

personens tilltro (41) och tilltron behöver sättas i ett sammanhang och även innefatta 

personens hälsa och kontext.  

 

Begränsningar 

Valet att samla in data genom att använda en enkät grundades på syftet att belysa 

interventioner som sker efter en arbetsförmågebedömning och att se om det fanns en relation 

mellan resultatet på arbetsförmågebedömningen och interventionen. Antalet deltagare i 

studien hade kunnat vara fler, men även om de är få så speglar det statistiken i Sverige då fler 

kvinnor än män har sjukpenning (2). Det är svårt att dra generella slutsatser då studien gäller 

för en specifik verksamhet. En fördel var att göra enkäten via telefon, vilket troligtvis gav 

högre svarsfrekvens än post. Svaren noterades genom att skriva det deltagaren uppgav så 

ordagrant som möjligt och om svaren hade spelats in dititalt skulle det möjliggjort att återigen 

lyssna på svaren framförallt på de öppna frågorna, vilket säkerställt att svaret uppfattades 

korrekt. 

  

Orsaken till att inga frågor om tidigare sjukpenning varit aktuell var att inte fokusera på 

orsaker till sjukpenning vilket det finns mycket forskning kring (41). I introduktionen beskrivs 

att klientens tilltro till återgång, bemötande och relation till vård- och hälsopersonal är viktiga 

faktorer vid återgång till arbete, men i enkäten ställdes inga direkta frågor om bemötande i 

enkäten vilket borde ha belysts tydligare i enkäten. Många av deltagarna kommenterade dock 

vikten av bemötande, vilket belyses i citaten i resultatdelen. I enkäten ställdes heller inga 

frågor om relationen mellan deltagaren och vård- och hälsopersonalen utifrån att det inte var 

aktuellt för samtliga deltagare i studien att ha pågående kontakter inom hälso- och sjukvården. 

Ingen av deltagarna hade någon anställning då arbetsförmågebedömningen gjordes, och om 

studien gjorts i en verksamhet som utför arbetsförmågebedömning för personer med en 

pågående anställning, hade troligtvis andra interventioner gjorts, exempelvis 

arbetsplatsinterventioner. Utifrån studiens inklusionskriterier är bortfallet litet och berodde 

främst på att deltagare inte längre gick att nå på de kontaktuppgifter de tidigare uppgett. 

Några skickade inte in samtyckesblanketten vilket kan bero på att ej ville delta eller att de 

glömde att posta samtyckesblanketten trots påminnelse. Studiens styrkor är även att 

arbetsförmågebedömningarna bedöms ha en hög kvalitet då de bygger på instrument som är 

validitets- och reliabilitetstestade, och att det fanns en bred variation av miljöer att utföra 

arbetsförmågebedömningarna inom.  
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Slutsats  

Studiens resultat indikerar att deltagare med fysiska hinder till arbete vanligtvis fick 

sjukpenning, medan de med psykiska eller övriga hinder till arbete, fick en tidbegränsad 

anställning med anställningsstöd i denna verksamhet. De som fick en tidsbegränsad 

anställning med anställningsstöd uppgav generellt hög tilltro till återgång till arbete. Inga av 

de arbetsterapeutiska interventioner eller metoder som beskrivs i litteratur ha viss evidens för 

återgång till arbete, har använts under studiens tidsperiod. Resultatet är överaskande utifrån 

att det finns interventioner som skulle passa dessa deltagare men en förklaring kan vara de har 

blivit erbjudna interventioner utanför studiens tidsram. Studien indikerar också att själva 

arbetsförmågebedömningen i sig kan bidra till en förbättring av arbetsförmåga. Återgång till 

arbete efter sjukfrånvaro innebär både en ökad ekonomisk samhällsvinst men också ökad 

livskvalitet hos de som återgått till arbete efter sjukfrånvaro (41). Arbetsterapeutiska 

interventioner kommer troligtvis efterfrågas allt oftare i samband med försäkringskassans 

Aktivitetsförmågeutredningar (16, 19) och regeringens satsning för en ökad hälsa och 

minskad sjukfrånvaro (36). Studier visar att de interventioner som har bäst evidens för 

återgång till arbete är de som anknyter till en arbetsplats, där arbetsterapeuter kan göra olika 

interventioner kring anpassningar.  

 

Förslag på vidare studier är att följa upp resultatet efter interventionerna som beskrivs i 

studien. Ytterligare förslag på vidare studier är att vidare undersöka om utökning av antalet 

interventioner i denna verksamhet skulle kunna öka återgång till arbete för fler deltagare. 
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