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Sammanfattning:  
För att arbetsterapeuter ska kunna hjälpa personer med kognitiv nedsättning utför de inledningsvis, 
bland annat, standardiserade bedömningar med hjälp av bedömningsinstrument. Det är dock brist på 
bedömningsinstrument som är ekologiskt valida och enkla att använda. Joan Toglia har utvecklat ett 
dynamiskt bedömningsinstrument som är ekologiskt valitt och som används i bl.a. USA. Detta 
instrument kallas för Weekly Calendar Planning Activity (WCPA). Instrumentet har nu översatts till 
svenska och kvalitetstestats. När ett instrument kvalitetstestats är det viktigt att ta reda på vad 
personer utan problematik får för resultat på testet, även kallat normdata. Syftet med denna studie 
är att beskriva normdata hos vuxna personer mellan 18-50 år för denna svenska version av WCPA (sv. 
veckoplanering i kalender). Metoden som användes var kvantitativ och ett stratifierat 
bekvämlighetsurval tillämpades vid rekrytering. Sextio deltagare rekryterades, 20 deltagare i vardera 
åldersintervall, 18- 29 år, 30- 39 år och 40- 50 år. Data samlades in med den svenska 
forskningsversionen av WCPA. Resultatet visade att medelvärdet för den totala tiden det tog för 
deltagare att slutföra testet var 13,3 minuter, att deltagarna i genomsnitt fyllde i 13 aktiviteter av 17 
möjliga på ett korrekt sätt samt att följande strategier var de mest förekommande: (1) använder 
fingret, (2) fyller i tidsbestämda aktiviteter först och (3) stryker över eller bockar av när en aktivitet är 
ifylld. Resultatet av denna studie stämmer väl överens med resultat från tidigare studier i USA och 
Israel. En slutsats av detta är att normvärdena går att generalisera till den svenska befolkningen 
mellan 18-50 år. Insamling och analys av normdata för personer över 50 år samt fler studier med 
instrumentet behövs för vidare kvalitetssäkring.  
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1. Inledning 

     Arbetsterapeuter träffar ofta patienter med nedsatta exekutiva funktioner. Arbetsterapeuten ska 
bedöma hur den nedsatta förmågan påverkar det vardagliga livet för att sedan eventuellt 
implementera interventioner som syftar till att kompensera eller återträna dessa förmågor. Weekly 
Calendar Planning Activity (WCPA) är ett bedömningsinstrument som är framtaget av Joan Toglia och 
används av arbetsterapeuter i bl.a. USA. Detta instrument skulle kunna fylla en lucka i svensk 
arbetsterapi då den på ett kostnads- och tidseffektivt sätt tydliggör en persons svårigheter som beror 
på nedsatta exekutiva funktioner. Just nu pågår studier vid bl.a. Örebro universitet för att utvärdera 
en svensk version av instrumentet. En del i att utvärdera instrumentet är att beskriva s.k. normdata. 
Dessa är viktiga för att veta vid vilka gränsvärden svårigheter kan anses finnas. I denna uppsats 
kommer normdata på 60 personer mellan 18-50 år att beskrivas. 

      2. Bakgrund 

2.1 Kognition 
Lidz (1987) definierar enligt Björkdahl kognition som en persons förmåga att anskaffa och utnyttja 
information för att svara mot omgivningens krav (1). Kognition är en sammansatt process som 
resulterar i förståelse, förmåga till kommunikation och minne. Med hjälp av kognition kan vi planera, 
organisera, få struktur och stegvis nå önskade mål. Dessutom möjliggör vår kognition att vi kan göra 
flera saker samtidigt, ta initiativ och avsluta det vi påbörjat samtidigt som vi under tiden inte tappar 
fokus på vad vi gör eller vad som händer runtomkring (1). En mångfald av nerver och nätverk av 
nervceller aktiveras i varje kognitiv process och utgör grunden för olika funktioner som i sin tur 
verkar växelvis med varandra. Det kan vara svårt att urskilja dessa specifika kognitiva funktioner 
eftersom kognition är så komplext (1). Society for Cognitive Rehabilitation menar därför i 
“Recommendations for best practice” att dessa funktioner bör organiseras hierarkiskt (högre siffra 
indikerar högre placering i hierarkin) (2): 

1. Uppmärksamhet; ihållande uppmärksamhet, selektiv uppmärksamhet, växlande 
uppmärksamhet och delad uppmärksamhet. Funktionen som är baslinjen för att alla andra 
kognitiva funktioner ska fungera. 

2. Visuell bearbetning; hur vi tar in och tolkar intryck. Skärpa, visuell uppmärksamhet, 
avsökning, igenkännande av mönster, visuellt minne, igenkänning och perception m.m.  

3. Informationsbearbetning; Sensoriska processfärdigheter, organisationsfärdigheter, hastighet 
och förmåga av bearbetning. Informationen bearbetas och tolkas för att sedan utifrån detta 
kunna dra slutsatser. 

4. Minne; orientering, kodning, lagring, sammanslagning och återkallning av information. Detta 
är grundläggande för att kunna förstå, lära och sedan handla. 

5. Exekutiva funktioner; är sammanfattningsvis de kognitiva processer som organiserar och ger 
aktiviteter struktur. Detta innefattar bl.a. självinsikt, målsättning, planering, organisering, 
självreglering, kontroll, flexibilitet i problemlösning och metakognition.  

(1, 2). 

2.2 Exekutiva funktioner 
Högst i hierarkin av kognitiva processer är det som kallas exekutiva funktioner (EF). Att de är högst 
innebär att dessa funktioner är beroende av alla andra kognitiva funktioner för att fungera (1). EF är 
de processer i hjärnan som möjliggör att en person kan uppnå personliga målsättningar samt att 
självständigt och meningsfullt delta i komplexa vardagliga aktiviteter (3). Dessa funktioner är 
grundläggande för individens aktivitetsutförande då de innefattar förmågan att påbörja, genomföra 
och slutföra olika uppgifter (3). Problemlösning, planering, målsättning, självinsikt och uppsikt över 
sitt utförande är exempel på förmågor som EF styr (3).  
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2.3 Kognitiva nedsättningar 
Skador på hjärnan, sjukdom eller störningar i utvecklingen kan resultera i besvär för en eller flera 
kognitiva processer och resultera i en nedsättning av kognitiv förmåga (1). Exempel på sjukdomar 
som påverkar hjärnan av detta slag är schizofreni, neuropsykiatriska sjukdomar, autism, 
cerebrovaskulära sjukdomar, demens och traumatisk hjärnskada. De kognitiva nedsättningarna som 
dessa sjukdomar medför kan leda till svårigheter att utföra aktiviteter i det vardagliga livet (3). 
Kielhofner beskriver kognition som: “en process för att identifiera, urskilja, tolka, lagra och använda 
information för att förstå och interagera med den fysiska och sociala världen, för att sköta vardagliga 
aktiviteter och ta sig an aktivitetslivet” (4, s85 (egen översättning)). Kognitiva nedsättningar kan 
därför försvåra aktivitetsutförande och livet i sin helhet (3). 

2.4 Arbetsterapi för personer med kognitiva nedsättningar 
Arbetsterapeutens uppgift är att implementera interventioner i form av strategier och hjälpmedel för 
att möjliggöra utförande av önskvärda och nödvändiga vardagliga aktiviteter för personer som av 
olika anledningar inte klarar detta själv, bl.a. på grund av nedsatt kognition (4). Arbetsterapeuter 
möter därför ofta personer med nedsättning av EF i sitt arbete. De interventioner som 
arbetsterapeuter implementerar i mötet med personer med nedsatta kognitiva funktioner brukar 
delas upp i två huvudkategorier; remediativ eller kompensatorisk intervention (4).  

Remediativ intervention innebär återträning av enskilda kognitiva funktioner och brukar användas då 
personen i fråga kan överföra kunskap från en situation till en annan, det vill säga har de högre 
exekutiva funktionerna (självinsikt och exekutiv kontroll) intakta (4). Kompensatorisk intervention 
innebär att personen i fråga blir medveten om sina begränsningar för att sedan lära sig kompensera 
dem med kvarvarande förmågor. Det kan även handla om att förändra sättet att utföra en uppgift på 
och/eller modifiera miljön runt omkring (4).  

En vanlig utgångspunkt för arbetsterapeuter vid arbete med personer med kognitiv 
funktionsnedsättning är Toglias dynamiska interaktionsmodell (5). Denna modell beskriver hur 
aktivitetsutförande är ett resultat av samverkan mellan personen, miljön och aktiviteten och 
kombinerar remediativa och kompensatoriska åtgärder (5). Med andra ord är det samspelet mellan 
personens färdigheter och egenskaper, miljöns utformning och aktivitetens krav som avgör hur väl 
han/hon kan utföra aktiviteter (5). Det är således viktigt att som arbetsterapeut ta hänsyn till alla 
dessa aspekter för att hjälpa patienten att förbättra aktivitetsutförandet. Utifrån Toglias dynamiska 
interaktionsmodell har den dynamiska bedömningen utvecklats (4). Den dynamiska bedömningen 
syftar till att identifiera individens problem och förmågor utifrån de kognitiva strategier samt 
medvetenheten han/hon visar upp i aktivitetsutförande (4). 

2.5 Bedömning av kognitiva förmågor 
För att kunna implementera de mest effektiva interventionerna för kompensation eller återträning 
behöver arbetsterapeuter kunna precisera vad det är som stör aktivitetsutförandet. För att göra det 
används olika typer av bedömningsinstrument (4). Vid bedömning av kognition finns det några 
strategier som arbetsterapeuter huvudsakligen använder sig av. Dessa är; bedömning av 
konsekvenserna i aktiviteter och funktioner som den nedsatta kognitionen orsakar, bedömning av 
kognitiva beståndsdelar, dynamisk bedömning och, slutligen, fastställande av hur omfattande den 
kognitiva nedsättningen är. Detta utför arbetsterapeuter genom observation, intervjuer och 
standardiserade tester (4).  

Enligt Björkdahl bör all rehabilitering inledas med en bedömning av utgångsläget (1). Det viktigaste 
gällande rehabilitering är att skapa sig en förståelse för vad som orsakar de problem som en person 
upplever (1). Ett bedömningsinstrument som mäter EF bör således vara ekologiskt valitt, vilket idag 
betyder att resultatet patienten får på testet kan predicera hur verkliga situationer i livet kommer att 
se ut, dvs. att ett dåligt resultat på testet indikerar problem i det vardagliga livet (6). Burgess (1998, 
2006), Gioia (2004) och Manchester (2004) menar enligt Williamson, Toglia och Berg att det finns få 
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instrument som idag speglar vardagens komplexa situationer då testen ofta utförs i en omgivning 
utan störande stimuli och där kliniker ger tydliga instruktioner vad som skall göras (7). Detta medför 
därför att korrelationen mellan test och verklighet blir svag (7). Lamberts, Evans och Spikman menar 
att en anledning till varför de flesta tester som används idag inte har hög ekologisk validitet kan vara 
att de utvecklats endast med syfte att avgöra om kognitiva nedsättningar föreligger eller ej (8).  

2.6 Bedömning av EF och dess konsekvenser för aktivitetsutförande 
Instrument som ofta används för att mäta EF för personer med ADHD är enligt Lahav, Ben-Simon, 
Inbar-Weiss och Katz självskattningsformulär som t.ex. Behavior rating Inventory of Executive 
Functioning - Adult Version (2000) och Dysexecutive Questionnaire (1996). Dessa instrument 
återspeglar inte det faktiska utförandet i komplexa dagliga aktiviteter (9) vilket inte överensstämmer 
med Radomskis riktlinjer, som menar att fokus vid arbetsterapeutiska bedömningar av kognition 
alltid ska ligga på aktivitetsutförande (3). Barkley och Murphy har dessutom i en studie visat att 
bedömningar där patienten själv skattar sitt aktivitetsutförande med EF i fokus inte ger samma 
resultat som när det är någon annan utvärderar samma förmågor hos personen (10). De 
underminerar även den ekologiska validiteten hos EF-tester, som dock inte namnges i den aktuella 
studien, och visar på så sätt att de tester vars ekologiska validitet är svag inte är att föredra vid 
utvärdering av EF (10). 

Poulin, Korner-Bitensky och Dawson upptäckte i en omfattande litteraturstudie rörande 
bedömningsinstrument för EF inom området för stroke att inget av de EF-specifika 
bedömningsinstrumenten som påträffades samt endast två av de fyra allmänna kognitiva testerna, 
som hade en EF-komponent, hade rapporterad test-retest reliabilitet (11). De två testerna som visat 
sig ha test-retest reliabilitet var Assessment of Motor and Process Skills (AMPS) och Virtual 
Environment Technology (VET) (10). AMPS kräver att bedömaren har gått en speciell utbildning för 
att administreras och VET har komplex utrustning som förutsättning för användande (11). Poulin et. 
al. beskriver även att The Executive Function Performance Test (EFPT) och The Multiple Errands Test 
(MET) är de mest valida EF-specifika testerna. Däremot har ingen av dessa tester visat sig vara 
känsliga för förändring i utförande mellan testtillfällen (responsiveness) (11). Av de fyra allmänna 
testerna, med EF-komponent, visade sig AMPS ha starkast validitet (11). AMPS identifierades också 
som det enda testet i studien med egenskapen responsiveness (11). 
Radomski och Morrison beskriver ett antal bedömningsinstrument som kan ge ett mått på EF. I 
denna beskrivning ses att de få instrument som är ekologiskt valida inte har någon stark reliabilitet, 
dvs. att de inte nödvändigtvis kommer att ge samma resultat vid upprepade mätningar. Inget av 
testerna har heller prövats angående responsiveness. Slutligen mäter testerna heller inte förmågan 
att planera, att organisera olika aktiviteter eller tidsuppfattning (3), som alla kan vara stora problem 
för personer med nedsatta EF (3). 

2.7 Weekly Calander Planning Activity (WCPA) 
Toglia (2009) har utvecklat ett dynamiskt instrument avsett att bedöma EF som baseras på utförande 
av en verklighetsnära aktivitet. Detta instrument heter Weekly Calander Planning Activity (WCPA) 
och har en lovande ekologisk validitet och klinisk användbarhet (7). Instrumentets 
interbedömarreliabilitetet (det spelar ingen roll vem som utför testet), ytvaliditet och 
användarvänlighet är det som gör det kliniskt användbart (7). Matheson (1994) menar att ett 
instrument ska ha en kombination av säkerhet, reliabilitet, validitet och användarvänlighet. Enligt 
Williamson et. al. (2012) uppfyller WCPA dessa krav och kan därför räknas som användbart (7). 
Instrumentet utvecklades för att undersöka hur subtila nedsättningar av EF påverkar en persons 
förmåga att utföra komplexa aktiviteter (7) och ger även vägledning till vilken intervention som kan 
tänkas vara passande. Detta genom att främja en strukturerad aktivitetsanalys och bedömning av 
beståndsdelar i komplext aktivitetsutförande, inklusive misstag, självutvärdering och 
strategianvändande (7). Resultatet av pilotstudien för WCPA, utförd av Williamson et. al. (2012) 
indikerar att instrumentet kan ge unik information om EF i vardagen. Att uppgiften i instrumentet är 
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invecklad samt att deltagarna hade en bred variation av resultat visar enligt Williamson et. al. (2012) 
att det kan upptäcka även små svårigheter i EF (7).  
Williamson et.al. (2012) menar dessutom att WCPA kan bidra till arbetsterapipraxis enligt följande: 

● WCPA är ett  praktiskt och utförandebaserat instrument för att identifiera problem i EF. 
● WCPA har utvärderats avseende de psykometriska egenskaperna, inklusive 

interbedömarreliabilitet och ytvaliditet. 
● WCPA har potential till att direkt vägleda arbetsterapeuten till passande interventioner. 
● Instrumentet bevisar att arbetsterapi kan användas för att förbereda ungdomar i risk med 

färdigheter och vanor som krävs för att lyckas bättre med sitt vardagliga liv.  
(7) 

De ovanstående punkterna handlar visserligen om ungdomar mellan 16-21 år i riskzonen, dvs. de 
som hoppat av eller eventuellt är på väg att hoppa av skolan, där majoriteten hade psykisk- eller 
missbruksproblematik (7). WCPA har dock även testats med lyckade resultat på högskole-
/universitetsstudenter med och utan ADHD (9). I den senast beskrivna studien konstaterades att 
WCPAs största fördel gentemot andra EF-instrument är att den är baserad på en verklighetstrogen 
aktivitet samt att den ger objektiva mått på EF i vardagliga aktiviteter och är enkel att administrera 
(9). 

I Sverige saknas det idag ett utvärderat och objektivt instrument som syftar till att kartlägga EF hos 
vuxna. Svenska forskare i arbetsterapi, bl.a. från Örebro universitet har därför tillsammans med 
Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) tagit sig an att översätta och psykometriskt utvärdera en svensk 
version av WCPA. Denna svenska version test-retestas i nuläget för att undersöka dess reliabilitet. 
Men för att veta när testet indikerar EF-problematik måste kunskap om vilka resultat som är normala 
för personer utan kognitiv funktionsnedsättning finnas. Denna kunskap nås genom att samla in det 
som kallas normdata. 

 

3. Syfte 

Syftet med denna studie är att beskriva normdata för den svenska versionen av WCPA från vuxna 
personer utan kognitiv funktionsnedsättning mellan 18-50 år. 

 

4. Metod  

Detta är en kvantitativ icke experimentell studie där deltagarna rekryterades genom ett stratifierat 
bekvämlighetsurval. Data samlades in med den svenska forskningsversionen av Weekly Calendar 
Planning Activity (WCPA).  

4.1 Urval 
För att rekrytera deltagare användes ett stratifierat bekvämlighetsurval. Detta innebär att deltagarna 
delades in i förutbestämda grupper (12), i denna studie i form av tre åldersintervall, och att 
tillgängliga personer själva kontaktade författarna vid intresse för deltagande (12). För att nå ut till 
populationen utformades ett annonsblad som anslogs på Örebro universitet, Örebro 
universitetsbibliotek, ett lokalt gym samt Facebook. I annonsbladet angavs studiens 
inklusionskriterier som var: (1) personer mellan 18-50 år och (2) personer som ej diagnostiserats med 
kognitiv funktionsnedsättning och inte upplever några svårigheter med tidshantering. Annonsbladet 
innehöll även information om syftet med studien, vad studiens resultat kommer användas till i 
forskningsprojektet, hur resultatet kommer presenteras samt kontaktuppgifter till författarna och en 
av de forskningsansvariga. Sextio deltagare söktes fördelade på 20 personer vardera inom 
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åldersintervallen: 18-29 år, 30-39 år samt 40-50 år. Vid intresse för deltagande kontaktades någon av 
författarna för att bestämma tid och plats för ett möte. Vid den första träffen säkerställdes att 
deltagarna uppfyllde inklusionskriterierna och var medvetna om vad deltagande innebar mer 
specifikt genom att tilldelas ett informationsbrev med tillhörande samtyckesblankett. Rekryteringen 
fortsatte tills 20 deltagare i varje åldersintervall utfört testet. När det önskade antalet deltagare i ett 
åldersintervall uppnåtts avvisades nya intressenter. Vid interna bortfall (n=5), då kognitiva 
funktionsnedsättningar hos deltagare uppdagades, avbrott pga. huvudvärk och när tiden för utfört 
test inte antecknades, rekryterades nya deltagare. Slutligen deltog 60 personer, 20 inom varje 
åldersintervall. 

4.2 Datainsamling 
Datainsamling gjordes med den svenska versionen av WCPA och utfördes av författarna, som i 
nedanstående beskrivning benämns som bedömare. 

Testerna utfördes på en för deltagaren valfri plats, exempel på platser är universitetsområdet, på 
deltagares arbetsplatser eller i bedömarnas/deltagarnas hem. Varje test tog mellan 15 och 35 
minuter att genomföra. 

Deltagaren tilldelas ett instruktionsblad med regler och anvisningar, en lista med 17 möten och 
ärenden, en veckokalender, ett kladdpapper och tre överstrykningspennor samt en kulspetspenna. 
Instrumentet består av tre svårighetsnivåer och i denna studie användes nivå 1, som är en enklare 
version där deltagaren utifrån en checklista över möten och ärenden planerar in dessa i en 
veckokalender. Tidsbestämda aktiviteter presenteras först och flexibla i slutet av listan.  

Med hjälp av detta material skulle deltagaren fylla i samtliga möten och ärenden från listan i 
veckokalendern samtidigt som de skulle följa nedanstående anvisningar och regler: 
Anvisningar: 
- Fyll i aktiviteterna i veckokalendern i vilken ordning som helst. 
- Fyll i aktiviteten fullständigt. 
- Fyll i den totala tiden aktiviteten tar i veckokalendern (i de fall tiden angetts). 
- Det är viktigare att det blir rätt än att det går för snabbt. 
- Kom ihåg att följa reglerna nedan. 
Regler: 
- Deltagaren får inte stryka över aktiviteterna när de är införda i kalendern.  
- Deltagaren ska försöka hålla onsdagen tom. 
- Deltagaren instrueras att ha uppsikt över tiden för att ange när sju minuter passerat efter start. 
- Deltagaren ska ignorera bedömarens frågor. 
- Deltagaren ska säga när han/hon är färdig. 

Dessa regler finns för att underlätta bedömning av deltagarnas problemlösande förmåga, hur de 
hanterar distraktion samt hur deras prospektiva minne fungerar. Under tiden som deltagaren utför 
testet observerar bedömaren noggrant deltagarens strategier och noterar dessa i form av 
anteckningar. 

Innan tidtagningen började instruerade bedömaren deltagaren om samtliga regler samt att 
bedömaren under testtillfället inte kunde svara på några frågor utan endast hänvisa till 
instruktionsbladet. Bedömaren kontrollerade även att deltagaren förstått instruktionerna, som fanns 
tillgängligt under hela testtillfället, genom att be deltagaren läsa anvisningar och regler högt samt 
efterfråga eventuella funderingar. 

Tiden mättes från att bedömaren läst instruktionerna och sagt “börja”. Denna starttid noterades och 
tiden då deltagaren fyllde i den första aktiviteten i kalendern skrevs ned. Tiden däremellan 
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reflekterar hur lång tid som användes för planering. Även den totala tiden mellan start och att 
deltagaren angav att han/hon är klar med uppgiften noterades. 

Under testtillfället ställde bedömaren följande frågor: (1) "Vet du hur vädret ska bli imorgon?", (2) 
"Har du/ni några husdjur?" och (3) "När fyller du år?". Dessa frågor ställdes efter två minuter, fem 
minuter respektive 10 minuter eller när deltagaren såg ut att börja bli klar. Frågorna ger bedömaren 
möjligheten att undersöka deltagarens hantering av störande stimuli. 

4.3 Dataanalys 
När ett test slutförts sammanställdes det i tre formulär. Utifrån det första formuläret framgick det 
tydligt vilka aktiviteter som blivit ifyllda respektive uteblivit, vilka typer av misstag som deltagaren 
gjort, hur många misstag som förekom samt om deltagaren har försökt rätta sina misstag. WCPA 
identifierar fyra olika typer av misstag: 

● P-fel, innebär att aktiviteten är ifylld men på fel plats (dag eller tidsmarkering) 
● U-fel, innebär att aktiviteten är ifylld på mer än en plats 
● I-fel, innebär att aktiviteten inte är fullständigt ifylld 
● T-fel, innebär att aktiviteten är ifylld men tidsangivelsen inte är korrekt markerad 

 
Det andra formuläret redovisade deltagarens planeringstid (den tid det tog innan den första 
aktiviteten skrevs in i veckokalendern), totala tid, vilken testnivå och lista som använts, hur många 
aktiviteter som fyllts i respektive uteblivit, hur reglerna deltagaren skulle förhålla sig till efterföljts 
samt observationer som bedömaren gjort. Slutligen redovisades även eventuella spontana 
uttalanden angående uppgiftens svårighet från deltagaren. 
Det tredje formuläret innehåller en lista på 15 olika strategier som kryssades i allteftersom 
bedömaren observerat dem i deltagarens aktivitetsutförande. Exempel på strategier i listan är 
använder överstrykningspenna, döljer övrig text vid läsning och använder fingret. 

Testresultaten fördes in i Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). När data fördes in i SPSS 
gjordes detta i en data-mall som författarna tagit fram och samtliga tester kontrollerades för att 
stärka mellanbedömarreliablitet enligt Polit & Beck (12). Data-mallen bestod av totalt 47 variabler 
och inbegrep alla värden som var möjliga att analysera kvantitativt. 

Analysen gjordes med hjälp av deskriptiv statistik. Frekvenser beräknades på kön och typ av fel. 
Central- och spridningsmått (medelvärde, standardavvikelse och variationsvidd) beräknades för 
planeringstid och total tid, antal korrekt ifylla aktiviteter, antal regler följda samt strategianvändning. 

För att undersöka eventuella skillnader mellan kön respektive åldersintervall utfördes t-tester för 
variablerna planeringstid, total tid, antal korrekt ifyllda aktiviteter, antal följda regler och antal 
använda strategier. Vid analysen valdes en signifikansnivå på 0,05 då detta är den vanligaste (13). 

4.4 Etiska överväganden 
Denna studie och forskningsprojektet den är en del av har fått godkännande från den regionala 
etikprövningsnämnden i Uppsala.  

Informationsbrevet delgav samtliga deltagare information om den övergripande planen med studien, 
studiens syfte, metoden som användes, forskningsansvarig samt att deltagandet var frivilligt och när 
som helst kunde avbrytas. Således uppfyller studien informationskravet (14). Informationsbrevet 
redovisade att data kommer hanteras med största möjliga konfidentialitet. Alla uppgifter har 
förvarats inlåsta på Örebro universitet när de inte granskats av författarna. Det och det faktum att 
författarna har tystnadsplikt svarar mot konfidentialitetskravet (14). Uppgifter som deltagarna 
delade kommer inte utnyttjas för icke vetenskapligt eller kommersiellt bruk. Detta svarar mot 
nyttjandekravet (14).  
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5. Resultat 

Resultatet innehåller följande underrubriker: Deltagare, Tidsåtgång samt Aktiviteter, regler och 
strategier. 
Under Deltagare beskrivs demografin hos de som medverkat i studien. Tidsåtgång syftar till 
deltagarnas planeringstid samt totala tid för utfört test. Avsnittet Aktiviteter, regler och strategier 
beskriver hur många korrekt ifyllda aktiviteter deltagarna hade samt huruvida de förhöll sig till regler 
och använde strategier. Här beskrivs även vilka typer av misstag som deltagarna begick mest 
frekvent.  
Skillnader mellan kön och åldersintervall finns beskrivna under respektive underrubrik. 

5.1 Deltagare 
I denna studie deltog 60 personer jämnt fördelade över tre åldersintervall, 18-29 år, 30-39 år och 40-
50 år. Genomsnittsåldern var 33,5 år. Deltagarna bestod av 23 kvinnor och 37 män. Av dessa var 16 
ensamstående, två bodde med förälder eller motsvarande och resterande 42 bodde med någon 
annan än förälder eller motsvarande. Deltagare utan hemma-boende barn var 35 till antalet. 
Resterande hade mellan ett och fem hemma-boende barn. Utbildningsnivån hos deltagarna var 
jämnt fördelad mellan slutförd gymnasie- och högskoleutbildning, dvs. 30 personer i varje kategori. 
Den vardagliga sysselsättningen hos deltagarna var studier (n= 24, 40%) och arbete (n=36, 60%).  

5.2 Tidsåtgång 
Samtliga deltagares genomsnittliga planeringstid var 26 sekunder (SD=33,2) med variationsvidden 5 
till 157 sekunder.  

Tabell 1. Planeringstid samt total tid (n=60, 20 per åldersintervall) 

 Hela gruppen 18-29 år 30-39 år 40-50 år 

Planeringstid i 
sek 
m(SD) 

26 (33,2) 24 (27,5) 33 (37,8) 21 (34) 

Total tid i min 
m(SD) 

13,3 (5,2) 14 (4,5) 13,1 (6) 12,8 (5,3) 

m= medelvärde, SD= standardavvikelse 

 
I åldersintervallet 18-29  år varierade deltagarnas planeringstider mellan 7 och 125 sekunder. I det 
andra åldersintervallet, 30-39 år, varierade den mellan 5 och 155 sekunder. Åldersintervallet, 40-50 
år, hade störst variationsvidd mellan lägsta och högsta planeringstid då den lägsta tiden var 5 
sekunder och den högsta 157 sekunder. Den genomsnittliga totala tiden för att genomföra WCPA var 
13,3 minuter (SD=5,2). Variationsvidden för samtliga deltagare var 6,3 minuter till 32 minuter. Inga 
signifikanta skillnader mellan åldersintervallen framkom (se tabell 2). 

Tabell 2. Signifikansnivåer för planeringstid samt total tid mellan åldersintervall 

Jämförda åldersintervall Planeringstid  Total tid 

18-29 år & 30-39 år p = 0,38 p = 0,58 

18-29 år & 40-50 år p = 0,76 p = 0,46 

30-39 år & 40-50 år p = 0,29 p = 0,9 

p= signifikansnivå 
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Inte heller mellan kön uppstod några signifikanta skillnader gällande planeringstid (p= 0,09) och total 
tidsåtgång för slutförande av testet (p= 0,9). 

5.3 Aktiviteter, regler och strategier 
Medelvärdet för antal korrekt ifyllda aktiviteter hos samtliga deltagare var 13 (SD=2,7). Det lägsta 
antalet var 6 korrekt ifyllda aktiviteter medan det högsta var 17. Medelvärdet för antal följda regler 
hos samtliga deltagare var 4,6 (SD=0.6) av 5 möjliga. Det lägsta antalet följda regler  var 3 och det 
högsta var 5. Det totala medelvärdet för antal använda strategier var 3,7 (SD=1,9). Hur många 
strategier som användes varierade mellan 1 och 8. I tabell 3 redovisas resultatet för de olika 
åldersintervallen. 

Tabell 3. Antal korrekt ifyllda aktiviteter, antal följda regler samt antal använda strategier (n= 60, 20 per 
åldersintervall) 

 Hela gruppen 18-29 år 30-39 år 40-50 år 

Aktiviteter 13 (2,7) 14 (2,1) 12,5 (3,1) 12.8 (2,7) 

Regler 4,6 (0,6) 4,7 (0,5) 4,5 (0,7) 4,7 (0,6) 

Strategier 3,7 (1,9) 3,3 (1,8) 3,4 (1,8) 4,5 (1,9) 

m= medelvärde, SD= standardavvikelse 

Av de fyra olika typerna av fel deltagarna kunde göra var tidsfel (T-fel) det vanligaste då 47 deltagare 
(78 %) begått detta misstag. Placeringsfel (P-fel) (55 %) och inkomplett-fel (I-fel) (43 %) begicks av 
ungefär hälften av deltagarna. Upprepningsfel (U-fel) var minst förekommande, endast 13 deltagare 
(22 %) begick denna typ av misstag.  

Regeln “Lämna onsdagen fri” bröt 11 deltagare (18,3 %) mot. Ingen annan regel bröts lika frekvent. 
Antalet deltagare som ej strök över någon aktivitet i veckokalendern var 54 (90 %). Det var 55 
deltagare (91,7 %) som angav när 7 minuter passerat. Fyra deltagare (6,7 %) sa till för sent och en 
deltagare (1,7 %) glömde helt. Hela 59 deltagare (98,3 %) ignorerade frågorna i linje med 
instruktionerna. Samtliga deltagare angav när uppgiften var slutförd. 

De strategier som användes mest frekvent var: 
- Att använda fingret (n=52, 86,7 %) 
- Tidsbestämda aktiviteter först (n=45, 75 %) 
- Stryker över eller bockar av när aktiviteten är ifylld (n=26, 43,3 %) 
De strategier som användes minst frekvent var: 
- Dölja övrig text vid läsning (n=0, 0 %) 
- Övrig strategi; läser regler och instruktioner innan avslut (n=1, 1,7 %) 
- Läsa flera gånger innan start (n=2, 3,3 %) 

Inga signifikanta skillnader mellan åldersintervallen angående antal korrekt ifyllda aktiviteter, följda 
regler eller antal strategier framkom. Detta redovisas i tabell 4. 
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Tabell 4. Jämförelser mellan åldersintervallen gällande antal korrekt ifyllda aktiviteter, följda regler och 
använda strategier (n=60, 20 per åldersintervall) 

Jämförda åldersintervall Antal korrekt ifyllda 
aktiviteter 

Följda regler Antal strategier 

18-29 år & 30-39 år p= 0,09 p= 0,29 p= 0,86 

18-29 år & 40-50 år p= 0,14 p= 0,77 p= 0,06 

30-39 år & 40-50 år p= 0,75 p= 0,46 p= 0,08 

p= signifikansnivå 

Ingen signifikant skillnad fanns mellan könen gällande antal korrekt ifyllda aktiviteter (p= 0,5), antal 
följda regler (p= 0,7) eller antal använda strategier (p= 0,1).  

 

6. Diskussion 

6.1 Resultatdiskussion 

Denna studie undersökte normvärden för WCPA hos personer utan kognitiv funktionsnedsättning 
mellan 18-50 år i svensk kontext. Tidigare studier som utförts i andra länder har undersökt ungdomar 
i riskzonen (7), jämfört resultat mellan ungdomar med riskbeteende och kontrollgrupp (15), samt 
universitetsstudenter med och utan ADHD (9). Vid en jämförelse framkom att det inte fanns några 
större skillnader mellan resultaten i vår studie och tidigare studiers resultat avseende 
kontrollgrupper. Det stärker enligt Kristensson (16) den externa validiteten i vårt resultat och gör att 
det blir generaliserbart till en svensk kontext. 

Vår studie visar en genomsnittlig planeringstid på 26 sekunder hos personer utan kognitiv 
funktionsnedsättning. Williamson et. al. (7) redovisade ett medelvärde för planeringstid som vi kunde 
jämföra vårt resultat med. Jämförelsen indikerar en längre planeringstid hos personer med kognitiv 
funktionsnedsättning då deras studie beskriver en genomsnittlig planeringstid på 51,7 sekunder (SD= 
3,6) (7). Det behövs dock mer forskning för att kunna säkerställa om så är fallet. 

I denna studie var medelvärdet för den totala tiden som deltagarna behövde för att genomföra 
WCPA 13,3 minuter. Det kan jämföras med kontrollgrupperna i två tidigare studier (9, 15) där 
medelvärdet var 15,96 minuter (SD= 6,1) (15) och 12,7 (SD= 13,9) (9). Vårt resultat stämmer således 
väl överens med tidigare resultat hos jämförbara grupper, vilket stärker den externa validiteten i vårt 
resultat.  

Vårt resultat stämmer även väl överens med tidigare studiers kontrollgrupper (9, 15) angående antal 
korrekt ifyllda aktiviteter. Vi redovisar ett medelvärde på 13 (SD= 2,7) medan de tidigare studierna (9, 
15) rapporterar medelvärden på 13,64 (SD= 2,33) (9) respektive 14,2 (SD= 2,6) (15). Denna jämförelse 
stärker ytterligare den externa validiteten i vårt resultat. Två studier (7, 15) utförda på personer med 
kognitiv problematik visar ett betydligt lägre medelvärde, 7,8 (SD=3,9) (7) respektive 7,8 (SD=3,9) 
(15). Lahav et. al. redovisar ett medelvärde på 12,76 (SD=3,46) (9) för personer med kognitiv 
funktionsnedsättning. Denna tredje studie (9) skiljer sig från de övriga två (7, 15) genom ett annat 
urval av deltagare. Lahav et. al. (9) hade deltagare med ADHD som studerade på universitet. Denna 
grupp kan antas vara mer högfungerande då de klarar av studier på högskolenivå, vilket kan förklara 
att deras resultat var mer likt dess kontrollgrupp i jämförelse med Toglia och Berg (2013) (15).  
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Vårt resultat visade att tidsfel (T-fel) och placeringsfel (P-fel) var de vanligaste misstagen deltagarna 
begick. Detta ligger väl i linje med resultatet i tidigare studier som även de redovisade T-fel och P-fel 
som de vanligast förekommande (7, 15). 

Denna studies medelvärde för antal följda regler går väl i linje med kontrollgruppen i en tidigare 
studie (15). Deltagarna i vår studie följde i genomsnitt 4,6 (SD=0,59) regler och den tidigare studiens 
kontrollgrupp följde i snitt 4,29 (SD=0,9) regler (15). Deltagarna med kognitiv funktionsnedsättning 
följde 3,9 (SD=1,1) regler i snitt (15). Vidare forskning krävs för att avgöra om det föreligger en 
signifikant skillnad i antal följda regler mellan personer med och utan kognitiv problematik. 

Medelvärdet för antal använda strategier i denna studie (3,7, SD=1,9) skiljer sig från 
kontrollgrupperna i två tidigare studier (9, 15) vars medelvärden var 6,86 (SD=1,74) (9) respektive 4,3 
(SD=2) (15). Vi anser däremot att detta inte påverkar den externa validiteten i vårt resultat. 
Orsakerna till skillnaden mellan vår och de två tidigare studierna (9, 15) kan vara att de utfördes i 
olika länder, hade olika urval eller att bedömaren definierar strategianvändning annorlunda. 

Den strategi som i denna studie användes mest var att använda fingret, vilket stämmer överens med 
tre tidigare studier (7, 9, 15) som alla redovisar denna strategi som en av de tre mest frekvent 
använda (7, 9, 15). Den näst mest använda strategin i vår studie var att skriva in tidsbestämda 
aktiviteter först vid utförandet av WCPA. Denna strategi återfinns bland de tre vanligaste hos 
kontrollgrupperna i två tidigare studier (9, 15) samt hos gruppen med personer med kognitiv 
funktionsnedsättning i en av dessa (9). Den tredje vanligaste strategin i vår studie var att stryka över 
eller bocka av en aktivitet när den var ifylld i kalendern. Även den finns med bland de tre vanligaste 
strategierna hos kontrollgrupperna i två tidigare studier (9, 15) samt för personer med kognitiv 
funktionsnedsättning i en av dessa (9). Strategin som minst deltagare använde var i vår studie att 
dölja övrig text vid läsning. Detta stämmer överens med en av tidigare studies kontrollgrupp (15). 
Förutom en strategi som klassificerades som "övrig" användes "läsa upprepade gånger innan start" 
näst minst i vår studie. Att läsa upprepade gånger innan start var även den en av de minst frekvent 
använda strategierna hos båda grupperna i en tidigare studie (9). 
Vissa likheter kan ses mellan mest och minst frekvent använda strategier i vår studie och de tidigare 
(7, 9, 15). Det indikerar att oavsett hur många strategier som i genomsnitt använts förekommer 
samma strategier bland de mest respektive minst frekventa strategierna i flertalet studier. 

I en tidigare studie (9) som vi jämfört vårt resultat med användes en alternativ form av WCPA kallat 
Weekly Calendar Planning Activity for Students (WCPA-S). Denna form av instrumentet skiljer sig från 
den svenska versionen som använts i vår studie på följande punkter: (1) modifierad lista över möten 
och ärenden som ska planeras in i veckokalendern, (2) deltagaren skulle utföra uppgiften på under 30 
minuter, (3) deltagaren skulle säga till när 20 respektive 10 minuter återstod av testtillfället och (4) 
deltagaren skulle förhålla sig till fyra begränsande regler (9). Dessa skillnader kan försvåra 
jämförelser med resultat från den svenska versionen av WCPA. Vid en granskning framkom dock att 
skillnaderna är så små att jämförelser mellan studierna ändå är relevanta. 

WCPA är ett test där deltagaren måste koncentrera sig på flera saker samtidigt. Testet kräver således 
deltagarnas fulla uppmärksamhet och redovisar även hur personen tar sig an uppgifter med hjälp av 
strategier. Standardiserade test som mäter enskilda kognitiva funktioner preciserar inte den 
kognitiva förmågan hos patienter (5). Dynamiska tester däremot beskriver en vidd av metoder 
använda och fokuserar inte bara på enskilda funktioner (5). Eftersom kognition är dynamiskt och ett 
resultat av samarbetande inre och yttre faktorer borde dynamiska test som WCPA, som reflekterar 
att personen, uppgiften och miljöaspekter bidrar till kognitionsförmågan vara att föredra (4). Detta 
går även i linje med Toglias dynamiska modell (5).  
Att WCPA inte ger en totalpoäng på en persons förmåga stärker också den ekologiska validiteten då 
personer inte har någon totalpoäng för aktivitetsutförande i det dagliga livet. Fokus ligger alltså mer 
på hur och vad som är en persons problem snarare än om ett problem föreligger eller ej till skillnad 
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från många andra bedömningsinstrument (8). Detta hjälper arbetsterapeuter att kunna specificera 
problemområden och fokusera interventioner till dessa och på så vis bidra till det klientcentrerade 
förhållningssätt som Kielhofner förespråkar (17). 

Enligt Kielhofner menar Toglia (2005) att kognition innefattar samtidig och dynamisk interaktion 
mellan flera aspekter och däribland självmedvetenhet. Självmedvetenhet innebär förståelse för sina 
egna styrkor och svagheter och förmåga att bedöma uppgifters svårighet, förutse problem och 
därefter värdera och reglera sitt eget utförande (4). I WCPA ska bedömaren efter utfört test intervjua 
deltagaren om hur denne upplever att det gick. Deltagaren får här utifrån en skattningsskala från 1-6 
(instämmer inte alls - instämmer helt) redovisa för bedömaren om han/hon upplevde problem i 
utförandet av testet, om en effektiv metod användes, om något skulle göras annorlunda nästa gång 
samt om liknande uppgifter brukar utföras regelbundet. Cole och Tufano beskriver att 
självmedvetenhet ligger till grund för självinsikt. Självinsikt är i sin tur förståelsen för förändringar i en 
persons färdigheter men även förmågan att lägga märke till sina interna barriärer och 
motivationskällor (5). Om brister i självmedvetenhet eller självinsikt föreligger kan en person därför 
inte avgöra om han/hon kommer klara av uppgiften som tas an och inte heller avgöra hur utförandet 
av uppgiften egentligen gick (3). Stor avvikelse mellan deltagarens självskattning och testresultat i 
WCPA indikerar bristande självinsikt. Om så är fallet ska arbetsterapeuten först och främst ta hänsyn 
till detta eftersom självinsikt är grundläggande för att kunna använda sina kognitiva förmågor på det 
sätt som är nödvändigt för att klara ett självständigt och säkert utförande av vardagliga aktiviteter 
(5). Relationen mellan testresultat och intervjuresultat är därför en intressant aspekt för fortsatt 
forskning.  

6.2 Metoddiskussion 
I informationsbladen som användes för att rekrytera deltagare angavs att personer “utan kognitiva 
funktionsnedsättningar” söktes. Detta har i efterhand visat sig vara ett otydligt inklusionskriterium då 
en stor del av befolkningen inte förstår vad begreppet innebär. För att förtydliga vilka personer som 
söktes för deltagande hade exempel på vanliga kognitiva funktionsnedsättningar som förvärvad 
hjärnskada och ADHD kunnat anges. Det är därför rimligt att anta att tydligare inklusionskriterier 
hade kunnat underlätta rekryteringen och det interna bortfallet kunnat undvikas. Trots detta 
lyckades vi rekrytera tillräckligt många deltagare samt nya deltagare vid internt bortfall, vilket gör att 
generaliserbarheten för vårt resultat inte påverkades av dessa faktorer. Ytterligare förbättring av 
informationsbladet skulle kunna vara att betona positiva aspekter av deltagande då ingen 
kompensation kunde erbjudas. Sådan betoning kan exemplifieras som en beskrivning av 
nyttoaspekten av deltagande, dvs. hur deltagandet i studien i framtiden kan hjälpa många människor 
med problematik och på så vis bidra till samhällsutvecklingen (14).  

Deltagare till denna studie rekryterades genom ett stratifierat bekvämlighetsurval utifrån tre 
ålderskategorier. Fler män än kvinnor deltog i studien, vilket enligt Polit och Beck är ett vanligt 
problem vid bekvämlighetsurval (12). För att undvika detta hade vi kunnat bestämma att varje strata 
(åldersintervall) skulle innehålla lika många personer från varje kön. Då ingen signifikant skillnad 
mellan könen upptäcktes anses dock inte detta som något som påverkar studiens generaliserbarhet. 
En diversitet hos deltagarna garanterades då deltagarna var indelade i tre lika stora och förbestämda 
åldersintervall. Detta är i linje med Polit och Becks beskrivning av stratifierat urval (12). 
De flesta av deltagarna rekryterades från författarnas sociala kretsar något som skulle kunna antyda 
på bias i form av obalans i urvalet (12). Vi anser emellertid att det faktum att deltagarna kom från 
olika städer i Sverige, hade olika demografi och befann sig i olika miljöer motverkar bias. 

De 60 testerna som utfördes delades jämnt mellan författarna. För att förebygga skillnader i 
bedömning eller tolkning vid rättning analyserades varje test först enskilt av författaren som utfört 
testet för att sedan analyseras av båda författarna tillsammans när data fördes in i SPSS. Detta 
medförde att samtliga tester bedömdes på exakt samma sätt vilket enligt Polit och Beck stärker 
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interbedömarreliabiliteten (12). Ytterligare en positiv aspekt med denna metodik var att många fel i 
rättningen upptäcktes och kunde åtgärdas vid den gemensamma bedömningen. 

WCPA upplevs av författarna som ett test som är lätt att hantera för bedömare då det inte kräver en 
omfattande utbildning, komplex utrustning, specifik miljö eller stor tidsåtgång. Dessa faktorer, i 
samband med testets ekologiska validitet, gör WCPA till en stor tillgång för framtida arbetsterapi i 
Sverige. Ytterligare en positiv aspekt i testet är att kognitiva strategier och typer av misstag blir 
lättare att uppmärksamma i patientens utförande då de som är relevanta att fokusera på redan finns 
exemplifierade i testmanualen. Något som kan förbättras med instrumentet är hur strategierna 
presenteras för bedömaren. I nuläget finns ingen definition som specificerar vad en strategi faktiskt 
innebär. Detta leder till att vissa strategier uppfattas likna varandra medan andra försvårar 
kopplingen mellan observationen och listan över strategier. En tydligare definiering av strategierna 
som presenteras i bedömarens material under testtillfället skulle enligt författarna kunna stärka 
interbedömarreliabiliteten i linje med Polit och Beck (12), då det skulle göra det lättare för olika 
bedömare att definiera strategianvändning på samma sätt. 

Det forskningsprojekt som denna studie ingår i har fått godkännande av den regionala 
etikprövningsnämnden i Uppsala vilket indikerar att även vår studie går i linje med de 
forskningsetiska principerna. Det finns alltså anledning att anta att det inte finns några stora 
förbättringsområden i det etiska tillvägagångssättet. Informationsbrevet innehåller all den 
information som deltagaren kan tänkas behöva för att avgöra om han/hon vill delta i studien eller ej. 
Att informationsbrevet dessutom togs fram av forskargruppen och inte författarna själva talar för att 
förändringar i det inte är relevant att diskutera. Enligt Codex ligger det etiska ansvaret för 
forskningen hos projektledaren, som även ansvarar för att alla som deltar i forskningen är införstådd 
i de forskningsetiska principerna samt att insamling och förvaring av data sker på ett skyddat sätt 
(14). Författarna är väl medvetna om de forskningsetiska principerna och har efter bästa förmåga 
efterföljt dem. Detta har gjorts genom att författarna har förvarat samtliga deltagares känsliga 
uppgifter inlåsta på Örebro universitet och stor noggrannhet har tillämpats för att försäkra sig om att 
ingen obehörig skulle kunna ta del av uppgifterna. Det i kombination med tystnadsplikten författarna 
har gör att inga ytterligare åtgärder för att säkra deltagarnas känsliga uppgifter kunnat vidtas och 
konfidentialitetskravet efterföljas (14). Författarna har dessutom varit noggranna med att samtliga 
deltagare läst informationsbrevet och sedan skrivit under samtyckesblanketten innan testets början 
för att säkerställa att varje individ på egna villkor är med i studien och är införstådda med vad 
deltagandet innebär. Författarna kan således inte göra mer för att samtyckeskravet (14) och 
informationskravet (14) ska efterföljas. Slutligen används ingen av uppgifterna deltagarna delat till 
något annat syfte än forskningen i sig vilket medför att ingenting mer hade kunnat göras för att 
efterfölja nyttjandekravet (14). 
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