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Inledning 
 
Instrumentet Dialog om arbetsförmåga (DOA) utvecklades från början inom ramen för ett projekt 
med inriktning arbetsrehabilitering på en psykiatrisk klinik i Region Jönköpings län. En av upp-
gifterna inom projektet var att hitta instrument för att börja tillämpa bedömningar av personers 
förmåga att klara av ett arbete. Verksamheten tillämpade Model of Human Occupation (Kielhofner, 
2008; 2012) och DOA är utvecklad med utgångspunkt ifrån denna modell.  

Efter att ha tagit del av befintliga bedömningsinstrument inom området framkom att det saknades 
instrument för att bedöma en individs arbetsförmåga framför allt för de personer som varit borta 
från arbete under lång tid eller som aldrig varit i kontakt med arbetsmarknaden och därför inte 
kunde relatera till specifika arbetserfarenheter.

Inom alla typer av arbetslivsinriktade insatser är det oerhört viktigt att personen är fullt delaktig i 
all planering, ställningstaganden och beslut som tas under processen för återgång till arbetsliv. Detta 
bekräftas bland annat i utredningen där även personens eget ansvar att förebygga ohälsa utgör en 
av aspekterna. Individualiserade arbetslivsinriktade insatser kräver många olikartade inriktningar, 
bland annat beroende på variation i problembild, skillnader mellan kvinnor och män och mellan 
olika åldrar. Forskning har också visat att personens självtillit och den tro man har på att själv kunna 
påverka sin situation har stor betydelse för att kunna komma tillbaka till arbete (SOU 2009:89).

Flera forskningsresultat har visat att metoder som inkluderar personens egna preferenser och 
möjligheter att påverka främjar goda resultat (Areberg & Bejerholm, 2013; Fjellman-Wiklund et al., 
2010; Wästberg et al., 2012). Samtidigt har annan forskning visat att långa sjukskrivningsperioder 
kan leda till att personen utvecklar en sänkt självkänsla och osäkerhet om sin kapacitet, som i sin 
tur kan vara hindrande att ta aktiv del i den egna rehabiliteringen. Det är därför viktigt att den 
professionella aktören väljer insatser som kan bidra till att stärka och uppmuntra personen att återfå 
sin självkänsla och stödjer denne att formulera individuella mål för sin arbetsåtergång (Medin, 
Berndtsen & Ekberg, 2003). 

I instrumentet DOA läggs tyngdpunkten på delaktighet i bedömningssituationen. Personen har 
störst kännedom om sin förmåga. Genom att ta vara på detta och att komplettera med en profes-
sionell  bedömning, ökar möjligheterna till en realistisk bedömning av personens förutsättningar i 
arbetslivet. Dialogen bidrar även  till att personen uppfattar att det finns en mening och avsikt med 
de insatser som genomförs och att det förutsätter ett eget engagemang och aktivt handlande.

I denna manual används genomgående begreppen ”person” om de som genomför självskattningar, 
bedöms och tar del av arbetslivsinriktade insatser. Den som genomför skattningar med stöd av DOA 
och bedömer personer benämns som ”bedömare”. Slutligen används begreppet ”arbetslivsinriktade 
insatser” i ett brett perspektiv, vilket inkluderar alla insatser som ger stöd till personer för att komma 
i arbete, studier eller annan försörjning.
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Instrumentets syfte och innehåll 
 
SYFTE OCH MÅLGRUPP
Syftet med DOA är att det ska ge en samlad bild av en persons resurser och begränsningar i förhål-
lande till arbete eller arbetsliknande aktiviteter. Instrumentet avser att användas vid kartläggning och 
utredning av arbetsförmåga samt för att sätta mål och följa upp arbetslivsinriktade insatser på individ-
nivå. DOA kan även användas för att mäta förändringar av arbetsförmåga på gruppnivå. Målgruppen 
är personer i arbetsför ålder. DOA utgår från ett aktivitetsperspektiv och ej utifrån specifika diagnoser. 

INNEHÅLL 
En systematisk bedömning av arbetsförmåga bör alltid utgå från både ett person- och ett bedömar-
perspektiv. Detta personcentrerade arbetssätt är grundläggande för att få en helhetsbild av personens 
uppfattning om sin arbetsförmåga samt ger förutsättningar till goda resultat av arbetslivsinriktade 
insatser (Hansen Falkdal, 2005). DOA utgår från personens egen självskattning och bedömarens 
samlade skattning från samtal och observation. Härigenom ges personen förutsättningar att vara 
delaktig i målformulering, planering, genomförande och uppföljning av de arbetslivsinriktade 
insatserna. Sett utifrån ICF (2003) så befinner sig instrumentets frågor inom komponenterna Aktivi-
tet, Delaktighet och Kroppsfunktioner (se mappning till ICF i bilaga C). För att göra bedömningar 
inom ICF-komponenten Kroppens struktur och anatomi krävs andra typer av instrument. 

DOA består av 34 frågor, indelade i fem områden i enlighet med strukturen i Model of Human 
Occupation (Kielhofner, 2008; 2012) (se figur nedan). En likertskala med skalstegen 1–5, från i låg 
grad (1) till i hög grad (5) ligger till grund för skattningen. I direkt anslutning till varje fråga finns 
utrymme för kommentarer. DOA omfattar två delar; en självskattningsdel för personen och en 
skattningsdel för bedömaren. I båda delarna finns utrymme för förtydligande kommentarer. I 
formuläret för bedömarens skattningsdel ingår ett formulär för sammanfattning, som bedömaren 
fyller i tillsammans med personen i den uppföljande dialogen efter att skattningarna skett.   

               MOHO       DOA:s fem frågeområden

Förhållandet mellan den teoretiska modellen MOHO och fördelningen av DOA:s 34 frågor inom de fem frågeområdena 
(Linddahl, Norrby & Bellner, 2003)

Arbetsförmåga

Viljemässiga  
motiv  

Vanemönster

Utförande- 
kapacitet

Självkännedom, intressen och värderingar 
(fråga 1 – 9)

Roller och vanor 
(fråga 10 – 17)

Fysisk förmåga
(fråga 18 – 21)

Organisations- och problemlösningsförmåga
(fråga 22 – 27)

Förmåga till samspel och kommunikation
(fråga 28 – 34)
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Instrumentets tillämpning

DOA har utvecklats av arbetsterapeuter, en yrkesgrupp som genom sin utbildning har fördjupad 
kännedom om den teoretiska grunden för instrumentet – Model of Human Occupation (MOHO) 
(Kielhofner, 2008; 2012) – samt kunskaper om människans aktivitetsförmåga i relation till arbete.  
I dag är DOA tillgänglig även för andra professioner inom arbetslivsinriktade verksamheter. Förut-
sättningen är att man skaffar sig tillräcklig kännedom om MOHO, eftersom den ger stöd till för-
djupade följdfrågor i dialogen efter genomförd skattning. Om en arbetsterapeut finns att tillgå inom 
verksamheten så bör den kompetensen tas tillvara i frågor som relaterar till den teoretiska grunden. 

PERSONENS SJÄLVSKATTNING 
Självskattningen bör ske i en avskild miljö inom verksamheten alternativt i personens hemmiljö. 
Självskattningsformulären finns som bilaga A. Bedömaren informerar noggrant om syfte och 
tillvägagångssätt. I försättsbladet till självskattningen ges instruktioner om genomförandet samt att 
skattning sker utifrån nuvarande situation. Utgångspunkten för personens självskattning är i första 
hand erfarenheter av reella arbetsuppgifter det senaste halvåret. I de fall där personen har svårt att 
relatera till reella arbetsuppgifter utgår självskattningen i stället från den totala livssituationen det 
sista halvåret samt pågående arbetslivsinriktade insatser. Om personen behöver hjälp med språk-
förståelsen så kan bedömaren finnas till hands och förklara innebörden i frågorna, här kan skatt-
ningskriterierna vara till hjälp för bedömaren. Det är dock alltid personen själv som avgör vilken 
siffra som ska ringas in på likertskalan för varje fråga. Vid upprepad skattning lämnar bedömaren 
ut ett nytt självskattningsformulär för att undvika att personen påverkas av sin tidigare skattning.

BEDÖMARENS SKATTNING 
Inför skattning säkerställs att bedömaren har inhämtat tillräcklig kännedom om personen och 
dennes förmåga. Detta kan ske genom samtal som genomförts med personen avseende livssitua-
tion, erfarenheter och uppfattning om arbetsförmåga. Etiska aspekter ska vara vägledande så att 
inte mer information än vad som är nödvändigt inhämtas och personens rätt till integritet respek-
teras (Sveriges Arbetsterapeuter, 2012). Skattningen bygger även på att bedömaren har observerat 
personen i ett varierat utbud av aktiviteter med olika krav på arbetsförmåga. Om bedömaren inte 
har haft möjlighet att skaffa sig tillräcklig kännedom om personen så utgår dialogen i stället från 
personens självskattning. Bedömaren kan också ingå i ett team där sammanlagda observationer  
leder fram till en gemensam skattning. 

Bedömaren har tillgång till skattningskriterier som stöd för sin skattning (se nästa sida). Dessa 
kriterier har utarbetats med stöd av MOHO-modellen (Kielhofner, 2008; 2012) och ICF (2003). 
Kriterierna avser att ge en samlad bild av de färdigheter som ingår i respektive fråga och utgör 
därmed ett underlag för bedömning av skalstegsnivå. Skalstegen 1-5 utgår genomgående från 
förmåga i låg grad (1) till förmåga i hög grad (5). Vid vissa tillfällen kan skalsteget 5 innebära att 
personen har ett överskott av förmåga vilket kan ha en negativ effekt på utförandet. Till exempel 
kan en person vara överdrivet noggrann vid utförande av uppgifter (fråga 11) som kan försvåra 
slutförandet av uppgiften. I detta avseende är det speciellt viktigt att förtydliga med kommentarer 
om vad som ligger till grund för den höga skattningen. 
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Bedömarens skattning genomförs direkt på sammanställningsformuläret (bilaga B) i en särskild 
kolumn, varefter personens skattning med tillhörande kommentarer överförs till samma formulär 
i kolumnen bredvid. Om bedömaren inte haft möjlighet att göra sin skattning, så rekommenderas 
ändå att personens självskattning överförs till sammanställningsformuläret. Syftet med detta är  
att få en grafisk bild över personens resurser och begränsningar som blir till stöd i den efterföl-
jande dialogen.  

Bedömarens skattningskriterier  
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FALLBESKRIVNINGAR
Namnen i de båda fallbeskrivningarna är fingerade.

Ali: 41-årig man med synnedsättning
Ali är 41 år och född i Irak. Han kom till Sverige för åtta år sedan och lever tillsammans med sin 
fru och två mindre barn i en lägenhet på en mindre ort. Vid tillfället för den utredning han tog del 
av hade familjen på försörjningsstöd då Ali inte lyckats få ett arbete och hans fru i huvudsak vårdat 
barn under sin tid i Sverige. När det gäller utbildningsbakgrund har Ali en 9-årig grundskola samt 
högskoleutbildning till agronom från sitt hemland. Han har också arbetat inom jordbruk i hem-
landet både som anställd och egen företagare. I Sverige har Ali läst SFI till C-nivå samt genomfört 
en CNC-utbildning via arbetsförmedlingen. På sin fritid är han aktiv i en ideell förening och har 
vänner och ett väl uppbyggt socialt nätverk. 

Det som utgör begränsning för Ali är en synnedsättning i form av tunnelseende med mörkare 
synfält. Han har fått hjälpmedel utprovade och stöd i att hitta fungerande strategier i vardagen. Ali 
upplever inte själv att synnedsättningen skulle vara ett hinder för att kunna arbeta. Däremot är han 
nedstämd över den situation som han befinner sig i just nu. Hans högsta önskan är att få ett arbete 
och kunna försörja sin familj och Alis motivation att komma i arbete är mycket stor. Ali kommer till 
verksamheten för att genomföra en utredning av arbetsförmåga. 

Som en del av utredningen genomför Ali en självskattning med DOA:s självskattningsformulär. 
Dessutom gör bedömaren, en arbetsterapeut, en skattning med utgångspunkt ifrån kartläggande 
intervjuer, observation i aktivitet samt uppföljande samtal. Ifyllt sammanställningsformulär med 
både Alis självskattning och arbetsterapeutens skattning samt deras dialog, visas på sidorna nedan. 

I sammanställningsformulärets sista sida kan man avläsa Alis mål att arbeta heltid och som första 
steg praktisera inom industri. Sammanställningen av resurser och begränsningar ger en bild av de 
förmågor som ger stöd för eller kan utgöra hinder för att han ska nå sina mål. Alis huvudsakliga 
resurser är att han är mycket motiverad till förändring och att lära sig nya saker. Däremot har han en 
bristande självkänsla som ger begränsningar i aktivitet. Roller och vanor ger stöd för arbetsrutiner, 
han kan planera och organisera sina arbetsuppgifter och använder sin sociala förmåga i grupper. När 
det gäller fysisk förmåga finns viss begränsning vid samordning av kroppens rörelser samt i kom-
munikation p.g.a. svårigheter med svenska språket. 

Utifrån Alis mål samt behov av att träna svenska språket ordnande arbetsterapeuten en praktik inom 
industriellt arbete. En del av den utbildning Ali hade genomgått via arbetsförmedlingen innehöll 
kantpressning, vilket det fanns möjlighet att pröva på aktuell arbetsplats. Ali lärde sig snabbt sina 
arbetsuppgifter, men det blev också uppenbart att han hade behov av anpassningar. Han var till en bör-
jan negativt inställd till anpassningar, men accepterade efter en tid att använda en riktad belysning på 
arbetsplatsen samt ett digitalt skjutmått som hjälpmedel. Ali fokuserade sin första månad på företaget 
på sina arbetsuppgifter, men arbetsterapeuten jobbade även hårt för att han också skulle bli mer aktiv 
och våga prata i den arbetsgruppen han tillhörde. Ali fick efter en tid ett vikariat under sommarmåna-
derna, vilket ledde till att han under hösten kunde övergå i en tillsvidareanställning inom företaget. 
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