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MÅL 

I Finland finns det ca. 25 000 personer i arbetsför ålder som 

har en funktionsvariation. Endast 500 personer av dessa 

utför avlönat arbete. Uppskattningsvis finns det 3000 

personer med intellektuell funktionsvariation (IF) som skulle 

ha förmågan att kunna utföra avlönat arbete 

(Kehitysvammaliitto 2016). Bland personer med IF finns en 

önskan om att få ha ett avlönat arbete (Kocman & Weber 

2018a, 14-16). Forskning visar även att det bland 

arbetsgivare finns en okunskap om denna målgrupps 

resurser (Kocman et al. 2018) och samtidigt gör det 

byråkratiska systemen det svårt för personer med IF att 

komma sig ut på arbetsmarknaden (Spjelkavik 2011, 16–

17). För närvarande finns inget bedömningsinstrument som 

mäter arbetsförmåga hos personer med IF med fokus på 

självupplevd arbetsförmåga. På bakgrund av detta var 

därför målet med vårt examensarbete att utforma ett 

verktyg för att ta reda på självupplevd arbetsförmåga hos 

personer med intellektuell funktionsvariation (IF). Verktyget 

kan fungera som ett sätt att underlätta processen för 

personer med IF att komma sig ut på arbetsmarkanden.  

METODER  

Med hjälp av enkätverktyget Pict-O-Stat som gör det möjligt 

att använda pictogram bilder, text och ljud, har vi skapat 

vårt verktyg. Vi började med att göra aktivitetsanalyser på 

videoklipp I youtube av de vanligaste förekommande 

områden där personer med IF finns representerade; 

rengöringsarbete, packnings- och sorteringsarbete, cafè- 

och köksarbete och parkarbete. Frågorna till vår enkät 

baserades på de aktivitetsanalyser vi gjorde. Som stöd för 

att genomföra analyserna utgick vi ifrån Fisher och 

Kielhofners aktivitetsanalys- modell av utförande färdigheter 

(Fisher & Kielhofner 1995, 113 i Crepeau 2003. 194-195). 

Vi gjorde också en pilotundersökning där två personer med 

IF deltog, för att ta reda på eventuella förbättringsförslag till 

vår enkät. Källor: 

Crepeau, E. 2003. Analyzing occupation and activity: A way of thinking 

about occupational performace. I: E. Crepeau, E. Cohn & B. Boyt-Schell, 

red. Willard and Spackman’s occupational therapy, Philadelphia: Lippincott 

Kehitysvammaliitto. 

2016. Kehitysvammaisuus. Tillgänglig: https://www.kehitysvammaliitto.fi/ke

hitysvammaisuus/. Hämtad 22.5.2019. 

 

  

RESULTAT 

Vår enkät för att mäta självupplevd arbetsförmåga består 

utav 28 frågor samt 3 utvärderingsfrågor. Varje 

svarsalternativ är “ja”, “vet inte” och “nej”. De tre 

utvärderingsfrågorna har svarsalternativen “alltid”, “ibland” 

och “aldrig”.  

Enkätverktyget innebar en del begränsningar eftersom 

programmet endast gör det möjligt att använda fyra 

pictogram bilder. Därför har vi fått omformulera frågor och vi 

har fått prioritera och analysera vilka bilder som har varit 

mest lämpliga att ha med.  Resultaten från 

pilotundersökningen visade bl.a. att det är viktigt att 

frågorna som ställs i enkäten är direkt kopplade till arbete 

och arbetssituation. Därför blir det också viktigt att 

formulera frågorna så att de inte kan missförstås eller tolkas 

som generella uppfattningar. T.ex. frågan “Får du hjälp när 

du behöver” kan vara en fråga som kan vara svårt att 

koppla direkt till en specifik arbetssituation. Vi valde därför 

att ta bort den frågan.  

SLUTSATS 

Det behövs inte enbart spridas kunskap för att förbättra 

arbetsvillkoren för personer med IF att komma sig ut på 

arbetsmarknaden. Utöver detta så behövs även verktyg och 

bedömningsinstrument som kan fungera som ett hjälpmedel 

för att kartlägga de resurser som dessa personer besitter. 

Eftersom det för närvarande inte finns ett 

bedömningsinstrument som används i Finland beträffande 

arbetsförmåga som är anpassad för personer med 

intellektuell funktionsvariation, så är detta ett viktigt 

fokusområde för fortsatt forskningsarbete. 
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