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Sammanfattning 

Bakgrund: Barn och ungdomar med autismspektrumtillstånd (AST) har ofta svårt med 
kommunikation och struktur samt kan ha problematiska beteenden. Bildstöd kan ge ökad struktur 
och självständighet i t.ex. hem och skolmiljön hos barn och ungdomar med AST. Arbetsterapeutens 
roll är att skapa en fungerande vardag med hjälp av bildstöd för att öka självständigheten och 
delaktigheten i vardagen för barn och ungdomar med AST. 
Syfte: Syftet var att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av att använda bildstöd för barn och 
ungdomar med autismspektrumtillstånd.  
Metod: Studien gjordes enligt en kvalitativ ansats. Sex arbetsterapeuter inom barnhabiliteringen 
från olika län i mellansverige har intervjuats utifrån en semistrukturerad intervjuguide. Resultatet 
presenteras i fyra olika kategorier: “Att använda bildstöd vid utredning/kartläggning”, “att använda 
bildstöd som åtgärd”, “resultatet av användandet av bildstöd” och “utmaningar vid användandet av 
bildstöd”.  
Resultat: Arbetsterapeuternas erfarenhet var att bildstöd underlättade utredningen och 
kartläggningen hos barn och ungdomar med AST. De intervjuade arbetsterapeuterna använde sig av 
bildstöd i form av samtalsmatta, checklistor och scheman. Arbetsterapeuternas erfarenhet vid 
användandet av bildstöd var att barn och ungdomar med AST blev mer delaktiga i sin egna 
behandling och att bildstöd underlättade aktivitet i dagliga livet. Arbetsterapeuterna upplevde att 
barn och ungdomar med AST blev tryggare när de hade bildstöd i vardagen och det problematiska 
beteendet minskade eller försvann vilket ledde till ökad självständighet. De utmaningar som 
arbetsterapeuterna upplevde var att motivera användandet av bildstöd hos barn och ungdomar med 
AST men även att det kunde vara tidskrävande att skapa bildstöd. Studien visade att bildstöd kan 
underlätta både arbetsterapeutens arbete med barn med AST samt underlätta i vardagen för barn 
med AST. 
 
 
Sökord: autism, arbetsterapi, struktur, beteende, motivation 

  



 

Innehållsförteckning 

Inledning 1 

Bakgrund 1 

Autismspektrumtillstånd 1 

Svårigheter i vardagen vid autismspektrumtillstånd 1 

Bildstöd 2 

Arbetsterapeutens roll 2 

Tidigare forskning 3 

Problemformulering 4 

Syfte 4 

Metod 4 

Design 4 

Urval 4 

Datainsamling 4 

Analys av data 5 

Forskningsetiska ställningstaganden 6 

Resultat 6 

Att använda bildstöd vid utredning/kartläggning 7 

Att använda bildstöd som åtgärd 7 

Resultatet av användandet av bildstöd 8 

Utmaningar vid användandet av bildstöd 8 

Diskussion 9 

Metoddiskussion 9 

Resultatdiskussion 10 

Slutsats 11 

Referenser 13 

Bilagor 15 

Bilaga 1, intervjuguide  

 

 

 

  



 1 

Inledning 

I nyhetsmedier pratas det om en kraftig ökning av bl.a. diagnostiseringen av autism (Flygt, 2017). 
Vad ökningen beror på är osäker men en teori är att diagnostiseringen har blivit bättre. Båda 
uppsatsförfattarna är intresserade av människors beteenden och tankegångar samt hur 
arbetsterapeuter arbetar med barn och ungdomar. En person med autismspektrumtillstånd (AST) 
kan ha kognitiva nedsättningar och bildstöd är ett vanligt förekommande kognitivt hjälpmedel i 
Sverige (Arvidsson et al., 2013). Detta har skapat en nyfikenhet och intresse att undersöka 
arbetsterapeuters erfarenhet kring området.  

Bakgrund 

Autismspektrumtillstånd 

Autismspektrumtillstånd är ett samlingsnamn för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som 
innefattar autism, Aspergers syndrom, atypisk autism och desintegrativ störning. För att 
diagnostiseras med AST krävs det tydliga begränsningar inom tre huvudområden, som kallas 
“symptomtriaden”. Huvudområdena är förmågan till social interaktion, förmågan till ömsesidig 
kommunikation och föreställningsförmåga, som påverkar lek, fantasi, beteendet och intressen hos 
barnet. Begränsningarna ska påverka vardagen och symptomen ska ha visat sig före tre års ålder. Det 
finns även andra symptom utöver dessa tre huvudområden som är vanliga vid AST, men dessa 
symptom är inte diagnosgrundande eftersom de även kan förekomma vid andra 
funktionsnedsättningar. Dessa funktionsnedsättningar kan till exempel vara utvecklingsstörning, syn- 
och hörselnedsättningar, talsvårigheter, epilepsi och avvikande sinnesreaktioner (Wing, 2012).  

Svårigheter i vardagen vid autismspektrumtillstånd 

I vardagen kan svårigheterna med social interaktion visa sig genom att barn och ungdomar med AST 
inte tar kontakt med andra utan är nöjda med att vara i sin egen värld. Barn och ungdomar kan ha en 
motvilja mot beröring som kan orsaka problem vid exempelvis på- och avklädning. Barn med AST har 
bristande fantasi och uttrycker sig ofta genom att utföra samma aktivitet flera gånger i följd, eller 
inte utför aktiviteten alls (Wing, 2012).  
 
Barn och ungdomar med AST har någon typ av repetitivt beteende och en orsak till detta är barnets 
eller ungdomens sätt att försöka skapa ordning. Därför är det viktigt att hjälpa barnet eller 
ungdomen att strukturera och organisera vardagen. Rastlöshet, destruktivitet och aggressioner är 
några problematiska beteenden som barn med AST kan uppvisa och orsakas oftast av förvirring och 
rädsla för nya situationer (Wing, 2012). Enligt Hong och Howard (2002) kan personer med AST ha 
svårigheter med att hantera stressfyllda situationer och att ändra på rutiner.  
 
Enligt Wing (2012) har alla barn och ungdomar som diagnostiserats med AST, svårigheter med att 
kommunicera. Språket som används och enskilda ords betydelse behöver inte vara nedsatt, men 
problematiken är sättet som språket används på. Det är vanligt att förseningar och avvikelser i talets 
utveckling finns hos barn med AST men hur betydande talproblematiken är kan variera (Wing, 2012). 
Många barn med AST utvecklar tal senare än barn utan funktionsnedsättning. Oftast lär sig barnet i 
början att upprepa ord som andra personer säger och de kan härma det exakta uttalet och 
intonationen hos den som pratar. De upprepade orden har dock ingen innebörd för barnet utan 
kallas “ekotal”. Alla barn med AST utvecklar inte ett tal utan ungefär var fjärde eller var femte barn 
med AST pratar aldrig under sin livstid (Wing, 2012). 
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Barn med AST har även svårt med att förstå och använda sig av icke-verbal kommunikation, till 
exempel kroppsspråk och gester, men kan så småningom lära sig innebörden av enkla gester och 
uttryck (Wing, 2012). Det är vanligt att personer med AST lägger mycket energi åt att tolka vad som 
sägs och betydelsen av vad som sägs. För att underlätta kommunikation kan symboler och bilder 
vara till stöd (Hong & Howard, 2002).  

Bildstöd 

Wing (2012) nämner att även om ett barn med AST har ett välutvecklat tal i form av bred vokabulär 
är det oftast inte tillräckligt för att överbrygga kommunikationssvårigheter. För att överbrygga 
kommunikationssvårigheter är det viktigt att förbereda med bilder och ord och sedan återberätta 
händelsen efteråt med ytterligare bilder. Detta skapar en möjlighet för barnet att bilda ett samband 
mellan händelsen och betydelsen av ordet (Wing, 2012). Bildstöd kan öka självständigheten och 
underlätta skiftet mellan två aktiviteter hos barn med AST genom att skapa struktur och förbereda 
barnet för vad för aktivitet som kommer ske senare. Detta kan leda till att problematiska beteenden 
minskar (Dettmer, Simpson, Smith Myles & Ganz, 2000).  
 
Aktivitetsscheman, som är en typ av bildstöd med instruktioner om hur en aktivitet ska utföras i 
kronologisk ordning, kan reducera det problematiska beteendet hos barn med AST (Lequia, 
Machalicek & Rispoli, 2012). 
 
Vid skapandet av bildstöd finns det flera olika program. Pictogram är ett visuellt språk i form av 
bilder där ca. 2000 bilder finns tillgängliga digitalt. Bilderna kan användas för att underlätta olika 
situationer i vardagen och ger minnes- och kommunikationsstöd (Pedagogiska skolmyndigheten, 
u.å). Enligt Pedagogiska skolmyndigheten (u.å) används pictogrambilder inom skolan, på bibliotek, 
på skyltar i offentliga miljöer och på sjukhus och på så sätt kan Pictogram öka tillgängligheten men 
även underlätta orientering i offentliga miljöer. 
 
Picture Exchange Communication System (PECS) är en metod som används till personer med AST för 
att lära ut att kommunicera med bilder. Tanken med PECS är att barnet ska lära sig ta första steget 
till att skapa kommunikation. Det går ut på att barnet kommunicerar genom att överlämna en bild 
till en annan person för att få det barnet vill ha. Bilderna finns i en personlig pärm som utformas med 
bilder utifrån barnets egna intressen. Tanken är att detta ska skapa ett behov av att kommunicera. 
Fördelen med PECS är att kommunikationen blir tydligare och effektivare och att alla snabbt kan 
förstå vad bilden betyder vilket minskar missförstånd (Strömberg, 2016). 
 
Samtalsmatta är ett lågteknologiskt bildstöd som används för att hjälpa personer som har svårt att 
förstå och svara på frågor på ett effektivt sätt. Samtalsmattan innefattar tre kategorier med bilder 
för samtalsämnen, bilder för en visuell skala och bilder med olika frågeställningar kopplade till 
samtalsämnet (Murphy & Cameron, 2008). 

Arbetsterapeutens roll 

Arbetsterapi bygger på en vetenskap som har fokus på värdet och förståelsen av aktivitet och 
aktiviteters betydelse för hälsan.  Enligt Kielhofner (2012) består människan av tre komponenter som 
påverkar varandra, dessa komponenter är viljekraft, vanebildning och utförandekapacitet. Viljekraft 
handlar om människans motivation till aktivitet. Vanebildning är människans process att organisera 
en aktivitet utifrån rutiner eller mönster. Utförandekapacitet handlar om den fysiska och mentala 
kapaciteten hos en person att utföra en aktivitet på ett adekvat sätt. En arbetsterapeut ska ta 
hänsyn till individers viljekraft, vanebildning och utförandekapacitet samt hur miljön påverkar 
utförandet av en aktivitet, detta för att en arbetsterapeut ska kunna förstå hela aktivitetens 
komplexitet. I miljön ingår fysiska platser, föremål och sociala grupper som både möjliggör och 
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hindrar människans aktivitetsutförande. För barn handlar miljön ofta om skolan, vänner och 
anhöriga. Ett nyckelbegrepp inom arbetsterapi är aktiviteter i dagliga livet (ADL) och innefattar 
aktiviteter som att leka, sköta sin personliga hygien, att äta och att städa (Kielhofner, 2012). Inom 
barnhabilitering är arbetsterapeutens mål att öka barnets självständighet och delaktighet i vardagen. 
Detta för att barn upplever tillfredsställelse av att självständigt kunna utföra en aktivitet. För barns 
utveckling är det viktigt att de har möjligheten att vara delaktiga i olika vardagliga aktiviteter. Olika 
miljöer och tillgängligheten i miljön är också viktigt ur ett delaktighetsperspektiv (Lagerkvist & 
Lindgren, 2012).  
 
Vid kartläggning av en patients aktivitetsförmåga använder arbetsterapeuter en kombination av 
olika strategier för att hitta lämpliga åtgärder. Vilka strategier och åtgärder som används baseras på 
klientens situation och kan handla om att anpassa klientens miljö, kompensera för funktionshinder 
samt att göra nya aktivitetsval. För att skapa de bästa förutsättningarna krävs en god dynamik och 
samarbetsvilja med patienten. Det är även viktigt att allt som påverkar klienten tas upp, vilket kan 
handla om patientens hinder, svårigheter, intressen, vilja och vanor. Som arbetsterapeut är det 
viktigt att vara klientcentrerad och att faktorer som är viktigast för klienten är de som ska läggas 
störst fokus på. Målet med arbetsterapi är att patienten ska få en bättre vardag genom att hitta nya 
vägar till aktivitetsutförande när det tidigare inte fungerat (Kielhofner, 2012). 
 
Arbetsterapeuter arbetar bl.a. med kognitionshjälpmedel, att strukturera upp vardagen på olika sätt 
samt att stödja människor att utveckla sociala förmågor, både på individ- och gruppnivå (Sveriges 
Arbetsterapeuter, 2016). Enligt Kielhofner (2012) kan struktur ge klienten en känsla av kontroll och 
öka motivationen. Barn och ungdomar med AST har en bristande föreställningsförmåga, har svårt att 
planera samt att utföra en aktivitet och med dessa svårigheter i åtanke kan en arbetsterapeut arbeta 
med bl.a. bildstöd för att lära ut aktiviteter och skapa struktur till barn och ungdomar med AST 
(Hong & Howard, 2002. Wing, 2002). I arbetet med barn med AST är det viktigt att göra insatser 
tidigt för att påverka barnets beteende positivt. Insatserna kan vara att träning av socialt samspel 
och kommunikation (Lagerkvist & Lindgren, 2012). 

Tidigare forskning 

Den tidigare forskningen om användandet av bildstöd för barn och ungdomar med AST finns främst 
inom skolans område (Knight, Sartini & Spriggs, 2015). Knight, Sartini och Spriggs (2015) har 
sammanställt den forskning som fanns om vilka utfall ett bildstöd kan ha för personer med AST. 
Denna litteratursammanfattning visar att bildstöd kan minska beteendeproblematik vilket gör det 
möjligt att klara av skolaktiviteter eller att öka och upprätthålla färdigheter i dagliga livet, t.ex. att 
laga mat och utföra fritidsaktiviteter (Knight, Sartini & Spriggs, 2015). Studien visar att bildstöd i 
kombination med verbala instruktioner minskade problematiska beteenden. Vid användandet av 
enbart bildstöd visades positiva resultat men i varierande grad vad gäller minskade problematiska 
beteenden och kommunikationssvårigheter (Bryan & Gast, 2000). 
 
Ytterligare forskning visar att bildstöd ger ökat stöd och struktur i skolans aktiviteter hos barn och 
ungdomar med högfungerande AST. Med hjälp av bildstöd får de en större självständighet i 
klassrummet vilket minskar de problematiska beteendena (Bryan & Gast, 2000). 
 
Svärd (2016) har intervjuat lärare inom träningsskolan för att få reda på deras erfarenhet av bildstöd 
som kommunikationsmedel. Lärarna har svarat att de tycker att bildstöd är ett mycket bra 
alternativt kommunikationssätt och att det hade varit ännu svårare att kommunicera om inte 
bildstöd används. Lärare anser att scheman tillsammans med PECS möjliggör för elever med AST att 
kommunicera med sin omgivning och skapar en struktur som underlättar för eleverna att utföra 
aktiviteter i skolan (Svärd, 2016). 
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Det finns flera olika typer av bildstöd, några exempel nämns tidigare i bakgrunden. I detta arbete 
lämnas definitionen av bildstöd öppet för arbetsterapeutens egen tolkning, eftersom 
arbetsterapeuter arbetar på olika sätt och använder olika sorters bildstöd så är det upp till dem att 
tolka och förklara hur användandet av bilder används utifrån egna erfarenheter. 

Problemformulering 

Det finns god kunskap om bildstöd och effektiviteten av användandet av bildstöd hos barn och 
ungdomar med AST (Knight, Sartini & Spriggs, 2015), det finns även information om hur lärare 
upplever bildstöd i skolan (Svärd, 2016). Trots kunskapen om bildstödets effektivitet finns det ingen 
forskning om arbetsterapeuters erfarenheter eller upplevelser vid användandet av bildstöd hos barn 
och ungdomar med AST. Genom att göra denna studie kan kunskapsluckan fyllas och eventuellt öka 
förståelsen kring användandet av bildstöd utifrån arbetsterapeuters perspektiv. 

Syfte 

Syftet med uppsatsen var att beskriva arbetsterapeuters erfarenhet av att använda bildstöd för barn 
och ungdomar med autismspektrumtillstånd 

Metod 

Design 

För att besvara studiens syfte användes en kvalitativ ansats där semistrukturerade intervjuer 
genomfördes. En kvalitativ ansats fokuserar på att förstå människans subjektiva erfarenhet (Polit & 
Beck, 2012). Intervjuguiden utformades med semistrukturerade frågor. Frågorna formuleras så att 
de kan ge ett informationsrikt svar och inte besvaras med ja och nej (Polit & Beck, 2012). 

Urval 

För att få deltagare till studien valdes ett ändamålsenligt urval. Ett ändamålsenligt urval görs för att 
få bästa möjliga information baserat på informanternas erfarenhet och kunskap (Descombe, 2016). 
Urvalet gjordes med syftet i åtanke och arbetsterapeuter med erfarenhet av barn och ungdomar 
med AST kontaktades. Inklusionskriterierna var att personerna har arbetsterapeututbildning samt 
erfarenhet av att använda bildstöd i arbetet med barn och ungdomar med AST.  
 
Arbetsterapeuter som arbetade på barn- och ungdomshabiliteringen inom tre olika län i 
mellansverige kontaktades först via mail, för att få reda på intresset av deltagande i studien. Vid 
svårigheter att få tag i kontaktuppgifter till arbetsterapeuter kontaktades enhetschefen inom 
verksamheten för förfrågan om den kunde vidarebefordra informationsbrevet. De arbetsterapeuter 
som var intresserade fick ett informationsbrev, och kontaktades sedan via telefon för tidsbokning av 
intervju. De tillfrågade personerna från ett av de tre länen kunde inte delta och således skickades en 
förfrågan till de som först intervjuats om de kände någon ytterligare arbetsterapeut som passade till 
denna studie, ett så kallat snöbollsurval. Ett snöbollsurval kan enligt Descombe (2016) vara en fördel 
om nya informanter behövs snabbt. Fem arbetsterapeuter från det första urvalet tackade ja till att 
delta i studien och ytterligare en deltagare tillkom vid snöbollsurvalet. 

Datainsamling 

Utifrån studiens syfte skapades en intervjuguide (bilaga 1). Enligt Kvale och Brinkmann (2014) bör 
intervjuarens frågor vara enkla och korta. Det kräver kunskap och intresse om forskningsområdet för 
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att kunna ställa relevanta frågor och för att kunna tolka svaren. Vid utformandet av intervjuguiden 
hämtades kunskap från litteratur som beskriver hur en semistrukturerad intervju ska genomföras. 
Semistrukturerade intervjuer används för att få informanten att tala fritt och ge beskrivande svar 
inom området (Polit & Beck, 2012).  
 
En pilotintervju gjordes med en verksam arbetsterapeut inom barn- och ungdomshabilitering för att 
undersöka hur intervjufrågorna uppfattades, om frågor saknades eller om de inte gav tillräckligt med 
information. Pilotintervju är en första provintervju för att kontrollera upplägget av intervjuguiden 
(Granskär & Höglund-Nielsen, 2012). Eftersom materialet var informationsrikt användes denna 
intervju i analysen. Inga ändringar av intervjufrågor gjordes.  
 
Intervjuerna utfördes av båda författarna på respektive informants arbetsplats och tiden för 
intervjuerna varierade från cirka 14 minuter till cirka 38 minuter.  Varje informant fick information 
om forskningsetiska principer och gav sitt medgivande till att delta i studien och skrev på ett 
samtyckesformulär. Informanterna fick först förtydligande information om studiens syfte och 
kortfattad aktuell forskning om bildstöd. I vissa frågor kom svaret fram innan frågan ställts men för 
att säkerställa informationen ställdes frågan ändå.  
 
Varje intervju spelades in med mobiltelefon och transkriberades direkt efter intervjun. I det 
transkriberade materialet är all form av plats och namn avidentifierat.  

Analys av data 

Analysen gjordes som en kvalitativ innehållsanalys med fokus på det manifesta materialet 
(Graneheim & Lundman, 2003). Båda uppsatsförfattarna utförde hela analysen gemensamt. Vid 
analys av den transkriberade datan lästes varje intervju igenom var för sig, detta gjordes för att få en 
helhetsbild av innehållet i de olika intervjuerna. Efter att ha läst det transkriberade materialet 
upprepade gånger delades texten in i domäner utifrån de övergripande frågeområdena i 
intervjuguiden. Detta gav en möjlighet att identifiera den data som svarade på syftet. Enligt Granskär 
och Höglund-Nielsen (2012) är en domän delar av en text som handlar om ett visst område och ger 
en grov struktur av textens innehåll. Domäner går att identifiera med en låg grad av tolkning. De 
meningsbärande ord och meningar där arbetsterapeuterna beskriver sina erfarenheter av bildstöd 
markerades för att skapa en grund för analysen. Meningsenheterna kondenserades, vilket innebär 
att texten görs kortare, för att göra materialet lätthanterligt samtidigt som materialets centrala 
innehåll bevaras. De kondenserade meningsenheterna tilldelades sedan koder som kortfattat 
beskrev innehållet. Koderna från alla intervjuer jämfördes sedan med varandra utifrån likheter och 
skillnader och de koder som hade liknande innehåll sammanfördes i grupper. Grupperna bildade 
kategorier som namngavs utifrån innehållet. Detta är enligt Granskär och Höglund-Nielsen (2012) ett 
sätt att analysera kvalitativ data och enligt Graneheim och Lundman (2003) ett sätt att öka 
trovärdigheten i kvalitativa ansatser. Texten under de olika kategorierna lästes igenom ytterligare en 
gång för att säkerställa att inga ytterligare kategorier kunde identifieras i materialet. Sammanlagt 
skapades 18 koder och 4 kategorier. Se tabell 1 för exempel. 
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Tabell 1, exempel på analys av intervjuerna 

Meningsenhet Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Kategori 

“Det jag oftast använder det till, 
det är för kartläggning” 

Använder bildstöd 
för att kartlägga 

Kartläggning 
Arbetssätt 

Att använda bildstöd 
vid 
utredning/kartläggning 

“Det är lätt att samtala med 
barn.. med hjälp av bilder 
ehhh.. Det är lätt att.. få dom 
få.. barnen att fatta grejen med 
bilder...” 

Med hjälp av bilder 
är det lätt att 
kommunicera med 
barnen och få dem 
att förstå 

Underlättar 
kommunikation 
 

Att använda bildstöd 
som åtgärd 

“Jag tror det är, det främsta 
som jag ser är nog att 
beteendeproblemen minskar, 
att dom som jag, asså det är 
föräldrar främst, upplever att 
barnet är mycket lugnare, 
mycket tryggare.” 

Beteendeproblem 
minskar samt att 
föräldrar upplever 
barnet som lugnare 
och tryggare 

Lugnare barn 
Tryggare barn 

Resultatet av 
användandet av 
bildstöd 

“Svårt.. det är när barnet, eller 
ungdomen, inte förstår.. Varför 
man använder bildstöd...” 

Det är svårt när 
barnet inte förstår 
varför bildstödet 
används 

Svårigheter 
med bildstöd 

Utmaningar vid 
användandet av 
bildstöd 

 

Forskningsetiska ställningstaganden 

Hänsyn har tagits till de forskningsetiska kraven - konfidentialitetskravet, informationskravet, 
samtyckeskravet samt nyttjandekravet enligt Vetenskapsrådet (2002). Deltagarna informerades att 
det var frivilligt att delta och att de kunde dra sig ur utan förklaring samt att ingen personlig 
information kan spåras och inga personuppgifter sprids. Den intervjuades svar kan ej kopplas till en 
specifik person. Information gavs till varje informant om studiens syfte. Ett samtyckesformulär 
skrevs på av den person som skulle intervjuas. Hänsyn har även tagits till nyttjandekravet och 
materialet används endast i detta arbete. 

Resultat 

Utifrån analysen av intervjuerna framkom fyra kategorier vilka användes som rubriker i 
resultatavsnittet. Dessa var Att använda bildstöd vid utredning/kartläggning, Att använda bildstöd 
som åtgärd, Resultat av användandet av bildstöd samt Utmaningar vid användandet av bildstöd  . De 
arbetsterapeuter som intervjuades hade varierande erfarenhet av att arbeta med barn och 
ungdomar med AST, allt ifrån ett halvt års erfarenhet till cirka 20 år. Barnen och ungdomar som 
arbetsterapeuterna träffade var mellan 5 – 21 år. I samtliga intervjuer framkom att 
arbetsterapeuterna använde bildstöd dagligen i arbetet när de arbetade med barn och ungdomar 
med AST. 



 7 

 Att använda bildstöd vid utredning/kartläggning 

Arbetsterapeuternas erfarenheter av att använda bildstöd vid utredning och kartläggning av barnens 
och ungdomarnas behov var att det blev lättare för barnen och ungdomarna att svara på frågor och 
att bli hörda under kartläggningen. Det framkom att vid exempelvis mutism kan kommunikation 
mellan barn och arbetsterapeut möjliggöras genom att använda sig av bilder. 
  
En typ av bildstöd som arbetsterapeuterna använde vid utredning och kartläggning tillsammans med 

barn och ungdomar med AST var samtalsmatta. Med hjälp av samtalsmatta berättade 

arbetsterapeuterna att diskussioner kunde förstärkas och gjorde barnet eller ungdomen mer 

delaktig i sin egen behandling. Följande citat belyser detta: 

  

För mig som arbetsterapeut är det ju bra för att när jag ska kartlägga något i vardagssituationerna. 

För, som jag pratade om tidigare, om det är svårt med talet eller att det är svårt att berätta om saker 

och ting och om man inte får med patienten ordentligt på tråden så är ju samtalsmatta och bilder ett 

bra alternativ för att få fram någonting.. då kan det ju t.ex. vara att man har en samtalsmatta och 

sen så är det “bra, mindre bra, dåligt” eller liksom, att man får sätta bilden då på det man tycker så. 

Då blir de mer delaktiga i själva kartläggningen också. 

 

De intervjuade arbetsterapeuterna upplevde att kvaliteten på deras utredningar och bedömningar 

för barn och ungdomar med AST hade försämrats utan bildstöd. Arbetsterapeuterna menade att 

kartläggningen blev lättare att genomföra samt att diskussioner mellan arbetsterapeut och barn blev 

mer innehållsrik och tog kortare tid med bildstöd.  

Att använda bildstöd som åtgärd  

Arbetsterapeuterna arbetade aktivt för att få både barnet och anhöriga att använda bildstöd i 
vardagen för att underlätta aktivitet i dagliga livet. Ett sätt att använda bildstöd i det syftet var att 
konfigurera olika sorters scheman, checklistor och för att synliggöra tid med hjälp av bilder. Dessa 
scheman och checklistor användes sedan som stöd i vardagen, bl.a. till hur tandborstning skulle ske, i 
vilken ordning barnet skulle klä på sig kläder eller laga frukost.  
 
Arbetsterapeuternas erfarenheter var att det gick snabbare och lättare för barnen att förstå vad som 
ska göras vid en specifik aktivitet, exempelvis tandborstning, med stöd av bilder. Det framkom att 
bildstödet möjliggjorde arbetet som arbetsterapeut vilket detta citat visar: “Det är ju nånting som jag 
kan ta till för att kunna utföra mitt arbete” eftersom kommunikationen blir bättre mellan 
arbetsterapeut och barnet eller ungdomen med AST. 
 

Ett sätt att anpassa bildstöd kunde vara att barnet exempelvis har sitt bildschema i telefonen. På 

detta sätt menade arbetsterapeuterna att bildstödet kunde bli mer individanpassat. På så sätt ökar 

motivationen att använda bildstödet då det upplevs mindre barnsligt än att ha ett bildschema på 

väggen. Arbetsterapeuterna upplevde att bildstöd är något som inte ska kännas barnsligt utan 

menade att bilder är en stor del av vardagen för alla människor och att bilder går snabbare att tolka 

jämfört med text. När bilder och symboler används t.ex. i trafiken och i mobilen anses det vara 

normalt. 

 

Dom som har körkort använder ju symbolstöd, när de kör. Har man en mobiltelefon så har man ju 

bildstöd i den. Så jag är ju lite arbetsskadad och har bilder till det mesta, för att då tycker jag att då 

behöver jag inte läsa och det går ju fortare. 
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Arbetsterapeuterna berättade att de arbetade med att informera anhöriga i anhöriggrupper om hur 

bildstöd kan användas i vardagen för deras barn med AST för att underlätta aktivitet i dagliga livet. 

Arbetsterapeuternas erfarenhet var att anhöriggrupper var ett bra sätt att arbeta på. Detta kan 

göras för att nå ut till så många som möjligt eftersom tidspress upplevdes vara ett problem. 

  

Arbetsterapeuterna använde sig av olika bildprogram i behandlingen. Det som de flesta använde var 

InPrint 3. Anledningen till att det var det vanligaste programmet var att det ofta användes inom 

skolan. Som alternativ nämndes även Communicate och Boardmarker. Alla intervjuade 

arbetsterapeuter nämnde bildstod.se som ett bra bildprogram och rekommenderade det även för 

anhöriga eftersom det är gratis och tillgängligt för alla.  

Resultatet av användandet av bildstöd 

Arbetsterapeuterna beskrev att barnet blev tryggare och lugnare när det kunde använda bildstödet 

som hjälp i vardagen. Något som alla arbetsterapeuter hade erfarenhet av, var att barnens 

problematiska beteende minskade och ibland försvann vid användandet av bildstöd. Till följd av 

minskat problematiskt beteende blev barnen mer självständiga eftersom de kunde klara av att 

utföra vissa aktiviteter eller uppgifter med hjälp av den struktur som bildstödet skapade. Dessa 

aktiviteter kunde vara att självständigt laga frukost, klä på sig, gå till bussen i rätt tid, borsta 

tänderna och att ta med sig rätt saker till skolan. Arbetsterapeuterna upplevde att 

aktivitetsutförandet vid dagliga aktiviteter underlättades och i bästa fall förbättrade välbefinnandet. 

Barnen och ungdomarna fick även bättre kontroll över vad som skulle ske framöver. När barnet 

klarade av att utföra aktiviteter, som tidigare inte gått utan stöd från anhöriga, så underlättade det 

för resten av familjen. 

  

Alltså det underlättar ju i vardagen för barn och ungdomar att förstå vad som ska hända. I vilken 

ordning man ska göra saker och det underlättar aktivitetsutförandet kan man ju säga då med 

arbetsterapeutsspråk. Det reducerar stress och i bästa fall så får du ju folk att må bättre... Orka med 

sin vardag bättre. 

  

Till följd av ökad självständighet och struktur samt minskad beteendeproblematik hade  

arbetsterapeuterna erfarenhet av att möjligheten skapas för föräldrar att planera in aktiviteter med 

kortare varsel än tidigare, vilket detta citat belyser: 

  

...mycket lättare att göra saker lite mer spontant. Man kan ju inte bara liksom åka iväg kanske, men 

har de ändå fått en bild på att vi ska hit imorgon, och imorgon är det gröna dagen, då blir det mycket 

lättare att få med barnet på det. Så att det är nog beteendeproblematiken tycker jag är främsta 

resultatet att det förbättras. Ibland försvinner. 

Utmaningar vid användandet av bildstöd 

Det alla arbetsterapeuter upplevde gemensamt var att det var svårt att använda bildstöd om barnet 

inte var motiverat eller inte förstod varför det skulle användas. Många gånger tyckte barnet eller 

ungdomen att bildstödet kunde kännas “töntigt” och “onödigt” samt om anhöriga inte stöttade 

barnet i användandet av bildstöd blev det ytterligare en svårighet. Arbetsterapeuterna upplevde att 

föräldrar och anhöriga hade en betydande roll när ett bildstöd skulle implementeras och för att få 
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bildstödet att fungera i vardagen var det viktigt att hela barnets familj var involverade. Utöver 

föräldrarnas roll var det även viktigt att bilderna är på rätt nivå så att de inte upplevdes som 

“töntiga”.  

  

...vi jobbar ju mycket genom föräldrar och det handlar ju rätt mycket om föräldrars förståelse och 

föräldrars förmåga att få till det här i vardagen.. hur det fungerar men jag har jättemycket 

erfarenheter av att det kan fungera jättebra men.. också motsatsen där barn säger “det där är 

barnsligt”... 

  

För att inte barnet skulle tycka att bildstödet var barnsligt var det viktigt att bilderna hade anpassats 

till den nivån att barnet accepterade användningen av bildstöd, dock var erfarenheten att det kunde 

vara en utmaning att hitta en bra nivå för varje barn. Arbetsterapeuterna hade erfarenhet av att 

även när barnet eller ungdomen och anhöriga var motiverade att använda bildstöd kunde det vara 

svårt att bibehålla motivationen på lång sikt. 

 

Ytterligare en utmaning arbetsterapeuterna hade erfarenhet av var att det kunde vara tidskrävande 

att skapa olika typer av bildstöd, både för arbetsterapeuten och för de anhöriga. Barnet kan däremot 

bli mer självständig i sitt aktivitetsutförande med hjälp av bildstöd, eftersom de kan klara av att 

exempelvis klä på sig kläder själva utan stöd från anhöriga, vilket sågs som en vinst trots 

utmaningarna. 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Syftet med denna studie var att beskriva arbetsterapeuters erfarenhet av att använda bildstöd för 
barn och ungdomar med autismspektrumtillstånd. Genom att använda en kvalitativ forskningsdesign 
med semistrukturerade intervjufrågor blev svaren innehållsrika och gav en bred bild av arbetet med 
bildstöd. Den kvalitativa metoden med semistrukturerade intervjuer ansågs vara väl passande då 
följdfrågor kunde ställas för att få en djupare beskrivning och ökad förståelse för det informanten sa. 
Enligt Dahlberg (1997) är fördelen med en semistrukturerad intervju att det ger intervjupersonen 
möjlighet att berätta om sina erfarenheter med sina egna ord. Genom att använda en 
semistrukturerad intervju utgår forskaren från det den vill veta, men det är viktigt att forskaren 
samtidigt är öppen för nya aspekter av fenomenet så att resultatet inte utesluts (Dahlberg, 1997). En 
styrka var att deltagarna i denna studie hade olika lång arbetserfarenhet inom området vilket enligt 
Graneheim och Lundman (2003) kan ge studien ett bredare perspektiv. En kvantitativ 
forskningsdesign hade kunnat användas t ex genom att skicka ut enkäter. Detta hade troligtvis gett 
ett större antal deltagare och resultatet hade därmed kunnat generaliseras (Polit & Beck, 2012). 
Syftet med denna studie var dock att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter och därmed få en 
djupare förståelse för det som efterfrågades. Detta hade inte uppnåtts genom en kvantitativ ansats. 
 
Det ändamålsenliga urvalet ansågs vara relevant utifrån syftet och antalet deltagare var tillräckligt 
för att få mättnad av data. Efter fem intervjuer tillkom ingen ny information och arbetsterapeuterna 
nämnde liknande erfarenheter men en sjätte intervju gjordes med ett snöbollsurval för att bekräfta 
mättnaden. Fördelen med det ändamålsenliga urvalet var att deltagarna hade den kunskap som 
efterfrågades för att uppfylla studiens syfte. En av nackdelarna med ett ändamålsenligt urval var att 
uppsatsförfattarna själva var tvungna att aktivt söka informanter, vilket var tidskrävande och det kan 
vara svårt att hitta tillräckligt många deltagare (Descombe, 2016). Detta gjorde att 
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uppsatsförfattarna använde två urvalsmetoder för att uppnå mättnad. Fördelen med snöbollsurvalet 
var att det inte var lika tidskrävande som det ändamålsenliga urvalet och att det gick snabbare att få 
nya deltagare. Mättnaden kan även bero på att vi som uppsatsförfattare har bristande erfarenhet att 
intervjua (Kvale & Brinkmann, 2014). Fler arbetsterapeuter hade kunnat intervjuats från andra län 
för att få en mer säkerställd kunskap. Intervjuerna hade kunnat ske via telefon men eftersom det kan 
vara svårt att få fram detaljerade beskrivningar i form av kroppsspråk och ansiktsuttryck (Kvale & 
Brinkmann, 2014) avstod vi från detta. Vid intima eller etiskt känsliga intervjuer kan en 
telefonintervju vara att föredra (Kvale & Brinkmann, 2014), detta var dock inte aktuellt för denna 
studie.  
 
Utformningen av intervjuguiden tar upp flera områden som var relevanta till syftet. Frågorna 
formulerades i syftet att få så mycket information som möjligt och intervjumaterialet som samlades 
in blev innehållsrikt. Bakgrundsfrågorna gav inget direkt användbart resultat utifrån syftet men enligt 
Kvale och Brinkmann (2014) är det bra att inleda intervjun med lätta frågor för att skapa en god 
relation mellan informanten och intervjuaren. I vissa fall föregick informanten intervjufrågorna men 
det påverkade inte resultatet. Det kan ha varit en konsekvens av bristande intervjuteknik, men 
kunskapen att intervjua är en praktisk färdighet och måste tränas upp (Kvale & Brinkmann, 2014). På 
intervjuerna deltog båda uppsatsförfattarna och transkriptionen utfördes gemensamt, vilket ansågs 
vara en fördel för att minska missuppfattningar och feltolkningar. Även om intervjuerna hade 
varierande längd och den kortaste intervjun var 14 minuter ansågs de vara relevanta utifrån syftet 
och hade god innehållsrikedom.  
 
Dataanalysen var relevant för att kunna hitta likheter och skillnader i intervjumaterialet och för att 
på så sätt få fram ett relevant resultat utifrån syftet. En viktig aspekt vid dataanalys är att varken ha 
en för lång eller för kort meningsenhet. Risken med en för lång mening är att det kan finnas flera 
betydelser och risken om den är för kort är att det blir fragmenterat (Graneheim & Lundman 2003).  
I dataanalysen framkom inga underkategorier och därför togs de bort ur analysen. En anledning till 
att inga underkategorier framkom kan bero på att meningsenheterna var för långa och 
övergripande. 
 
Författarna till detta arbete har eftersträvat objektivitet genom att noggrant presentera resultatet 
samt styrka det med citat från informanterna. Enligt Dahlberg (1997) är det ett sätt att öka 
trovärdigheten. Graneheim och Lundman (2003) menar att en tydlig presentation av resultatet 
tillsammans med passande citat stärker överförbarheten. Överförbarheten i detta arbete lämnas åt 
läsaren att tolka och bestämma. 
 
Uppsatsförfattarna har gjort etiska reflektioner utifrån forskningsetiska aspekter enligt 
Vetenskapsrådet (2002) och inga etiska problem har uppstått. I informationsbrevet fick deltagarna 
information av vad studien handlade om och att det var frivilligt att delta samt att de när som helst 
fick avbryta utan att ge någon anledning. Deltagarna skrev även på ett samtyckesformulär att de 
deltog i studien. Uppsatsförfattarna ansåg att största risken med studien var deltagarnas förlorade 
arbetstid och därför fick deltagarna föreslå den tid som passade deras schema. 

Resultatdiskussion 

I resultatet framkom det att bildstöd användes vid utredning och kartläggning för att få barn med 
AST att vara mer delaktiga i sin egna behandling. Resultatet visar även att arbetsterapeuterna 
upplevde att kvaliteten på utredningarna ökade, eftersom samtalet mellan barn och arbetsterapeut 
blev mer innehållsrik. Användning av bildstöd vid utredning och kartläggning för att underlätta 
kommunikation är ett resultat som uppsatsförfattarna inte kunnat hitta i tidigare forskning. Den 
forskning som finns har haft störst fokus på bildstödets effekter. Ytterligare något som inte tas upp i 
tidigare forskning är att använda bildstöd vid utredning och kartläggning för att involvera barnet 
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eller ungdomen. Kielhofner (2012) beskriver att arbetsterapeuten ska använda det 
bedömningsinstrument som maximerar klientens engagemang. Denna studie visar att 
arbetsterapeuterna möjliggör barnets engagemang vid utredningen genom att använda bildstöd. 
 
Enligt Bryan och Gast (2000) är bildstödets effekt att det ökar självständigheten samt reducerar 
problematiskt beteende i skolmiljö. Knight, Sartini och Spriggs (2015) visar att bildstöd förbättrar 
aktivitetsutförandet hos barn och ungdomar med AST. Problematiska beteenden minskas med hjälp 
av bildstöd även utanför skolmiljö (Moskowitz et al., 2017). Detta stämmer väl överrens med 
resultatet i denna studie eftersom arbetsterapeuterna upplevde att bildstöd förbättrar och 
underlättar aktivitetsutförandet, minskar problematiska beteenden samt ökar självständigheten.  
 
Resultatet i denna studie visade även att motivationen hos barnet eller ungdomen och anhöriga är 
en viktig del för att bildstödet ska fungera. Motivationen är enligt Kielhofner (2012) en viktig aspekt 
av människan och något som arbetsterapeuten ska ta hänsyn till i sin profession. Det som skiljer 
detta resultat från tidigare forskning är främst betydelsen av motivation, både för barnet och 
anhöriga. I denna studie framkom det att motivationen är en stor del av hur bildstödet tas emot av 
barnet och anhöriga. I resultatet framkommer det hur motivation kan skapas genom att anpassa 
bildstödet utefter barnets eller ungdomens önskemål, t.ex. bildschema i mobilen. 
 
Resultatet visar att det är viktigt att integrera bildstödet i vardagen för att bibehålla motivationen i 
längden. För att detta ska fungera spelar familjen en viktig roll eftersom anhöriga påverkar barnets 
vardag. Enligt Meriano och Latella (2008) är det viktigt att anhöriga är involverade i hela processen 
vid utformandet av en intervention. För arbetsterapeuten är det väsentligt att veta hur mycket tid 
föräldrar kan avsätta för interventionen eftersom föräldrarna är involverade i barnets vardag 
(Meriano & Latella, 2008).  
 
Det framkommer i resultatet att arbetsterapeuterna arbetar med bildstöd som ett sätt att skapa 
struktur för barn och ungdomar med AST. Struktur kan skapas vid exempelvis aktivitetsscheman, 
veckoscheman och checklistor. Att använda bildstöd på detta sätt är enligt Arvidsson et al. (2013) 
vanliga sätt att arbeta på inom habiliteringsverksamheter i Sverige och menar att evidensen är stark 
för användningen av bildstöd. Något som inte tas upp i tidigare forskning är att använda bildstöd vid 
utredning och kartläggning för att involvera barnet eller ungdomen. Kielhofner (2012) beskriver ett 
klientcentrerat arbetssätt som att varje individ är unik och personens egenskaper påverkar valet av 
behandling. Det finns en tydlig koppling i resultatet att arbetsterapeuterna utgår från ett 
klientcentrerat arbetssätt genom att bildstöd anpassas utifrån barnets vilja och behov.  
 
Uppsatsförfattarna vill även belysa bildstödets breda användningsområde och potential att 
underlätta arbetsterapeuters arbete och inspirera arbetsterapeuter till att använda bildstöd på nya 
sätt. 

Slutsats 

Även om arbetsterapeuter mellan länen jobbar på olika sätt med bilder och bildstöd så är deras 
erfarenheter ganska lika. Det kan vara svårt att använda bildstöd om barnets, ungdomens eller 
anhörigas motivation är låg men anses vara ett bra tillvägagångssätt för att barn och ungdomar med 
AST ska bli mer delaktiga i sin behandling, för att minska problematiska beteenden och för att öka 
deras självständighet.  
 
Denna studie belyser arbetsterapeuters erfarenheter av bildstödets effekter och utmaningar vid 
arbetet med barn och ungdomar med AST. Resultatet kan användas till att synliggöra bl.a. 
svårigheterna med bildstöd men även de positiva effekter som användandet av bildstöd kan ge. För 
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att överbrygga svårigheterna kan resultatet användas inom arbetsterapi för att förbereda nya 
arbetsterapeuter om bildstödets utmaningar och vikten av att arbeta med motivationen hos barnet 
eller ungdomen och dess anhöriga.  
 
Fortsatt forskning kan göras med kvalitativa intervjustudier för att undersöka arbetsterapeuters 
erfarenhet av att arbeta med bildstöd för vuxna med AST. Detta skulle vara intressant för att se om 
bildstöd används i lika stor grad och om utmaningarna är desamma. Ytterligare förslag på forskning 
kan vara att utföra en kvantitativ enkätstudie för att undersöka hur effektivt bildstöd är vid 
kartläggningsarbete för att involvera samt motivera ett barn eller ungdom i sin utredning. 
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Bilagor 

Bilaga 1, intervjuguide 

 

Intervjuguide 
 

Bakgrund 

Hur länge har du arbetat med barn och ungdomar med autismspektrumtillstånd? 

Vilken ålder är det på de som du träffar? 

Har du någon ytterligare utbildning eller kurser utöver arbetsterapeutbildningen? 

- Om ja, vilken utbildning/vilka kurser/utbildningar har du? 

- Om nej, finns det någon kurs/utbildning du skulle vilja gå? 

Hur upplever du att din kunskap kring bildstöd är?  

 

Bildstöd 

Vilken form av bildstöd använder du dig av? -Hur ofta?  

- Använder du dig av något speciellt program? 

Berätta om dina erfarenheter av att använda dig av bildstöd 

- När och var används bildstöd? 

- Vad upplever du har varit lätt? 

- Vad upplever du har varit svårt? 

- Har du upplevt några andra utmaningar? 

 

Bildens betydelse 

Berätta vad du upplever att bildstöd har för betydelse..? 

- Betydelsen för patienten? Hur har det mottagits? 

- Betydelsen för anhöriga? Hur har det mottagits? 

- Betydelsen för dig som arbetsterapeut? 

 

Resultat efter implementering av bildstöd 

Beskriv vad du tycker att bildstödet har gett för resultat hos dina patienter? 

 

Är det något du vill tillägga eller som du anser är viktigt, som vi inte tagit upp? 
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