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1. Inledning

Varje år föds ett hundratal barn med Autismspektrumtillstånd (AST) i Sverige. Antalet 

diagnostiserade barn med AST har ökat vilket troligtvis beror på ökad kunskap och insikter 

inom området (1). AST är ett samlat begrepp för personer med svårigheter inom socialt 

samspel, kommunikation och bearbetning av sinnesintryck (2). I vår framtida yrkesroll som 

arbetsterapeuter kommer vi möta och arbeta med personer diagnostiserade med AST, därför 

vill vi inhämta mer kunskap inom detta område. Studiens författare arbetar båda på 

gruppboende för vuxna personer med AST. Genom erfarenheter från arbetet har 

problematiken med kommunikation och social interaktion i vardagsaktiviteter 

uppmärksammats. Författarna till studien anser det därför vara relevant och intressant att 

fördjupa kunskapen kring vilka åtgärder arbetsterapeuter använder i arbetet med barn, 

ungdomar och unga vuxna med diagnosen AST när det gäller förbättra kommunikation och 

social interaktion i vardagsaktiviteter. I denna studie innefattar barn och unga vuxna alla 

personer upp till 25 år. 

2. Bakgrund

2.1 Autismspektrumtillstånd 

Autismspektrumtillstånd (AST) är ett paraplybegrepp för autism, aspergers syndrom och 

atypisk autism (3). Personer med AST har avvikelser i delar av det centrala nervsystemet 

vilket medför vissa kognitiva funktionsnedsättningar, vilket påverkar personens kognitiva 

funktioner samt den sociala och språkliga kommunikationen. Kognition handlar om olika 

tankeprocesser, att bearbeta, förstå och ta in information (3). För att diagnostiseras med AST 

ska personen visa begränsningar inom tre huvudkategorier (4). 

-Nedsatt förmåga till ömsesidig social interaktion som ögonkontakt och kroppskontakt.  

Svårigheter med samspel med personer i samma ålder. Brist med social och emotionell 

ömsesidighet. 

- Nedsatt förmåga till ömsesidig kommunikation försenad eller avsaknad av talutveckling, 

svårigheter att föra en ömsesidig dialog med personer. Svårigheter med uttryck, tolkar ord 

ordagrant. 

- Begränsade beteenden och intressen, beroende av rutiner och har avvikelser i beteendet.  

Diagnosen AST ställs oftast i förskoleåldern och tidigast från två år. AST innefattar 

svårigheter av olika grader och det är vanligt med en tilläggsproblematik, exempelvis 

epilepsi och intellektuell funktionsnedsättning (1). Barn med AST har ett annorlunda 

beteende jämfört med andra barn. Detta kan senare i livet leda till svårigheter med att 
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utveckla och upprätthålla relationer, skapa känslor av ensamhet, depression och ångest (5). 

Problematiken gällande det sociala samspelet medför svårigheter att instinktivt och effektivt 

förstå intentioner från andra personer samt att på ett lämpligt sätt svara på kontakter med 

andra (6). Detta medför att personer med AST oftast inte är delaktiga i sociala situationer. 

Den uteblivna delaktigheten i sociala situationer beror ofta på att dessa ställer krav på 

exempelvis stresstålighet och social kompetens vilket personer med AST ofta har svårt med 

(6).  

2.2 Vardagsaktiviteter 

Aktiviteter i dagliga livet (ADL) innefattar uppgifter eller aktiviteter som en individ gör 

dagligen för att upprätthålla personlig vård. Det kan exempelvis vara att bada, klä på sig 

eller ta hand om sin personliga hygien (7). Instrumentella aktiviteter ( I-ADL) är uppgifter 

eller aktiviteter som en individ gör för att bevara sin självständighet i samhället eller 

hemmet. Exempel på I-ADL kan vara att handla kläder eller att planera en måltid (7). 

Aktivitet är viktigt för barn och unga vuxnas välbefinnande och hälsa (8). Barn lär sig olika 

vardagsaktiviteter genom att tillsammans med vuxna eller andra barn delta i dem (1). Enligt 

Kielhofner (9) involveras tre olika komponenter när en person organiserar, utför och väljer 

aktivitet. Dessa tre komponenter är vanebildning, viljekraft och utförandekapacitet. 

Vanebildning beskriver hur aktiviteterna ordnas efter rutiner eller mönster, viljekraft handlar 

om motivationen till en aktivitet och utförandekapacitet grundar sig i mentala och fysiska 

styrkor som är orsaken till ett skickligt utförande. De tre komponenterna påverkas även av 

miljön och som har en konstant påverkan på aktiviteten (9).  

2.3 Kommunikation och social interaktion 

Eftersom kommunikation och social interaktion går in i varandra och är svåra att särskilja 

beskrivs de här var för sig.   

Social interaktion innefattar till den största delen att samtala med varandra. Under samtalet 

kan personer tala till varandra och agera. Personer deltar fortfarande i interaktionen även om 

de inte pratar utan visar att de deltar via deras förändrade kroppsspråk, nickar eller grymtar 

(11). Interaktiva färdigheter innebär att en person kommunicerar med hjälp av gester, 

anpassar sitt språk, ger ögonkontakt och anpassar sitt tal korrekt till situationen. Interaktiva 

färdigheter innebär också att en person har förmågan att kunna anpassa sig i olika situationer 

och att personen kan samarbeta (1). Samtal är den mest förekommande formen av social 

interaktion (11) och förmågan att interagera är nödvändig för att bli delaktig i olika 

vardagliga aktiviteter (1).  
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Light (12) beskriver att kommunikation och språk är en viktig del i livet både i familjen, 

skola, jobb och samhället. Kommunikation hjälper personer att uttrycka behov och viljor för 

att utveckla sociala relationer med andra människor och kunna delta i sociala sammanhang. 

Kommunikation hör ihop med de flesta andra aktiviteter kopplade till social interaktion med 

andra människor, exempelvis aktiviteter i skolan. Kommunikation kan ske via verbalt tal, 

kroppsspråk, gester, fotografier, teckningar och tecken (13). Kommunikation innebär att 

omedvetet och medvetet sända signaler mellan människor, överföra information och 

interagera. Det krävs att en mottagare tar emot ett sänt meddelande och därefter svarar 

tillbaka, för att forma kommunikation. Ett utbyte av åsikter och tankar sker under 

kommunikationen via symboler, kroppsspråk, tal och tecken. Kommunikation möjliggör 

delaktighet i många vardagliga aktiviteter (1). Kommunikationssvårigheter bidrar till att 

personer inte deltar i samhället lika mycket i jämförelse med andra personer utan 

kommunikationssvårigheter. Dessa personer kan även ha en minskad möjlighet till socialt 

liv, arbete och utbildning. Barn och unga vuxna med kommunikationsproblem är i större 

utsträckning mindre delaktiga i vardagliga aktiviteter och är mindre självständiga jämfört 

med andra utan kommunikationsproblem (1). 

2.4 Svårigheter i vardagsaktiviteter vid brister i kommunikations- och 
interaktionsfärdigheter 

Vid aktivitetsutförande används handlingar för att uppnå specifika mål. Vid utförandet av 

dessa handlingar används olika färdigheter (7). Det finns tre typer av färdigheter; 

processfärdigheter, motoriska färdigheter och kommunikations och interaktionsfärdigheter. 

Motoriska färdigheter innefattar handlingar som exempelvis att böja och stabilisera sin 

kropp samt att lyfta föremål. Processfärdigheter innebär att exempelvis logiskt ordna upp 

handlingar och att organisera föremål i ett rum. Kommunikations och interaktionsfärdigheter 

handlar om att föra vidare behov och intentioner och att samla ihop sociala handlingar med 

målet att interagera med andra personer. Exempel på detta är att kunna uttrycka sig i tal, 

använda gester, skapa kontakt, fysisk kommunikation, överföra information och ha 

förmågan att samarbeta med andra (7). En persons utförande av en aktivitet grundar sig i hur 

bra personen behärskar dessa färdigheter. Detta innebär att personer som har brister i 

kommunikations och interaktionsfärdigheter kan ha problem med att utföra vissa aktiviteter 

eftersom de inte behärskar dessa färdigheter på ett optimalt sätt (7). Personer som har AST 

har svårigheter i sin vardag eftersom de har ett konkret tänkande vilket medför svårigheter 

att förstå andra personers reaktioner och agerande (1). Barn med funktionsnedsättning 

behöver ofta hjälp med att förbättra sina interaktiva färdigheter. Att vara nära, skapa 

ögonkontakt och uppmärksamma det barnet gör är olika strategier vilket bidrar till att barnet 
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utvecklar sina interaktiva färdigheter (1). Att delta i vardagliga aktiviteter har en positiv 

inverkan på identiteten det förbättrar barnets självkänsla och självständighet (1). Barn med 

AST beter sig annorlunda jämfört med andra barn, vanligen visar det sig genom att barnet 

undviker att vara delaktig i sociala interaktioner samt att barnet har svårigheter med att delta 

i aktiviteter med andra (5). Deltagande i vardagliga aktiviteter är viktigt för 

självständigheten hos personer med AST och en basal nödvändighet för dessa personer. Det 

är svårt för personer med AST att genomföra och delta i vardagliga aktiviteter och det är 

vanligt att vuxna personer med AST förlitar sig på vårdgivare och föräldrar för att kunna 

utföra dessa (10).  

 

Delaktighet innebär att en individ är engagerad i olika livssituationer. Begreppet delaktighet 

i aktivitet handlar om att individen är engagerad  i exempelvis aktiviteter i dagliga livet, lek 

och arbete. Detta kan innefatta både den subjektiva upplevelsen samt utförande (9). 

Deltagande i vardagliga aktiviteter har en inverkan på vår identitet och ger högre känsla av 

självständighet. Barn och unga vuxna med en funktionsnedsättning har svårt att genomföra 

vardagliga aktiviteter och vissa utav dem kommer aldrig bli fullt självständiga (1). 

Begränsningar till följd av funktionsnedsättning kan påverka delaktigheten i aktiviteter (9).  

2.5 Arbetsterapi för personer med AST  

Arbetsterapeuter jobbar för att möjliggöra aktivitet och delaktighet hos en person för att 

personen ska leva ett bra liv (14). För personer med kommunikations- och 

interaktionsfärdigheter finns olika metoder att tillämpa för att uppnå detta. Sociala 

berättelser är teckningar i form av serier innehållande tanke och pratbubblor, vilket kan 

hjälpa en person med AST att handskas med jobbiga situationer. Sociala berättelser kan 

exempelvis tydliggöra vilka konsekvenser en viss handling kan få och varför det är viktigt 

att en person uppför sig på ett visst sätt i sociala sammanhang (6). Bildstöd är olika typer av 

symboler, egna ritade bilder och foton som hjälper till att förtydliga exempelvis outtalade 

regler och att göra det abstrakta mer konkret (1). Bildstöd är en del av systemet AKK 

(alternativ och kompletterande kommunikation) vilket är ett begrepp för metoder, insatser 

och redskap för att stärka och möjliggöra kommunikation. Exempel på bildstöd är skrivna 

ord, ritade bilder eller fotografier och hjälper personer som har reducerad 

kommunikationsförmåga. Bildstöd hjälper personer med AST att kompensera upp eventuell 

nedsatt förmåga (1). Samtalsmatta kan användas av arbetsterapeuter när mål ska bestämmas, 

beslut ska fattas och för att ta reda på vad en person tycker om något. Samtalsmattan kan 

hjälpa arbetsterapeuten med att låta barnet göra sig förstådd samt förstå det som sker vilket 

ökar barnets tillfredsställelse, engagemang och självförtroende. Vid genomförandet av ett 
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samtal via en samtalsmatta används exempelvis en dörrmatta och bilder som har 

kardborreband på baksidan. Vid mattans nedre del sätts en bild fast som visar ämnet för 

samtalet. På den övre delen av mattan placeras en värderingsskala och kan exempelvis stå 

för bra-dåligt eller tycker om-tycker inte om. Arbetsterapeuten ställer sedan en fråga och ger 

barnet en bild, frågan kan exempelvis vara: vara ute och leka- vad tycker du om det? Barnet 

får då visa vad han eller hon tycker genom att placera bilden under rätt steg i skalan (1). 

Arbetsterapeuter jobbar med barn och unga vuxna med AST på flera platser inom vården, 

exempelvis barn och ungdomshabiliteringen (HAB), vuxenhabilitering och barn och 

ungdomspsykiatrin (BUP). Arbetsterapeuter använder sig av olika åtgärder i sitt arbete som 

kan hjälpa till att öka interaktionen mellan barnet och dess förutsättningar, interaktionen i 

aktiviteten och interaktionen i miljön där aktiviteten sker (1). Arbetsterapeuter arbetar med 

åtgärder för att öka barnets självständighet det möjliggör även att personen utifrån sina egna 

förutsättningar ska kunna delta i olika vardagsaktiviteter (1). Arbetsterapeutens åtgärder 

grundar sig i barnets och den unga vuxnas problematik och ålder. Åtgärderna utformas 

tillsammans med barnet eller den unga vuxna tillsammans med familjen. Kielhofner (7) tar 

upp vikten att jobba klientcentrerat vilket innebär att varje klient är unik och det är viktigt att 

ta hänsyn till klientens perspektiv och önskemål när åtgärder och behandlingsmål utformas. 

Åtgärderna kan även handla om att anpassa miljö och aktivitet genom exempelvis 

förskrivningar av kognitiva hjälpmedel. Det kan även handla om att öka barnets/ungdomens 

förmåga och intresse till att bli aktiv, genom aktivitet (1). Forskning visar även att det är 

effektivt med tidigt insatta arbetsterapeutiska åtgärder för barn och unga med AST (15). 

2.6 Familjens betydelse  

Arbetsterapi gällande barn och unga vuxna utgår ofta från ett familjecentrerat arbetssätt, 

vilket innebär att förhållandet mellan behandlare och familj skall vara jämlikt (1).           

Eftersom familjen känner barnet bäst ska åtgärderna baseras på familjens mål och vilja. 

Föräldrarna har behörigheten att ta egna beslut och det är arbetsterapeutens ansvar att 

säkerställa att besluten baseras på god och relevant information. Det är viktigt att även 

barnen och ungdomarna får möjlighet genom stöd och planering att fatta egna beslut (1).  

2.7 Problemformulering 

Med denna studie vill vi undersöka arbetsterapeuters erfarenhet av åtgärder de använder sig 

av för att förbättra kommunikation och social interaktion i vardagliga aktiviteter. Personer 

med AST har ofta problem med att utföra olika vardagliga aktiviteter (6). Problemen beror 

till stor del på att denna målgrupp har svårigheter inom färdighetsområden kommunikation 

och interaktion (4). En persons förmåga att utföra en aktivitet beror på hur personen kan 
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behärska dessa färdighetsområden (9). Då personer med AST har problem med att behärska 

dessa färdighetsområden får de även problem med att utföra olika vardagliga aktiviteter. 

Arbetsterapeuter arbetar för att främja möjligheter till aktivitet och delaktighet för att en 

person ska kunna leva ett så gott liv som möjligt (14). Enligt en studie av Tomlin et al. (16) 

saknas det kvalitativ forskning om vilka åtgärder arbetsterapeuter använder för att förbättra 

kommunikationen och sociala interaktion i vardagliga aktiviteter för barn och unga vuxna 

med AST. Forskning om vilka tidiga åtgärder arbetsterapeuter använder sig av för att 

förbättra kommunikationen hos barn och ungdomar behövs enligt Herbert et al. (15). 

3. Syfte

Syftet med denna studie är att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av åtgärder för att 

förbättra kommunikation och social interaktion i vardagsaktiviteter hos barn och unga vuxna 

med autismspektrumtillstånd. 

4. Metod

Författarna till studien valde en kvalitativ metod då syftet med studien är att beskriva 

arbetsterapeuters erfarenheter. En kvalitativ metod kan användas för att få deltagarnas egna 

tolkningar och erfarenheter av det fenomen som ska studeras (17).  

4.1 Urval 

Ett strategiskt urval användes för att hitta deltagare till studien som gav en bred variation av 

erfarenheter av det fenomen som skulle studeras (17). Inklusionskriterierna var att 

arbetsterapeuterna var yrkesverksamma och arbetar med barn och unga vuxna upp till 25 år 

med AST diagnos (13). Ett mail skickades ut till 18 arbetsterapeuter som jobbar inom barn 

och ungdomshabiliteringen, BUP barn och ungdomspsykiatrin och vuxenpsykiatrin i sex 

olika län i Sverige. Fanns det ingen mailadress direkt till arbetsterapeuten kontaktades 

arbetsplatsernas växel för att sedan få mailadress till arbetsplatsens arbetsterapeut. I mailet 

beskrevs studiens övergripande syfte och ett informationsbrev fanns bifogat. 

Informationsbrevet beskrev återigen studiens syfte och övergripande information kring 

studien och kontaktuppgifter till författarna. Sex arbetsterapeuter tackade ja till att delta i 

studien från fem olika län, alla som tackade ja var kvinnor och jobbade på vuxenhabilitering, 

barn och ungdomshabiliteringen och barn och ungdomspsykiatrin. Deltagarna hade olika 

lång erfarenhet av att ha jobbat som yrkesverksamma arbetsterapeuter från 2 till 34 år.    
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4.2 Datainsamling 

Vid datainsamlingen användes en semistrukturerad intervju. En semistrukturerad intervju 

utgår oftast från en förutbestämd intervjuguide (17). Intervjuguiden är utformad utifrån den 

data forskaren vill samla in. Under intervjun ställs öppna frågor och nya frågor kan 

formuleras för att fördjupa intervjupersonens svar. Intervjuguiden kan även ändras under 

arbetets gång (17). En intervjuguide med öppna frågor utformades utifrån studiens syfte (se 

bilaga 1 Intervjuguide). Att använda intervjuguide menar Alvehus (18) tillåter forskaren 

ställa öppna frågor kring ett tema och detta tillåter intervjupersonen att berätta fritt om sina 

erfarenheter. Följdfrågor ställdes när studiens författare ville få mer information kring något 

ämne exempelvis: Vilka typer av åtgärder använder du dig av? Använder du strategier eller 

hjälpmedel? Använder du tekniska hjälpmedel?  

Innan genomförandet av intervjuerna menar Lantz (19) att det är viktigt att genomföra en 

eller flera provintervjuer, för att testa frågorna och få en bild av om intervjufrågorna 

överensstämde med det studiens författare ville få fram. Därför valde författarna att den 

första genomförda intervjun skulle vara en provintervju för att ta reda på om författarna 

behövde genomföra eventuella förändringar i intervjuguiden. Den arbetsterapeut författarna 

intervjuade vid provintervjun blev informerad om detta och att deltagaren gärna fick komma 

med kritik och kommentarer efter intervjun om hur intervjufrågorna upplevdes. Efter 

provintervjun gjordes två mindre förändringar i intervjuguiden då två frågor upplevdes 

svårtolkade och två följdfrågor lades till för att tydliggöra i intervjuguiden vad författarna 

menade. Efteråt ansåg författarna att frågorna i intervjuguiden var relevanta utifrån syftet 

och inga fler ändringar gjordes. En intervju skedde på deltagarens arbetsplats och de 

resterande fem genomfördes via telefon på grund av att deltagarna var utspridda över 

Sverige. Enligt Kvale et. al (20) kan telefonintervjuer vara bra när det geografiska avståndet 

mellan författare och deltagare är för stort. 

Vid intervjuerna fick deltagarna ta del av ett samtyckesbrev där de gav sitt medgivande till 

att intervjun spelades in. Samtyckesbrevet skrevs under på plats eller via mail och skickades 

tillbaka till en av författarna. Genom att spela in intervjuerna menar Kvale et al. (20) att 

forskaren som leder intervjun kan koncentrera sig på intervjufrågorna och vad deltagaren 

berättar samt att författarna kan gå tillbaka och lyssna på materialet flera gånger vid 

transkriberingen. Författarna turades om att ha den ledande rollen under intervjutillfällena. 

Författaren som hade den ledande rollen var den som ställde frågorna under intervjun medan 

den andra författaren satt bredvid och skrev ner kommentarer och eventuella följdfrågor 

under intervjuns gång. Varje intervju tog mellan 20-30 minuter. 
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4.3 Dataanalys  

Vid analysprocessen analyserades materialet med en kvalitativ innehållsanalys enligt 

Lundman och Graneheim (21). Efter intervjun genomfördes transkriberingen av den 

författare som höll i intervjun. Malterud (17) menar att det är en fördel om transkriberingen 

genomförs av den forskare som håller i intervjun, då det kan bidra till att forskaren kommer 

ihåg delar som kan förklara oklarheter som kan ha betydelse för texten. Intervjuerna skrevs 

ned ordagrant med utskrivna pauser, känsloyttringar och mellanord. Materialet lästes i sin 

helhet sedan noggrant av båda författarna (21). Analysen av det insamlade materialet 

fokuserade på det manifesta innehållet som Lundman och Graneheim (21) beskriver som det 

textnära och uppenbara innehållet, det som sagts. 

              När intervjuerna var transkriberade identifierades meningsbärande enheter ur texterna. 

Enligt Lundman och Graneheim (21) är det de delar i texten som svarar mot studiens syfte. 

Dessa stycken och meningar markerades i texten av författarna för att göra analysen lättare. 

Därefter kondenserades meningsenheterna för att göra dem mer lätthanterliga dock utan att 

texten förlorade viktigt innehåll. Därefter fick de kondenserade meningsenheterna en kod, 

för att enkelt förklara vad innehållet i texten handlade om. Därefter jämfördes koderna från 

de olika intervjuerna för att hitta likheter och skillnader i koderna för att skapa kategorier. 

Innehållet i kategorierna lästes sedan igenom flera gånger och under en kategori framkom 

textavsnitt som hade liknande innehåll men som skilde sig åt från annan text i samma 

kategori vilket då blev två underkategorier. Koder som “samtalsgrupp” och 

“gruppbehandling” kategoriseras in under kategorin “gruppbaserade åtgärder”. Resultatet av 

analysprocessen sammanfattades i en tabell (se tabell I Exempel från dataanalysen).  
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Tabell I. Exempel från dataanalysen 

Meningsenhet Kondenserad
meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori

Pratar vi just om 

kommunikation, 

belyser svårigheterna 

hur det kan bli det här 

med att man kan tolka 

ord bokstavligt eller ha 

svårt med kroppsspråk 

tolka mimik, ehh så då 

kommer vi in på det 

och lyfter det, och då 

kan det bli en grupp, 

en grupp där många 

delar med sig av 

erfarenheter så kan det 

bli väldigt bra 

diskussioner. 

Kommunikationssvårig

heter, tolka ord 

bokstavligen, kunna 

hålla vardagssamtal, 

tolka mimik. Delar 

erfarenheter och 

diskuterar i grupp. 

Samtalsgrupp Grupper för 
klienten 

Gruppbaserade 
åtgärder 

4.4 Forskningsetiska överväganden  

Vetenskapsrådet (22) skriver att inom individskyddskravet finns det fyra allmänna 

huvudkrav som är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet som skall följas. Informationskravet innebär att forskaren skall informera 

om studiens syfte. Samtyckeskravet där deltagarna bestämmer själva om att delta i studien 

eller ej. Konfidentialitetskravet innebär att känslig information och personuppgifter skall 

förvaras säkert så inte obehöriga kan ta del av dom. Sista huvudkravet är nyttjandekravet, 

som innebär att informationen som forskarna får endast kommer att användas för denna 

forskningen. 

I informationsbrev som skickades ut och även i samtyckesbrevet stod studiens syfte 

beskrivet, och att deltagandet i studien var frivilligt. Det stod även att deltagarna kommer 

vara helt anonyma i studien dock inte för oss forskare, deras uppgifter kommer behandlas 

konfidentiellt och informationen som ges endast kommer att användas till detta 

examensarbete. 
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Denna studie gav deltagarna tillfälle att dela med sig och reflektera över sina erfarenheter 

inom detta ämne och sprida deras erfarenhet till andra arbetsterapeuter och yrkesgrupper, 

vilket är en vinst för deltagandet. En risk för deltagarna var förlorad arbetstid (23). Då ingen 

av deltagarna uttryckte detta, bedömdes studiens nytta vara större än risken.  

5. Resultat

Efter analysen av det transkriberade materialet framkom fyra kategorier och två 

underkategorier (se tabell II Kategorier och underkategorier). Resultatet presenteras under 

kategorierna med text och citat från intervjuerna.  

Tabell II. Kategorier och underkategorier  

 Kategori Underkategori 

Kognitivt samtalsstöd vid vardagsaktiviteter 

Gruppbaserade åtgärder -Grupper för klienten 

-Familjebaserade grupper 

Familjebaserade åtgärder 

Utmaningar för arbetsterapeuter 

5.1 Kognitivt samtalsstöd stöd vid vardagsaktiviteter  

Inom kognitivt stöd framkom det att arbetsterapeuterna använde sig av åtgärderna; sociala 

berättelser, bildstöd, samtalsmatta, humörkort och tekniska hjälpmedel. Bildstöd var ett 

kognitivt stöd arbetsterapeuterna använde i stor utsträckning som åtgärd. Arbetsterapeuterna 

berättade att barn och ungdomar med AST har svårt med att hålla ögonkontakt, det gör att de 

behöver kognitivt stöd vid exempelvis samtal och bildstöd hjälpte barnet eller den unga 

vuxna att inte behöva hålla ögonkontakt då de istället kunde fokusera på bilderna. Bildstödet 

användes även som en strategi i stor utsträckning av arbetsterapeuterna för att tydliggöra och 

underlätta för barnen och de unga vuxna vad som skulle ske och vad som skulle göras i olika 

vardagsaktiviteter. Arbetsterapeuterna använde bildstöd som ett alternativt 
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kommunikationssätt vid exempelvis morgonrutiner, att med bild och text visa vilken 

aktivitet som skulle utföras oftast med exempelvis ett schema. Detta kunde underlätta för 

barnen och och de unga vuxnas att blir mer självständiga då föräldrarna inte behövde 

använda sig av verbala påminnelser i samma utsträckning, en arbetsterapeut berättade. 

Bildstöd är ett vanligt exempel för att vid morgonrutiner inte behöva använda så 

mycket verbala påminnelser hemma vilket ofta kan bli negativt, utan barnet eller 

ungdomen ska ha lite mer egen kontroll  (Intervju 4). 

I intervjuerna framkom att arbetsterapeuten ibland lät barnet eller de unga vuxna med och 

välja bilder till sitt bildstöd och upplevde att det bidrog till att barnet eller den unga vuxna 

fick egenkontroll och blev mer motiverad till att använda bildstödet i vardagliga aktiviteter. 

Att få vara med och välja ut bilder föbättrade även den sociala interaktionen då barnet och 

den unga vuxna var med och interagerade med arbetsterapeuten. Bildstödet kunde även 

användas via tekniska hjälpmedel och då handlade det främst om en handikalender där 

bildstöd kunde användas som ett alternativt kommunikationssätt. I intervjuerna framkom 

också att sociala berättelser användes som en åtgärd för att skapa en kommunikation och 

förståelse kring vilka vardagsaktiviteter barnet eller den unga vuxna skulle utföra och varför. 

Humörkort var en åtgärd som deltagarna använde för att underlätta för barn och unga vuxna 

att uttrycka sina känslor och lättare sätta ord på dem när barnet eller den unga vuxna skulle 

berätta hur de kände gällande utförandet av sina vardagliga aktiviteter. Humörkort kunde 

användas för att hjälpa till och kompensera upp den nedsatta kommunikativa förmågan för 

barnen och de unga vuxna genom att exempelvis låta dem uttrycka sina känslor gällande en 

viss aktivitet. I resultatet framkom att samtalsmatta användes i arbetet med barn, detta för att 

underlätta kommunikationen med hjälp av bilder. Barnet fick identifiera svårigheter och vad 

som fungerade bra i olika vardagsaktiviteter.  

5.2 Gruppbaserade åtgärder 

I resultatet framkom det att grupper är en åtgärd arbetsterapeuterna använde sig av för att 

förbättra den sociala interaktionen och kommunikationen. Grupperna fokuserade på klienten 

och klientens familj.  

5.2.1 Grupper för klienten 

Gruppbaserade åtgärder riktade till barn handlade om att exempelvis instruera personal som 

jobbar med barnet exempelvis lärare. Det kunde handla om hur de kunde anpassa lekar för 

de yngre barnen med målet att öka delaktigheten för att främja den sociala interaktionen. 
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Gruppbaserade åtgärder för de unga vuxna över 18 år bestod av kurser. Arbetsterapeuterna 

berättade att grupperna fokuserar på AST och deltagarna i gruppen lär sig mer om diagnosen 

för att lättare förstå sin problematik gällande social interaktion och kommunikation en 

deltagare berättade. “Egentligen i alla grupper är den första biten att faktiskt komma hit och 

träffa andra och interagera med andra och kommunicera med andra, eller försöka göra 

det” (Intervju 2). 

Grupptillfällena innehöll olika teman utifrån ämnen som belyste svårigheter som AST kan 

medföra som exempelvis kommunikationssvårigheter, tolka ord bokstavligen, kunna hålla 

vardagssamtal, tolka mimik, förstå sina egna känslor och andras känslor samt upprätthålla 

relationer. Vid grupptillfällena övade deltagarna på social interaktion och kommunikation. 

Minst en arbetsterapeut deltog i gruppen och delade med sig av sina erfarenheter, 

informerade om olika strategier och stöttade gruppdeltagarna. Deltagarna i gruppen utbytte 

tankar med varandra och diskussioner fördes kring kursens teman som exempelvis handlar 

om samtal i vardagen. Deltagarna i gruppen berättade om sina svårigheter och delade med 

sig av olika strategier för att lösa problematiska situationer. Grupperna genomfördes med 

målet att deltagarna i grupperna skulle fungera ute i samhället samt få kunskap om strategier 

kring att vara delaktig i olika situationer och kommunicera med andra människor. 

Strategierna fokuserade på att de skulle klara av sin vardag och fungera ute i samhället.  

Ett exempel på strategi som framkom i intervjuerna var att kunna gå till affär och klara av att 

handla i en affären självständigt. Strategierna handlade om att klara av att ta sig igenom 

affären med andra människor runt omkring sig samt hur klienten skulle interagera med 

personal i affären. Deltagarna i gruppen tränade praktiskt med rollspel på olika tänkbara 

scenarion exempelvis; hur gör man när två personer står och pratar och en tredje person 

kommer och vill vara med i samtalet? I resultatet framkom att gruppbaserade åtgärder 

möjliggjorde för personer att träffa andra, träna på vad de skulle säga och klara av att delta i 

grupp.  

5.2.2 Familjebaserade grupper 

Gruppbaserade åtgärder tillsammans med närstående handlade exempelvis om att informera 

om kognitivt stöd, ge råd och stöd till de närstående samt att de närstående fick vara med 

och planera åtgärder tillsammans med arbetsterapeuten. Arbetsterapeuterna hade erfarenhet 

av att om de närstående fick kunskap om åtgärder och råd och stöd i hur de skulle bemöta 

sitt barn kunde detta underlätta för barnets sociala interaktion och kommunikation. 
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5.3 Familjebaserade åtgärder 

Inom familjebaserade åtgärder framkom det att arbetsterapeuterna gav tips och råd till 

föräldrarna, tränade tillsammans med barnen och föräldrarna och ansvarade för 

föräldragrupper. Deltagarna belyste vikten av att samarbeta med föräldrar för att komma 

fram till ett gemensamt mål då föräldrarna känner sitt barn bäst. Det framkom att 

arbetsterapeuterna arbetade med att ge tips och råd till föräldrarna, kontaktperson eller 

familjehem så att de skulle kunna stötta och hjälpa sina barn att kommunicera bättre. 

Arbetsterapeuterna ansåg att föräldrarnas stöd var viktigt när en åtgärd genomfördes för att 

barnet och den unga vuxna skulle komma igång och använda sig av åtgärden. En 

vardagsaktivitet som flera föräldrar sökte råd och tips kring var “morgonrutin”. Föräldrarna 

uttryckte att det lätt kunde uppstå konflikt mellan barnet och föräldrarna gällande brist i 

kommunikationen när morgonrutinen genomfördes. Föräldrarna ville underlätta för att deras 

barn lättare skulle klara av morgonrutinen för att sedan komma iväg till exempelvis skolan, 

där de hade möjlighet att interagera socialt med andra.  

Under mötet med barnets eller den unga vuxnas föräldrar, fick barnet eller den unga vuxna 

beskriva situationer eller vardagsaktiviteter där de ansåg sig ha svårigheter samt att 

föräldrarna fick framföra det dom ansåg vara problematiskt. Det framkom även att det ofta 

skiljde sig vad föräldrarna upplevde problematiskt och vad den unga vuxna upplevde som ett 

problem. För de unga vuxna som var mellan 18-25 år var föräldrarna involverade beroende 

på om personen bodde hemma eller hade eget boende “Föräldrarna är så klart involverade 

i det som händer men det beror nog ganska mycket på om ungdomen bor hemma fortfarande 

eller har eget” (Intervju 2).  

Arbetsterapeuten tog upp att vid förskrivningen av hjälpmedel, exempelvis en “time timer” 

var det viktigt att föräldrarna var med och implementerade hjälpmedlet eftersom personer 

med AST är känsliga för sinnesintryck och kan glömma hur hjälpmedlet fungerar. 

Föräldrarnas närvaro under implementeringen underlättade för att klienten lättare skulle 

kunna använda hjälpmedlet och därmed främja den sociala interaktionen och 

kommunikationen. Familjens engagemang var viktigt för barnen och de unga vuxna då 

arbetsterapeuterna beskrev att det ibland kunde vara svårt att hitta motivation till att 

implementera ett hjälpmedel eller en strategi hos en klient. Då kunde arbetsterapeuterna ta 

hjälp av klientens närmiljö som föräldrar, familj och närstående. Arbetsterapeuterna 

berättade att det även finns utbildningar om behandlingsmetoder som en hjälp att handleda 

föräldrar gällande exempelvis hur de ska träna med sina barn utifrån olika 

färdighetsområden gällande kommunikation och interaktion. Det framkom att det är svårt att 
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få till ett bra åtgärdsarbete om det inte finns ett stöttande system runt barnet eller den unga 

vuxna. 

5.4 Utmaningar i arbetet med kommunikation och social interaktion 

Många arbetsterapeuter i studien berättade att det fanns utmaningar i arbetet med barn och 

unga vuxna med AST. En av utmaningarna var att föräldrar ofta redan har en bild av vilken 

typ av åtgärd de önskar för sitt barn eller ungdom. Det kunde exempelvis vara ett specifikt 

hjälpmedel som föräldrarna trodde skulle lösa deras barns eller unga vuxnas problematik 

med social interaktion och kommunikation. Arbetsterapeutens uppgift var då att förmedla 

till föräldrarna att det var viktigt att försöka förstå var problemet låg. Svårigheten för 

arbetsterapeuterna blev således att vara finkänsliga och att inte trampa någon på tårna. Flera 

arbetsterapeuter beskrev att föräldrarna i princip kan önska att arbetsterapeuter ska göra 

deras barn självständigt. En deltagare berättade: 

Det är många ungdomar man träffar där föräldrarna tycker i princip att nu kan du 

göra den här ungdomen självständig, men det är ju jätteviktigt att involvera 

föräldrarna ändå  (Intervju 3).  

Det framkom även att det ibland var svårt att hitta en gemensam linje där barnet och 

föräldrarna jobbade mot samma mål. Det förekom även svårigheter med att hitta rätt typ av 

åtgärd och om det visade sig att den valda åtgärden inte fungerar måste arbetsterapeuten gå 

tillbaka och undersöka andra typer av åtgärder. 

Flera av arbetsterapeuterna ansåg det vara utmanande om barnet eller den unga vuxna inte 

hade någon drivkraft eller motivation. Bristen på motivation och drivkraft kunde grunda sig 

i att de inte hade insikt i sina svårigheter, vilket kunde vara vanligt förekommande hos 

personer med AST och speciellt hos de personerna som hade en ADHD/ ADD diagnos i 

kombination med sin AST diagnos. En arbetsterapeut beskrev det så här. 

Största svårigheten som jag tycker är om föräldrarna inte har kapacitet att stötta 

upp eller om patienterna inte har någon motivation eller drivkraft vilket är ganska 

vanligt också utifrån sina diagnoser dom kanske har ADD eller ADHD i 

kombination med asperger eller autism. Det blir ett hinder i att komma vidare i 

interventionsarbetet (Intervju 6).  
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6. Diskussion                                                                                                     
6.1 Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av åtgärder för att förbättra 

kommunikation och social interaktion i vardagsaktiviteter hos barn och unga vuxna med 

AST. I resultatet framkom det att arbetsterapeuterna använde sig av olika typer av åtgärder 

för att förbättra social interaktion och kommunikation i vardagsaktiviteter. Åtgärderna som 

framkom var exempelvis kognitivt stöd, gruppbaserade åtgärder och familjebaserade 

åtgärder.  

 

I resultatet framkom det att sociala berättelser användes för att tydliggöra för klienten vad 

som skulle göras och varför, samt för att underlätta kommunikation. Detta stöds av annan 

litteratur (6) som beskriver att sociala berättelser kan hjälpa en person att hantera besvärliga 

situationer och förstå varför en aktivitet ska utföras. Sociala berättelser kan också tydliggöra 

de konsekvenser en handling kan få och hjälpa till att förstå varför det är viktigt att uppföra 

sig på ett visst sätt i sociala sammanhang (6). Tidigare forskning (24) visar att sociala 

berättelser är en åtgärd som används för att utveckla den kommunikativa förmågan, vilket 

framkom även i denna studies resultat.  

 

Bildstöd var ytterligare en åtgärd som framkom i resultatet. Arbetsterapeuterna använde 

bildstöd för att tydliggöra och underlätta för barn och unga vuxna gällande vad som skulle 

ske och vad som skulle göras. Bildstödet användes för att skapa struktur och visualisera det 

som skulle göras med exempelvis scheman. Detta stöds av litteratur som beskriver att 

bildstöd kan användas för att uppmärksamma och förtydliga aktiviteter som ska göras (1,25) 

och att bilder kan användas för att förtydliga och förklara information (1). Resultatet får 

även stöd av forskning (26) som visar att användandet av bildstöd i form av scheman skapar 

en diskussion kring situationer som varit, pågår eller kommer att ske vilket skapar en 

struktur och hjälper till att förbättra konversation kring och i dagliga aktiviteter. Forskning 

(27) visar att bildstöd kan vara ett effektivt sätt att förbättra kommunikationsförmågan hos 

barn med AST. Detta ger ett tydligt stöd till resultatet eftersom det visar att bildstöd kan 

används av arbetsterapeuter som en åtgärd för att förbättra kommunikationsförmågan hos 

barn och ungdomar med AST. I resultatet framkom det att arbetsterapeuterna använde 

bildstöd även för att barn och ungdomar skulle bli mer självständiga vilket stöds av 

litteraturen då bildstöd i form av scheman bidrar till ökad självständighet och ökat 

självförtroende (28). Eftersom bildstöd var en vanlig åtgärd behöver också arbetsterapeuter 

ha en god kunskap om olika typer av bildstöd som finns och vilka som kan användas för 

denna klientgrupp. I resultatet framkom det att deltagarna ibland låter barnet eller den unga 
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vuxna vara med och välja bilder till sitt bildstöd, vilket förbättrade den sociala interaktionen. 

När barnet och den unga vuxna fick välja och sätta ihop bilderna själv, bidrog det till att de 

upplevde mer egenkontroll och blev motiverad till att använda bildstödet. Kielhofner (9) tar 

upp vikten att jobba klientcentrerat, att se varje klient som unik och ta hänsyn till klientens 

perspektiv och önskemål när åtgärder och behandlingsmål utformas. Att låta barnet eller den 

unga vuxna vara med och välja bildstöd innebar att arbetsteraputen arbetade klientcentrerat 

och tog hänsyn till klientens önskemål och perspektiv. 

 

I studiens resultat framkom det att samtalsmatta var en åtgärd som arbetsterapeuterna 

använde sig av i arbetet med barn för att underlätta kommunikation och social interaktion. 

Barnet kunde med hjälp av samtalsmattan lättare identifiera svårigheter, vad som fungerar 

bra i aktiviteter och vad barnet själv ansåg sig vara duktig på. Enligt litteraturen används en 

samtalsmatta för att bestämma mål och för att ta reda på vad barnet själv vill (1). 

Användningen av samtalsmattan kan hjälpa barnen som har svårigheter i kommunikationen 

att göra sig bättre förstådda, uttrycka vad de tycker och tänker och bättre förstå det som sker. 

Detta ökar barnets tillfredsställelse, engagemang och självförtroende (1). Att användningen 

av samtalsmatta hjälper personer med kommunikationssvårigheter att bli mer aktivt 

deltagande i rehabiliteringsprocessen samt att vara delaktig och sätta egna mål stöds av 

forskning (29). Resultatet visar att användning av samtalsmatta kunde öka barnets 

kommunikationsförmåga och den sociala interaktionen tränades när barnet och 

arbetsterapeuten använde samtalsmattan. Resultatet visar även att samtalsmatta underlättade 

för arbetsterapeuter att jobba klientcentrerat med barnen eftersom arbetsterapeuten då tog 

hänsyn till barnets perspektiv. 

 

I resultatet användes grupper som åtgärd för att förbättra klientens sociala interaktion och 

kommunikation främst hos de unga vuxna. I grupperna tränade och diskuterade deltagarna 

kring kommunikation, tog upp svårigheter med att tolka kroppsspråk samt gav deltagarna 

möjlighet att dela med sig av sina erfarenheter. Tidigare forskning gällande barn med AST 

visar att användningen av grupper som åtgärd kan öka den sociala kommunikationsförmågan 

(30) vilket kan jämföras med denna studies resultat. Forskning (31) visar även att grupper 

inom social färdighetsträning förbättrar det sociala beteendet. Litteratur visar också på att 

gruppsamtal kan hjälpa klienten att dela med sig av sina erfarenheter och känslor med de 

andra deltagarna i gruppen (28). Ytterligare litteratur visar att social träning i grupp kan 

medföra att personer med AST lär sig strategier för att förstå det komplicerade spelet som 

kan uppstå mellan människor (6). Genom dessa strategier förbättras deras förståelse för det 

sociala samspelet vilket blir viktigare ju äldre personer blir (6).  
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I resultatet framkom vikten av att få med föräldrar eller de närstående vid åtgärden för att 

hjälpa och stötta barnet eller den unga vuxna att använda åtgärden. Detta för att föräldrar 

och närstående känner barnet eller ungdom bäst och vet vad som fungerar bäst för dem 

Tidigare forskning (32) stödjer detta eftersom forskningen belyser att samarbetet mellan 

arbetsterapeut och föräldrar eller närstående är viktigt vid val av åtgärd. Inom kategorin 

familjebaserade åtgärder framkom det att arbetsterapeuter gav tips och råd till föräldrarna 

eller de närstående gällande deras barns diagnos, föräldragrupper och träning tillsammans 

med barnen och föräldrarna. Detta får stöd i litteraturen som beskriver att det är viktigt att 

bistå familj och närstående med information om AST och att lära familj och närstående att 

träna på åtgärderna riktade till barnet eller den unga vuxna, exempelvis i hemmiljön (13). 

Att komma fram till passande åtgärder tillsammans med föräldrar och närstående kan 

förbättra klientens kommunikativa förmåga och sociala interaktion i vardagsaktiviteter 

eftersom deras engagemang medför att åtgärderna fungerar optimalt (13). Denna studie visar 

att det är viktigt att som arbetsterapeut arbeta familjebaserat och klientcentrerat för att 

åtgärderna ska bli så bra och fungera så bra som möjligt för barnet eller den unga vuxna. 

6.2 Metoddiskussion 

Utifrån syftet valdes en kvalitativ metod då Kristersson (33) menar att med en kvalitativ 

metod ges möjlighet att ta del av deltagarnas upplevelser, tankar och uppfattningar vilket var 

avsikten med denna studie. Totalt deltog sex arbetsterapeuter från olika platser i Sverige och 

med olika lång yrkeserfarenhet i studien. Detta gjorde att den inkommande datan hade stor 

variation och gav materialet styrka trots det låga antalet deltagare. Kristensson (33) menar 

att det inte är antalet deltagare som är det centrala utan innehållet som intervjuerna ger. 

Ytterligare deltagare hade kunnat gynna uppsatsen, då flera deltagare hade kunnat bidra med 

en större variation av erfarenheter. Författarna ansåg dock att antalet deltagare var 

tillräckligt när många av svaren återkom i intervjuerna och gav materialet en viss mättnad 

(33). 

Informationsbrevet skickades ut till 18 arbetsterapeuter runt om i Sverige som jobbade med 

barn och unga vuxna upp till 25 år med en AST diagnos. Författarna upplevde det svårt att 

få deltagare till studien, många av de tillfrågade inte hade tiden att delta eller upplevde att de 

inte uppfyllde studiens inklusionskriterier eftersom de inte arbetade med kommunikation. 

Författarna diskuterade detta och kom fram till att det borde ha tydliggjorts i 

informationsbrevet att begreppet “kommunikation” var kopplat till aktivitet för att framhäva 

arbetsterapin då många tillfrågade uttryckte att kommunikation tillhör logopedens 

arbetsområde. Ett sådant förtydligande hade kunnat möjliggöra att flera av de tillfrågade 
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hade tackat ja till att delta. Semistrukturerade intervjuer (18) gjordes för att samla in datan. 

En intervju gjordes på arbetsterapeutens arbetsplats, resterande fem intervjuer gjordes över 

telefon. Detta kan ha spelat roll för intervjuernas innehåll då författarna upplevde att den 

intervju som skedde på arbetsterapeutens arbetsplats gav en djupare information än de 

resterande intervjuerna som skedde över telefon. Telefonintervju gjorde det dock möjligt för 

författarna att kunna intervjua deltagare som jobbade runt om i Sverige. Kvale och 

Brinkmann (20) menar att göra en telefonintervju är till en fördel när det geografiska 

avståndet är stort mellan författare och deltagare. Författarna upplevde vid den första 

intervjun, som också var en prov intervju, att två av intervjufrågorna var svåra för deltagaren 

att förstå och att författarna behövde ge exempel på vad de menade med vissa frågor, därför 

lades följdfrågor till på fråga 3 och 10 efter första intervjun (se bilaga 1 Intervjuguide).          

I efterhand skulle författarna ställt fler följdfrågor för att få mer utvecklade svar. Ett exempel 

är “Kan du ge några exempel på inom vilka vardagsaktiviteter du använder dessa åtgärder?“. 

Kvale et al. (20) menar att följdfrågor är bra att för att intervjupersonen ska utveckla sitt svar 

ytterligare. 

Materialet analyserades enligt Lundman et al. (21) kvalitativa innehållsanalys. En induktiv 

ansats innefattar att se mönster i materialet och kunna analysera materialet utan några 

bestämda förutsättningar. Det innebär även att forskaren går från data till teoretisk förståelse 

(21). Intervjuerna i studien analyseras med en induktiv ansats då författarna utgick ifrån data 

till en teoretisk förståelse. En deduktiv ansats innebär en analys från en förbestämd kategori 

som är baserade på exempelvis en teori (21). Eftersom författarna ej hade några 

förutbestämda kategorier valdes därför inte en deduktiv ansats. Om författarna hade valt en 

deduktiv ansats hade det varit lättare att sortera den insamlade datan utifrån de redan 

förutbestämda kategorierna. Intervjuerna jämfördes med varandra för att hitta gemensamma 

underkategorier och kategorier. Meningsenheter kondenserades ur varje intervju som 

kopplade till studiens syfte och fick en kod. Sedan delades det upp i ytterligare fyra 

kategorier och två underkategorier. Denna process upplevde studiens författare vara 

tidskrävande, då kategorierna inte var förbestämda. Det gjorde att materialet var fritt och 

kategorierna som sedan framkom ur analysprocessen var helt utifrån den insamlade datan 

som framkommit under intervjuerna. Användningen av citat i resultatet från de olika 

intervjuerna menar Kristensson (33) ökar trovärdigheten i studien då det visar att texten är 

analyserad i sin helhet och att resultatet representerar det som sagts av deltagarna därför fick 

varje intervju en siffra för att visa från vilken intervju citatet var hämtat från. Lundman et al. 

(21) menar att det behövs deltagare som bedömts ha erfarenhet av det som ska studeras, 

vilket ger en studie trovärdighet. Deltagarna hade olika lång erfarenhet av att jobba med 
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barn och unga vuxna med AST och deltagarna kom från olika län runtom i Sverige, vilket 

gav studien trovärdighet. För att öka giltigheten i studien behövs enligt Lundman et al. att 

resultatet har svarat på syftet, vilket författarna anser resultatet göra. Om resultatet kan 

överföras till andra grupper är upp till läsaren, då författarna har utförligt beskrivit urval, 

deltagare, datainsamling och analysen vilket enligt Lundman et al. (21) är förutsättningar för 

att bedöma överförbarheten.   

Författarna till studien följde individskyddskravet (22). Dessa krav var informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Dessa följdes genom hela 

arbetet, informationsbrevet som skickades ut till alla tillfrågade deltagare stod information 

och syftet med studien. I informationsbrevet stod det även att brevet var en förfrågan att vara 

med i studien och deltagandet var helt frivilligt. Deltagarna som tackade ja till att delta i 

studien fick även ett samtyckesbrev som skrev under och även där stod det att som deltagare 

kunde när som helst avbryta sin medverkan utan att ange orsak. Innan varje intervju 

berättade författarna återigen att intervjun skulle spelas in och frågade ytterligare en gång 

om deltagaren medgav detta. Ingen utav deltagarna hade någon invändning mot att intervjun 

spelades in eller andra frågor eller synpunkter angående de etiska aspekterna. 

7. Slutsats

Arbetsterapeuterna hade erfarenhet av att arbeta med olika åtgärder för att förbättra 

kommunikations- och interaktionsfärdigheter hos barn och unga vuxna med AST. Den mest 

förekommande åtgärden var bildstöd såsom scheman, handikalender, samtalsmatta och 

humörskort. Arbetsterapeuterna hade också erfarenhet av att arbeta med familjebaserade 

åtgärder och olika gruppbaserade åtgärder. Arbetsterapeuten arbetade även klientcentrerat 

för att göra barnet eller den unga uxna delaktig i exempelvis beslutsfattande och val av 

eventuella åtgärder och på så sätt få möjlighet att uttrycka sina synpunkter och åsikter. 

Resultat visade också att det var viktigt att arbetsteraputer tar hänsyn till både barnets, den 

unga vuxna och de närståendes önskemål och åsikter kring arbetet med åtgärder för att 

förbättra social interaktion och kommunikation.  

Studiens resultat visar att det är av betydelse att arbetsterapeuter som arbetar med 

kommunikations- och interaktionsfärdigheter hos barn- och unga vuxna med AST har 

kännedom om olika former av bildstöd och att arbeta klientcentrerat för att finna 

individuella lösningar. Det är också viktigt att involvera familj och närstående för att nå 

bästa resultat när det gäller genomförandet av åtgärder för att förbättra kommunikations- och 

interaktionsfärdigheter hos klientgruppen. Författarna anser att det hade varit intressant att 



23

genomföra en interventionsstudie för att se resultat före och efter en åtgärd för att förbättra 

kommunikation och social interaktion.  

8. Tack

Vi vill tacka dem arbetsterapeuter som har tagit sig tiden att delta på en intervju, både 

personligen och över telefon som har delat med sig av sina erfarenheter. 
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10. Bilaga

Bilaga 1 Intervjuguide 

1. Hur länge har du jobbat som arbetsterapeut? Vilken är din nuvarande arbetsplats?
(Vilken åldersgrupp arbetar du med?)  

2. Inom vilka vardagsaktiviteter upplever du det vanligast att barn/ ungdomar unga
vuxna och föräldrarna vill ha hjälp med kommunikation eller interaktion?  

3. Vilka åtgärder använder du i arbetet med barn / ungdomar/ unga vuxna gällande
arbetet med kommunikation och interaktion?  
(Vilka typer av åtgärder använder du dig av? strategier / hjälpmedel? Tekniska hjälpmedel?  
(Hur skiljer sig åtgärderna åt mellan att jobba med barn och ungdomar?)  

4. Beskriva gärna hur och vart åtgärderna genomförs?
(Habiliteringen, skolan, hemma?)  
(Tränar ni något med klienten i andra miljöer, hemma, jobbet?) 

5. Berätta varför använder du dig av just dessa åtgärderna i arbetet?
(Berätta hur du går tillväga vid genomförandet av åtgärderna) 

6. Vad är det som ligger till grund för ditt arbete?
 (Någon arbetsterapeutisk modell gällande utformningen av åtgärderna?)  

7. Berätta gärna om familjen/ föräldrarnas betydelse för åtgärderna för barnen/ unga
vuxna.  
(Är familjens engagemang och delaktighet viktig?)  
(Hur ser du på arbetet med familjen?)  

8. Upplever du att det finns svårigheter i arbetet med dina klienter?
 (Finns det svårigheter i genomförandet av åtgärderna?) 

9. Följs de olika åtgärderna upp?
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 (Berätta gärna hur uppföljningsmöte? telefon?)  

10. Reflekterar du kring andra typer av genomförbara åtgärder?
(Håller ni er uppdaterade om ny forskning, andra arbetssätt? har ni någon lästid?) 

11. Hur upplever du generellt arbetet med barnen/ungdomen/ unga vuxna?

12. Finns det något annat du vill tillägga innan vi avslutar?


