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Sammanfattning  
Syfte: Syftet med studien var att beskriva arbetsterapeuters erfarenhet av att använda 
bedömningsinstrument i arbetet tillsammans med barn med autismspektrumtillstånd i åldrarna 
6–12 år. Metod: En kvalitativ datainsamlingsmetod användes där åtta yrkesverksamma 
arbetsterapeuter intervjuades. En semistrukturerad intervjuguide valdes för att undersöka 
arbetsterapeuternas erfarenheter. Urvalet av deltagare skedde genom ett strategiskt urval. 
Dataanalys genomfördes därefter med en kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Resultatet 
presenteras i ett övergripande tema; Familjen som klient samt tre kategorier; Förberedelser 
inför användning av bedömningsinstrument, Bedömningsinstrument i och efter mötet 
tillsammans med barnet samt Den erfarenhetsbaserade kunskapen. Det framkommer tydligt 
att erfarenheten av att arbeta tillsammans med barn som har autismspektrumtillstånd påverkar 
hur arbetsterapeuter väljer att arbeta med bedömningsinstrument. Av resultatet framgår att 
arbetsterapeuter idag ej använder bedömningsinstrument i den utsträckning som önskas. 
Resurser samt tidsaspekten påverkar användningens frekvens. Slutsats: Studien har bidragit 
till en ökad förståelse kring arbetsterapeuters erfarenheter av att använda 
bedömningsinstrument i arbetet tillsammans med barn med autismspektrumtillstånd. Tidsbrist 
är någonting som många gånger påverkar möjligheterna att arbeta mer frekvent med 
bedömningsinstrument vilket i sin tur påverkar habilitering för diagnosgruppen. Det är av stor 
vikt att fortsatt forskning inom området sker för att kunna ta fram ett instrument som är mer 
anpassat till diagnosgruppen. 
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Abstract  
Aim: The aim of the study was to describe occupational therapists' experience of using 
assessment tools in the work together with children with autism spectrum disorders between 
the ages 6-12. Method: A qualitative data collection method was used where eight 
professional occupational therapists were interviewed. A semi-structured interview guide was 
chosen to examine the occupational therapists' experiences. The participants were recruited 
through a strategic selection. Data analysis was then conducted with a qualitative content 
analysis. Result: The result is presented in an overall theme; The family as a client with three 
categories; Preparations for the use of assessment tools, Assessment tools during and after the 
meeting together with the child and The experience-based knowledge. It is clear that the 
experience of working with children with Autism spectrum disorder affects how occupational 
therapists choose to work with assessment tools. The results show that occupational therapists 
today do not use assessment tools to the extent desired. Resources and the time aspect affect 
the frequency of use. Conclusion: The study has contributed to an increased understanding of 
occupational therapists' experiences of using assessment tools in their work with children with 
Autism spectrum disorder. Lack of time is something that often affects the opportunities to 
work more frequently with assessment tools, which in turn affects habilitation for the 
diagnostic group. It is of great importance that further research in this area is done to be able 
to develop an instrument that is more adapted to the diagnostic group. 
 
Keywords: Autism, Autism Spectrum Disorder, Assessment tool, Child, Occupational 
Therapy  
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1. Inledning  
Under de senaste åren har författarna uppmärksammat att samhället har en ökad förståelse för 

barn med autismspektrumtillstånd (AST). Även i Sverige har diagnostiseringen av denna 

grupp ökat, troligtvis på grund av de förändrade kriterierna för diagnosgruppen tillsammans 

med en ökad medvetenhet och kunskap kring AST (Fernell & Lagerkvist, 2012). Under 

arbetsterapeututbildningen upplever författarna att det läggs ett stort fokus på att arbeta 

evidensbaserat och om möjligt använda bedömningsinstrument för att få valida och reliabla 

resultat då det är ett viktigt led i arbetsterapeutens yrkesbeskrivning.  

Författarna har under verksamhetsförlagd utbildning på barn och ungdomshabilitering 

observerat att yrkesverksamma arbetsterapeuter använder sig av bedömningsinstrument som 

stöd i bedömningar mot barn med AST. Dock uppmärksammades det att 

bedömningsinstrument inte används konsekvent och där väcktes ett intresse som då blev 

studiens syfte, att beskriva arbetsterapeuters erfarenhet av att använda bedömningsinstrument 

i arbetet tillsammans med barn med autismspektrumtillstånd i åldern 6–12 år. 

2. Bakgrund   

2.1 Autismspektrumtillstånd och dess innebörd för barnet 

I Sverige används begreppet AST i samband med att DSM-5 översattes och utkom som Mini-

D 5 2014 (American Psychiatric Association, 2014). AST är en av diagnoserna som räknas till 

neuropsykiatriska diagnoser och är en samlad diagnosgrupp och innefattar de tidigare 

diagnoserna Asperger syndrom, autistiskt syndrom, atypisk autism/autismliknande tillstånd 

(Fernell & Lagerkvist, 2012; (American Psychiatric Association, 2014). Inom 

neuropsykiatriska diagnoser hos barn är det vanligt att det finns en avsaknad av meningsfulla 

aktiviteters som är kopplade till fysisk aktivitet vilket kan påverka deras personliga- och 

aktivitetsförmågor (Ferenandez, Ziviani, Duskelly, Colquhoun, & Jones, 2018). Symtomen 

för AST kan visa sig i tidig skolålder hos barn via svårigheter med bland annat 

kommunikation, även den ickeverbala kommunikationen samt det sociala samspelet 

(American Psychiatric Association, 2014; Bölte, 2014; ICD-10-SE, 2018). De vanliga 

symtomen som förekommer vid AST är sensorisk känslighet, annorlunda perception, 

avvikande motorik, ritualer, ointresse för att initiera social interaktion samt utbrott vid minsta 

motgång (Copeland, 2018; Fernell & Lagerkvist, 2012; Gillberg, 2018; Socialstyrelsen, 

2010). Det är även vanligt att barnet kan ha märkliga eller oväntade reaktioner på 
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känselintryck (Gillberg, 2018). Vidare beskriver Gillberg (2018) att de kan finnas tidiga 

symtom hos barnet som sen taldebut, stereotypier som handviftning eller huvuddunkning, 

störningar i tal och sömn. Copeland (2018) beskriver att symtomen kan variera från person till 

person. Prevalensen hos barn i skolålder ligger på ungefärliga 1% (Bölte, 2014; Gillberg, 

2018; Lai, Lombardo & Baron-Cohen, 2014). 

2.2 Arbetsterapeutens fokus och ansvar  

Arbetsterapins centrala fokus enligt Erlandsson och Persson (2014) och Kroksmark (2014) är 

att det handlar om att möjliggöra delaktighet i aktivitet utifrån individens förmåga för att 

bibehålla hälsa. Inom det arbetsterapeutiska synsättet ligger grundtanken i att varje individ är 

unik (Fisher, 2009; Taylor, 2017) och för att kunna skapa möjligheter till delaktighet i 

aktiviteter utifrån individens förmåga ligger det stor vikt i att se till personens förmågor, 

egenskaper, värderingar och intressen (Erlandsson & Persson, 2014; Taylor, 2017; Rodger, 

Ashburner, Cartmill & Bourke-Taylor, 2010; Sveriges Arbetsterapeuter [SA], 2018a). I 

arbetsterapiteorin Model Of human Occupation (Taylor, 2017) beskrivs det att en aktivitet är 

uppbyggd på fyra områden; vilja, vana, utförandekapacitet och miljö som interagerar med 

varandra och påverkar individens utförande. Vidare tydliggör Taylor (2017) att miljön 

ständigt har en påverkan på hur individen kan och vill utföra aktiviteter där miljön har både 

fysiska och sociala aspekter som både kan ge människor stöd men även vara en begränsning.  

 

Sveriges Arbetsterapeuter beskriver i den Etiska Koden (2018a) att engagemang i 

meningsfulla aktiviteter är en förutsättning för människans utveckling där också rätten till 

aktivitet är någonting som styr hur en människa upplever hälsa. Arbetsterapeuter har som 

uppgift i sitt arbete att bedöma utförandet av dagliga aktiviteter utifrån individens förmåga 

och därefter kunna föreslå interventioner som är aktuella för det specifika fallet (Sveriges 

Arbetsterapeuter, 2018b). Jacobsson (2016) beskriver att barn med varierande 

funktionsnedsättning inte ska hindras från att vara delaktig på grund av hinder i den fysiska 

miljön. För barn med AST är det vanligt med svårigheter i social interaktion och ömsesidig 

kommunikation (American Psychiatric Association, 2014). Arbetsterapeuten arbetar med 

fokus för att stärka barnets självständighet i aktiviteter i det dagliga livet (Öhrvall, Vroland 

Nordstrand och Peny-Dahlstrand (2016). Kroksmark (2014) skildrar betydelsen för en 

människa av att ingå i sociala sammanhang.  
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2.3 Arbetsterapeutiska insatser för barn med autismspektrumtillstånd 

Utifrån de vanliga begränsningarna inom diagnosgruppen är det vanligt att arbetsterapeutiska 

interventioner fokuseras kring sensoriska svårigheter, uppmärksamhet- och 

koncentrationsförmåga, aktiviteter i dagliga livet (ADL), kommunikation och sociala 

färdigheter samt motoriska funktioner (Kadar, McDonald & Lentin, 2012). Candini et al., 

2017 och Rodger et al., 2010 beskriver att arbetsterapeutiska interventioner bör erbjudas kring 

barnets sensoriska bearbetning för att stödja barnets förmåga till delaktighet både i aktivitet 

och sociala sammanhang. I en studie av Dahan-Oliel, Shikako-Thomas och Majnemer’s 

(2012) framkommer det att livskvaliteten kan stärkas genom att skapa möjligheter till 

fritidsintressen, de påtalar vikten av att anpassa miljön utifrån barnets förmågor för att 

möjliggöra delaktighet i aktivitet.  

 

Inom arbetsterapi är det viktigt att arbeta klientcentrerat, kommunikationen mellan klient och 

arbetsterapeut är central i avseende till hur väl interventionerna och behandlingen stämmer 

överens med klientens vilja och önskan (Tickle-Degnen, 2002; Jacobsson, 2016). När det är 

ett barn som är klient är det inte ovanligt att hela barnets familj ses som klienten och de som 

har ansvaret och rätt till att ta egna beslut, arbetsterapeutens roll är att tillhandahålla en god 

information (Jacobsson, 2016). En viktig del för arbetsterapeuten är att informera och utbilda 

föräldrar kring barnets problematik och dess påverkan på aktivitet (Fernell & Lagerkvist, 

2012; Jacobsson, 2016; Novak & Honan, 2019). 

 

För att kunna välja aktuella interventioner för klienten behöver arbetsterapeuten arbeta 

evidensbaserat och använda sig av aktuella bedömningsinstrument (Guyatt, Cook & Haynes, 

2014). Jacobson (2019) beskriver att arbetsterapeuter är skyldiga att hålla sig uppdaterad 

inom yrket och dess utveckling inom vetenskap och forskning för att kunna arbeta 

evidensbaserat.  

2.4 Användning av bedömningsinstrument i det arbetsterapeutiska arbetet  

För att arbeta efter den arbetsterapeutiska processen (Duncan, 2013) behöver en utredning 

kring individen göras för att sen kunna leda till interventioner. För att utredningen ska behålla 

ett evidensbaserat tillvägagångssätt behöver arbetsterapeuten använda sig av 

bedömningsinstrument som är valida och reliabla. Arbetsterapeuten behöver se till klienten 

och välja instrument som är mest lämpad för just den klienten för att erbjuda en säker och 

patientsäker arbetsterapi som finns tydligt beskrivet i Sveriges arbetsterapeuters 
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kvalitetspolicy (2018c). Romli, Wan Yunus och Mackenzie (2019) finner i sin studie att en 

central punkt för arbetsterapeutyrket är att använda sig av standardiserade instrument och för 

att säkra ett evidensbaserat arbete. Att arbeta evidensbaserat är en skyldighet för 

arbetsterapeuter enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 2017:30) och kan därmed 

säkerställa att forskningsbaserad vård ges. Bedömningsinstrument har olika syften för 

användning, antingen mer omfattande som hjälper till att diagnostisera eller att planera 

intervention (Mackenzie, 2017; Unsworth, 2011). Corr och Siddons (2005) menar att poäng i 

ett bedömningsinstrument kan styrka en bedömning samt förenkla utvärderingen av en 

interventions effekt. Unsworth (2011) menar att det är upp till vardera arbetsterapeut att 

utifrån syftet i bedömningen välja korrekt bedömningsinstrument för situationen. Mackenzie 

(2017) förklarar i sin studie att en screening är bra för att identifiera om vidare insatser behövs 

för individen. I Romli, Wan Yunus och Mackenzie´s (2019) översiktsstudie beskrivs vanligt 

förekommande bedömningsinstrument bland annat för barn med funktionsnedsättning och 

svårigheter i vardagsaktivitet vilka har olika syften och används vid olika situationer. 

 
3. Problemformulering  
Författarna har utifrån erfarenhet och verksamhetsförlagt utbildning uppmärksammat 

användningen av bedömningsinstrument mot denna diagnosgrupp. Det finns ett flertal 

bedömningsinstrument som är riktade mot olika problemområden som finns inom AST, 

vilken är en bred diagnosgrupp. Författarna finner av den orsaken ett behov av att beskriva 

arbetsterapeuters erfarenhet av att arbeta med bedömningsinstrument inom diagnosgruppen.  

 
4. Syfte  
Syftet var att beskriva arbetsterapeuters erfarenhet av att använda bedömningsinstrument i 

arbetet tillsammans med barn med autismspektrumtillstånd i åldrarna 6–12 år. 

 

5. Metod 

5.1 Design 

Studiens syfte var att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av att använda 

bedömningsinstrument och därför valdes kvalitativa intervjuer som datainsamlingsmetod. 

Kvalitativa metoder skapar en bred och informationsrik data (Olsson & Sörensen, 2011; 

Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). En semistrukturerad intervjuguide med öppna frågor 
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användes i studien.  Materialet analyserades sedan genom en kvalitativ innehållsanalys enligt 

beskrivning av Lundman och Hällgren Graneheim (2017).  

5.2 Urval  

För att hitta lämpliga deltagare till studien valdes ett strategiskt urval. Denna urvalsmetod 

lämpar sig bäst för att svara på studiens syfte. Ett strategiskt urval är effektivt när forskaren 

önskar finna intervjupersoner som innehar specifika erfarenheter samt kan ge rika 

beskrivningar av det som studerades (Alvehus, 2013; Henricson, 2012). Inklusionskriterier för 

deltagarna var: I) Yrkesverksamma legitimerade arbetsterapeuter, II) Arbetar med barn med 

AST inom verksamhet för barn (6-12år), III) Verksam i specifik barnverksamhet i minst ett 

halvår. Under rekryteringsprocessen kontaktades 30 olika arbetsterapiverksamheter inom 

olika regioner i Sverige som specifikt arbetar med barn som har AST. Författarna hade målet 

att få 12 deltagare till studien. Åtta arbetsterapeuter i verksamheter som arbetar tillsammans 

med barn (6-12år) med AST valde att tacka ja till att delta i studien. Deltagarna hade en 

varierad anställningstid med spannet 0.5–20 år. Samtliga deltagare var kvinnor, där den 

yngsta var 29 år samt den äldsta var 52 år. 

5.3 Procedur 

Första steget för att tillfråga personer till studien gick via 1177 Vårdguidens hemsida, för att 

hitta kontaktuppgifter till specifika verksamheter i olika regioner i Sverige. Författarna 

fokuserade på att kontakta barnhabiliteringar på olika geografiska platser. Vid sökning på 

barnhabilitering framkom det att en del habiliteringar inom vissa regioner inte ansvarar för 

diagnosgruppen utan att det är mottagningar med spetskompetens kring diagnosen. Då typ av 

verksamhet ser olika ut inom olika regioner valde författarna tidigt i processen att bredda 

inklusionskriteriet (II) för att nå de olika verksamheterna och på så sätt kunna nå fler 

potentiella deltagare. Därefter kontaktas verksamheten med ett telefonsamtal för att få 

kontaktuppgifter till arbetsterapeuten som var verksam. De tilldelades övergripande 

information över telefon och därefter skickades en skriftlig förfrågan på mail där missivbrevet 

(Bilaga 1) finns bifogad. Vid denna procedur tackade sex deltagare ja till att delta i en 

intervju. I samtalet med några deltagare fick även författarna information och 

kontaktuppgifter till fler personer att tillfråga till studien. I det andra steget kontaktades de 

personer som författarna blivit informerade om som potentiella deltagare till studien via ett 

mejl eller samtal där ytterligare två arbetsterapeuter tackade ja till att delta i studien. Parallellt 

med de två stegen har en kontaktannons med information om studien och missivbrevet delats i 
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två grupper på Facebook “Arbetsterapeuter på Facebook” och “Arbetsterapeuter inom 

habilitering”. Dessa annonser har inte gett någon deltagare till studien.  

5.5 Datainsamling 

Datainsamlingen har skett via semistrukturerade intervjuer med en intervjuguide som är 

författad i förhand (Bilaga 2). Innan datainsamlingen startade genomförde författarna en 

testintervju för att säkerställa kvalitén på frågorna. Intervjuguiden formulerades med öppna 

frågor för att ge deltagaren större möjlighet att ge ett berättande och beskrivande svar, 

frågorna är kopplade till studiens syfte. I intervjuguiden fanns flera förslag på följdfrågor för 

att deltagaren skulle berätta mer ingående, vilket Alvehus (2013) beskriver är fördelen med 

följdfrågor. Under en del av intervjuerna uppkom fler följdfrågor än vad intervjuguiden 

innehöll vilket var beroende av vad deltagaren berättat. Henricson (2012) menar att det i vissa 

fall kan ge ett mer detaljerat innehåll om följdfrågor formuleras allt eftersom deltagaren 

berättar. Enligt Alvehus (2019) är det i semistrukturerade intervjuer viktigt att den som 

intervjuar är lyhörd och aktiv i samtalet med hjälp av följdfrågor. Författarna gav förslag på 

dagar då intervjuerna kunde äga rum varpå arbetsterapeuterna valde dag och tid. Deltagarna 

informerades innan intervjun kring studiens syfte och frivilligt deltagande. Sju intervjuer 

skedde över telefon och en intervju har skett via fysiskt möte där samtalen spelats in via dator. 

Författarna har valt att spela in alla intervjuer istället för att ta anteckningar då författarna 

ville behålla fokus i samtalet och inte riskera att förvränga de som deltagarens sade. Det 

bekräftas enligt Alvehus (2019) att det finns en risk med att föra anteckningar löpande då kan 

förvrängas och vinklas utifrån intervjuarens tankar. Intervjuernas längd varierade mellan 18–

41 minuter. Deltagarna fick information om att materialet behandlades konfidentiellt samt att 

det förstördes och raderas efter godkänt arbete. De fick även frågan om de godkände att 

intervjun spelades in, detta godkännande finns även inspelat i början på vardera intervju. I 

slutet av varje intervju tillfrågades deltagaren om det fanns några tankar som inte hade belysts 

under intervjun som de önskade att lägga till innan intervjun avslutades. 

5.6 Dataanalys 

En kvalitativ innehållsanalys enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2017) valdes då 

författarna ansåg denna metod som mest lämplig för studien. Författarna har enskilt 

genomfört fyra intervjuer var som sedan transkriberats ordagrant. Transkriberingen skedde 

nära inpå intervjutillfället vilket Öberg (2015) menar är värdefullt för att återge intervjun så 
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snarlikt som möjligt. För att skapa en helhetsbild över materialet har båda författarna lyssnat 

samt läst igenom samtliga intervjuer. 

Materialet lästes igenom och analyserades tillsammans för att undvika att det skulle färgas av 

en persons förståelse. För att kunna belysa arbetsterapeutens erfarenheter plockades 

meningsbärande enheter ut, vilka numrerades för att kunna härledas tillbaka till korrekt 

intervju. De meningsbärande enheterna som plockades ut relaterade till studiens syfte. 

Enheterna kondenserades och kodades för att sedan kategoriseras genom kvalitativ 

innehållsanalys enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2017). 

Totalt identifierades 19 koder som arbetades ned till tre kategorier vilka diskuterades 

tillsammans med handledaren. Ett övergripande tema som representerar hela resultatet växte 

successivt fram och resulterade i temat: Familjen som klient. Exempel på författarnas arbete 

med processen ges i Tabell 1. De kategorier som framkom genom analysen var följande: 

Förberedelser inför användning av bedömningsinstrument, Bedömningsinstrument i och efter 

mötet tillsammans med barnet samt Den erfarenhetsbaserade kunskapen. 

 
Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet  
Kod Kategori 

“Alltså vi gör ju liksom inga, dom 
vi, alltså vårt uppdrag går ju 
egentligen ut på att stötta barnet och 
familjen, stötta föräldrarna då i att 
få en fungerande vardag för sitt 
barn.” 

Vårt uppdrag går ut på att 
stötta familjen, stötta 
föräldrarna till att få en 
fungerande vardag för sitt 
barn, 

Stöttning 
av 
föräldrar 

Förberedelser inför 
användning av 
bedömningsinstrument 

“Senast idag skrev jag en journal 
där jag har gjort BOOT 2 och fick 
skriva att jag använt delar av 
instrument och de ger mig en 
fingervisning om vart vi befinner 
oss men inte...jag kan inte ge några 
siffror för att ha någonting att utgå 
ifrån...det innebär ju att jag inte kan 
använda de som uppföljning då det 
är svårt att avgöra förbättring eller 
försämring” 

Idag när jag använt BOOT 2 
fick jag skriva i journalen att 
jag använt delar av 
instrumentet...det ger en 
fingervisning vart vi befinner 
oss men jag har inte siffror 
att utgå ifrån vilket gör det 
svårt med uppföljning. 

Delar av 
instrument 

Bedömningsinstrument 
i och efter mötet 
tillsammans med 
barnet 

“Eller att vi får anpassa... jag hade 
ett barn som skulle hänga i 
knävecken så hen fick hänga upp 
och ner under bordet och visa 
bilderna under bordet och på så vis 
peka på bilden för att kunna svara 
på frågorna.” 

Vi får anpassa, ett barn 
skulle hänga i knävecken så 
hen fick göra det. Vi visade 
bilderna under bordet så hon 
då kunde svara på frågorna. 

Flexibilitet Bedömningsinstrument 
i och efter mötet 
tillsammans med 
barnet 

Tabell 1. Exempel på meningsenhet, kondenserad meningsenhet, kod samt kategori 
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5.7 Forskningsetiska aspekter 

Vid forskning behöver god forsknings ed beaktas, författarna avser att utgå från de etiska 

aspekterna som vetenskapsrådet redovisar (Vetenskapsrådet, 2017). Olsson och Sörensen 

(2011) beskriver att forskarna behöver överväga fyra etiska grundprinciper; 

autonomiprincipen, godhetsprincipen, principen att inte skada och rättviseprincipen. I 

missivbrevet som medföljde vid förfrågan erhölls tydlig information kring studiens syfte, ett 

frivilligt deltagande och rätten att avbryta deltagandet, genom detta följs autonomiprincipen 

och godhetsprincipen. För ytterligare följa godhetsprincipen har studien till syfte att beskriva 

arbetsterapeuters erfarenhet av att använda bedömningsinstrument för att kunna bidra till 

eventuell förbättring genom att förtydliga användningen. I missivbrevet framkommer även att 

intervjusvaren behandlas konfidentiellt för att skydda intervjudeltagaren. Vidare i 

missivbrevet följs principen att inte skada, vilket styrks av Olsson och Sörensen (2011) som 

förklarar vikten av att respektera respondenterna samt att se till deras integritet. För att hålla 

sig till rättviseprincipen kommer urval till studien ske enligt vetenskapliga direktiv. Vid 

intervjun får deltagarna muntlig information, samma som delgivits via missivbrevet för att 

bekräftas av ett muntligt samtycke som även spelas in.  

 

En aspekt som författarna till denna studie reflekterat över är dels hur frågornas utformning 

men även tonfall hos intervjuaren kan ha haft en påverkan på intervjupersonens svar. Det kan 

finnas en risk att intervjupersoner upplever sig ifrågasatta, men de kan också uppleva att deras 

arbete är viktigt och att någon intresserar sig för hur just de arbetar. Författarna ser att studien 

medför en nytta då det finns potential till att påverka framtida användning av 

bedömningsinstrument.  

 

6. Resultat  
Resultatet av dataanalysen visade ett genomgående arbetssätt som var klientcentrerat. 

Samtliga deltagare poängterar vikten av att se hela familjen som klient samt hur viktigt det är 

att se barnets behov vilket skapade ett övergripande tema: Familjen som klient. Vilket stärks 

genom följande citat: 

”Vårt uppdrag går ju egentligen ut på att stötta barnet och familjen. Stötta 
föräldrarna i att få en fungerande vardag för sitt barn” 
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För att beskriva arbetsterapeuternas erfarenhet av att använda bedömningsinstrument i arbetet 

tillsammans med barn med AST redovisas resultatet av dataanalysen i tre kategorier: 

Förberedelser inför användning av bedömningsinstrument, Bedömningsinstrument i och efter 

mötet tillsammans med barnet samt Den erfarenhetsbaserade kunskapen. I Figur 1 

presenteras studiens övergripande tema samt kategorier. 

Figur 1. Övergripande tema och kategorier  
 
6.1 Familjen som klient  
Genomgående i resultatet betonade arbetsterapeuterna vikten av att se hela familjen som 

klient vilket resulterade i det övergripande temat. Arbetsterapeuterna beskrev hur de ser hela 

familjen som klient för att få en grundläggande kunskap om barnet, och att samarbetet med 

föräldrarna många gånger är en förutsättning för ett fortsatt arbete med 

bedömningsinstrument. Resultatet visar att det ligger en stor vikt i att bygga en relation till 

familjen och främst till barnet för att på så sätt kunna stötta barnet mot familjens behov, 

samtidigt menar deltagarna att det är viktigt att se barnet som huvudperson. Något som 

framkom i intervjuerna är att det är tidskrävande att skapa denna relation men samtidigt en 

förutsättning för ett fortsatt arbete. 

Samtliga deltagare menade att interventioner för barnet även tar kraft från familjen. 

Deltagarna beskrev att de ständigt arbetar för att stötta och utbilda föräldrarna till en 

fördjupad kunskap om diagnosen för att möjliggöra och underlätta ett fortsatt arbete i 
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hemmet. En deltagare tydliggör att det är ett verksamhetsmål för arbetsplatsen. Deltagarna 

beskrev att det är en viktig och väsentlig del i arbetet men att det kräver tid från det faktiska 

arbetet med barnet. En av deltagarna berättar att relationen till familjen och barnet är 

avgörande om de anser att dom behöver använda ett bedömningsinstrument för att få fram 

mer eller ny väsentlig information som kan göra skillnad i planering och val av intervention. 

Vidare beskriver en deltagare att de i ett fall prioriterade barnets önskan att lära sig städa 

familjens kaninbur för att på så sätt bygga en relation och göra barnet mer delaktig för att få 

barnet att vilja delta i kommande interventioner. Deltagarna beskriver att de planerar för 

insatser och interventioner utifrån barnets förmåga och vilken önskan barnet och familjen har. 

Vissa av deltagarna beskriver att de använder bedömningsinstrument som underlag för 

planeringen av interventioner i samråd med barnet och familjen. Genomgående hos deltagarna 

handlar insatserna som att skapa en känsla av delaktighet för barnet.  

6.1.1 Förberedelser inför användningen av bedömningsinstrument 

Denna kategori beskriver arbetsterapeuternas arbete med förberedelser inför att göra en 

utredning med ett bedömningsinstrument och vikten av att samarbeta med föräldrarna för att 

få grundläggande information kring barnet. 

 

De flesta deltagarna beskrev att det första mötet oftast sker tillsammans med föräldrar för att 

kartlägga hur barnets problematik yttrar sig och vilket behov som finns i familjen. Några av 

deltagarna beskrev användning av föräldrainriktade bedömningsinstrument som en strategi för 

att fånga aktuella problemområden. En deltagare beskrev önskan om att kunna möjliggöra en 

tidigare involvering för barnet. Kartläggningen beskrivs i följande citat: 

 
“I steg 1 så träffas vi och kartlägger hela familjesituationen och då pratar vi inte 
enbart om de som familjen eftersöker utan då går vi igenom hur det ser ut, vilka finns i 
familjen vi tar en anamnes egentligen kring barnet /…./ och utifrån de så blir det en 
vårdplan så de är steg 2, vi skriver ner alla insatser utifrån barnet och familjens 
behov”  

 
Flertalet av deltagarna beskrev att relationen till barnet påverkade hur de valde att gå vidare i 

processen, antingen genom bedömningsinstrument eller direkt till intervention som kan vara 

till betydelse för barnet. Deltagarna poängterar att det alltid är utifrån barnets utgångsläge och 

förmåga. Deltagare beskriver att de krävs en del förberedelser och anpassningar av själva 

materialet som ska användas under mötet med barnet, det kan handla om anpassning av 

samtalsmatta samt bildstöd för upplägget av mötet så barnet är väl införstådd och vet vilket 
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nästa steg är. Deltagarna beskriver att den informationen kan komma från genomgång av 

journal eller från det första mötet med föräldrarna.  

 

Det framkommer att flertalet bedömningsinstrument kräver en grundutbildning för att få 

genomföras. Deltagarna menar att möjligheterna för att få gå dessa utbildningar är få och 

beskrev i intervjuerna att de använder material från bedömningsinstrumenten trots att de 

själva saknar utbildningen. Flera deltagare nämner även att de många gånger väljer bort 

bedömningsinstrument av olika anledningar, där en anledning är tidsaspekten. En del av 

deltagarna förklarade att de behöver tänka en extra gång om det är rätt att genomföra en 

bedömning med ett bedömningsinstrument utifrån barnets förmåga, vilket beskrivs i följande 

citat: 

“/.../ sen finns det också barn som jag inte ens har provat med för jag vet att de inte 
kommer att fungera alls och då blir det etiskt fel att ens pröva...”  

En deltagare menade att det inte alltid är adekvat att använda ett instrument och poängterar att 

kartläggningen tillsammans med föräldrarna kan ha gett tillräckligt med information. En 

deltagare beskriver: 

 “Jag tänker att det rent tidsmässigt inte är hållbart att använda instrument på alla 
barn, då skulle vi behöva vara en till person på det här stället. /.../ blir det ju att man 
hamnar i att man ska få ihop arbetsdagen…det är den krassa verkligheten på något 
sätt.” 

 

6.1.2 Bedömningsinstrument i och efter mötet tillsammans med barnet 

I denna kategori beskrivs arbetsterapeuternas arbete med bedömningsinstrument och behovet 

kring att anpassa situation och instrument för att passa barnets behov, även hur 

bedömningsinstrumentet används vidare i arbetet tillsammans med familjen. Några av 

deltagarna lyfte fram att de finns en frånvaro av bedömningsinstrument trots att många anser 

att behovet finns för diagnosgruppen. Majoriteten av deltagarna nämnde att de bland annat 

använder bedömningsinstrument för att utreda kring tidsuppfattning, sensorik och ADL 

förmåga. De flesta av deltagarna påtalar samtidigt att de finns ett behov av 

bedömningsinstrument för att dels utreda problematiken djupare men även skapa en struktur. 

En del deltagare beskriver att de ser ett behov av ett bedömningsinstrument som är anpassat 

för diagnosgruppen då energin och fokus hos barnet inte alltid räcker till. En del deltagare 

beskriver det som tidskrävande att utföra en bedömning med befintliga 

bedömningsinstrument. Ytterligare en aspekt av användandet av bedömningsinstrument som 
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framkommer i intervjuerna är anpassning av dessa, både anpassning i det faktiska utförandet 

men även att delar av instrumenten väljs ut. Många av deltagarna beskriver att de behöver 

anpassa befintliga instrument med bildstöd för att passa barnets kravnivå. Genomgående hos 

deltagarna är att de utför en bedömning via en leksituation för att bibehålla ett klientcentrerat 

arbete och därmed möta barnet där de befinner sig. En deltagare beskriver att det är viktigare 

att få bedömningen gjord oavsett hur den är utförd.  

“Eller att vi får anpassa, jag hade ett barn som skulle hänga i knävecken så hen fick 
hänga upp och ner under bordet och visa bilderna under bordet och på så vis peka på 
bilden för att kunna svara på frågorna. Föräldern fick tala om vilken bild hen pekat 
på. Sådana anpassningar gör vi hela tiden..” 

 

Att välja ut delar i bedömningsinstrumenten framkommer tydligt i intervjuerna där en 

deltagare menar att om hen har tillräckligt mycket information efter halva instrumentet är det 

av större vikt både tidsmässigt och för barnet att påbörja intervention istället för att slutföra. 

Någonting som många deltagare beskrev var att de flertalet gånger endast använder de delar i 

bedömningsinstrumentet som föräldrarna skall svara på. Medan en deltagare poängterade 

styrkan av att använda hela instrumentet för att kunna täcka alla delområden som även 

inkluderade barnets egna tankar och förmåga. Samtidigt nämnde flera deltagare att det inte 

ger någon validitet i resultatet om delar av instrumentet plockas ut och de inte utförs som de 

är ämnade. Ett exempel i följande citat:  

“Senast idag skrev jag en journal där jag har gjort BOOT 2 och fick skriva in att jag 
använt delar av instrumentet och de ger ju mig en fingervisning om vart vi befinner 
oss men inte, eller jag kan inte ge några siffror för att ha något att utgå ifrån och det 
innebär ju att jag inte kan använda de som uppföljning då det är svårt att avgöra 
förbättring eller försämring”  

Några av deltagarna berättar att de är bra att använda bedömningsinstrument för att visa för 

både föräldrarna och barnet vad de faktiskt kan. En deltagare poängterar att de genom 

bedömningsinstrument kan tydliggöra och bryta ner en aktivitet i delar för att på ett mer 

pedagogiskt sätt förmedla vad en aktivitet kräver både fysiskt och psykiskt. Flertalet deltagare 

beskriver att de många gånger använder bedömningsinstrumentet och resultatet av det som 

underlag i en återgivning tillsammans med hela familjen. I de flesta intervjuer framkom att 

bedömningsinstrument även används vid skrivande av särskilda intyg eller för att göra en 

vårdplan eller habiliteringsplan tillsammans med familjen. En av deltagarna beskriver 

fördelarna med att koppla in instrument i sitt arbete i följande citat: 
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“ADL-taxonomin ger bra struktur på intyget men det ger också en vägledning till 
föräldrarna när man visar ADL-cirkeln. Den tycker jag ger en ganska fin bild utav att 
det är många delmoment som ska fungera. Så vid bedömningar inför intyg så 
använder jag ADL-taxonomin” 

 

En del av deltagarna nämner att det är tidskrävande att skriva journal efter användning av 

bedömningsinstrument då det är många delar som skall skrivas in. Några berättar däremot att 

de har färdiga mallar för bedömningsinstrument för att skriva resultatet vilket gör 

dokumenteringen mer strukturerad och det blir enhetligt för alla inom verksamheten. Vissa av 

deltagarna skannar även in instrumentet så detta ligger som en bilaga i journalen. 

6.1.3 Den erfarenhetsbaserade kunskapen 
Genomgången av resultatet medförde denna kategori som handlar om den erfarenhetsbaserade 

kunskapen som arbetsterapeuterna besitter efter många år inom verksamheter för barn. 

Genom erfarenheten som beskrevs menar några av deltagarna att de enklare ser vad som krävs 

för den aktuella familjen utan att använda ett bedömningsinstrument.  

 

Erfarenheten som många arbetsterapeuter besitter ses många gånger som avgörande i 

huruvida de anser att ett bedömningsinstrument behöver användas eller inte. Flertalet 

deltagare nämner att de många gånger väljer bort ett bedömningsinstrument då de anser att de 

redan har den erfarenheten som krävs för att kunna fånga problematiken i utredningen. 

Deltagarna beskrev att de med sin erfarenhet kan arbeta mer tidseffektivt i utredningen och 

därmed kunna fokusera tiden till interventionerna tillsammans med barnet. De nämnde även 

att om bedömningsinstrument skulle användas finns risken att bedömningarna tar för lång tid 

och barnet riskerar att tappa fokus. En deltagare beskrev det som: 

 
“Sen är det klart men med erfarenhet så kommer det ju också att jag vet ungefär vilka 
följdfrågor jag ska ställa, jag vet…nä, får jag bara lite bakgrundsinformation om 
mina brukare då, då kommer ett frågebatteri upp i huvudet lite grann” 
 

I flertalet av intervjuerna framkom det att utredningen utförs tillsammans med föräldrar och 

de genomförs bland annat med semistrukturerad intervju eller bedömningsinstrument. 

Däremot poängterade flertalet deltagare att frågor till föräldrar ofta uppkommer genom deras 

erfarenhet av att arbeta med diagnosgruppen. 
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En deltagare beskrev svårigheterna att ta över efter en kollega med lång erfarenhet mot 

diagnosgruppen där det fanns journalanteckningar som inte var grundade i en tydlig 

bedömning med bedömningsinstrument utan de baserades på dennes erfarenhet och kunskap.  

Vidare beskrev deltagaren att det kan vara svårt att förmedla erfarenhet genom en 

journalanteckning, hon förklarade att det går enklare att förstå bedömningen om det finns en 

tydlig journalföring genom ett bedömningsinstrument. Det skapar en tydlig bild och 

utgångsläge för nästa arbetsterapeut att ta vid. Deltagaren beskrev med följande citat 

problematiken som kan uppkomma med journalen: 

 
“Läser man att det är svårt att hålla en penna så kommer tanken: Vad är svårt 
egentligen? eller uppger att hen är känslig för ljud: men vad är känslig?” 

 
Resultatet visar att en del av deltagarna har rutiner för bedömningsinstrument medan flera av 

deltagarna beskrev en avsaknad av rutiner för när de ska använda ett bedömningsinstrument 

och beskrev att de går på sin kunskap och erfarenhet om diagnosgruppen för att avgöra om de 

behövs.  

“Jag säger nog att de är när jag känner att det behövs, så fort jag känner att det finns 
en otydlighet kring problemet och det handlar nog mest om att jag ska ha en 
struktur.” 

 

En av deltagarna berättar att de inom verksamheten har en utarbetad struktur för när och hur 

de ska ta in ett bedömningsinstrument men betonar samtidigt att strukturen inte alltid följs då 

de arbetar klientcentrerat och alla barnen har olika och varierande behov. Några deltagare 

berättade att det saknas ett kvalitetsregister för denna diagnosgrupp och menar att det hade 

skapat en tydlighet kring habiliteringen för barnet.   

 

7. Diskussion 

7.1 Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att beskriva arbetsterapeuters erfarenhet av att använda 

bedömningsinstrument i arbetet tillsammans med barn med autismspektrumtillstånd. I 

resultatdiskussionen kommer klientcentrering och att arbeta enligt evidens diskuteras i 

relation till tidsaspekten. Även den erfarenhetsbaserade kunskapen kommer diskuteras 

djupare.  
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Det som är genomgående i studien är beskrivningen kring hur tidsaspekten påverkar arbetet 

tillsammans med barnet. Det framkommer att klientcentrering är en stor del som 

arbetsterapeuten behöver mycket tid till. Studien visar att klientcentrering med familjen i 

fokus är en grundläggande aspekt, vilket även Jacobsson (2016) beskriver är vanligt. 

Klientcentrering är inom arbetsterapi ett centralt begrepp och stor vikt läggs vid ett bra 

samarbete i mötet (Fisher, 2009; Taylor, 2017) vilket tydligt beskrivs av deltagarna i denna 

studie. I studien poängterar flertalet deltagare vikten av att se barnet som huvudpersonen i 

mötet vilket gör att de tar hänsyn till lagen om Förenta nationernas konvention om barnets 

rättigheter (Barnkonventionen SFS 2018:1197). Resultatet visar ett genomgående synsätt 

kring vikten av att skapa en relation till barnet och familjen för att identifiera vad som är 

aktuellt och viktigt för dem. Taylor (2017), Erlandsson och Persson (2014) och Fisher (2009) 

bekräftar även vikten av att vara klientcentrerad då varje individ har en egen vilja för vilka 

aktiviteter som är meningsfulla. Rodger et al. (2010) och Fernandez et al. (2018) beskriver att 

problematik inom sensorik och aktivitetsförmågor påverkar diagnosgruppen till att kunna 

utföra meningsfulla aktiviteter och på så vis skapa en känsla av hälsa. Vilket deltagarna i 

denna studie har ett verktyg för att fånga genom att skapa en god relation tillsammans med 

klienten och på så vis möjliggöra insatser för att skapa en meningsfull vardag. Taylor (2017) 

beskriver fördelarna med att skapa en terapeutisk relation för att få en förståelse vem klienten 

är kopplat dennes förmågor, vilja och vanor. I resultatet framkommer det att relationen till 

barnet är viktig och då tiden många gånger är begränsad prioriteras relationen före ett 

bedömningsinstrument. Medan i föräldrasituationen anses bedömningsinstrumentet som en 

god resurs. Vidare visar studien ett stort fokus på klientcentrering genom utbildning och stöd 

till föräldrarna, vilket beskrivs som en stor del i arbetet med klientgruppen. Deltagarna ser att 

det är en viktig del att lägga tid på av den anledningen att mycket ansvar landar på föräldrarna 

då ny struktur och rutin i vardagen kan vara tidskrävande att lära sig. Vilket Fernell och 

Lagerkvist (2012); Jacobsson (2016); Novak och Honan (2019) också betonar då 

föräldraansvaret är en stor del av interventionerna då många av insatserna fortsätter i 

hemmiljön.  

 

HSL (SFS 2017:30) säger att vården ska vara evidensbaserad och då arbetsterapeuter räknas 

till hälso- och sjukvårdspersonal har de därmed en skyldighet att ha en valid och reliabel 

grund i sina interventioner. Willman, Bahtsevani, Nilsson och Sandström (2016), Guyatt, 

Cook och Haynes (2014) och Schell (2009) beskriver att det vetenskapliga förhållningssättet 

är en förutsättning för att säkerställa och skapa trygghet i vården. I resultatet framkommer att 
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arbetets tillvägagångssätt kan skilja sig inom olika verksamheter vilket i sin tur kan resultera i 

olika vård eller insatser för diagnosgruppen. Det framkommer av resultatet att deltagarna i 

denna studie inte alltid ser det som självklart att använda ett bedömningsinstrument. Inom den 

arbetsterapeutiska processens utrednings del ska bedömningsinstrument komma in för att 

arbeta enligt evidens (Fisher, 2009), även Taylor (2017) beskriver vikten av att arbeta efter 

den aktuella evidensen. Resultatet i denna studie visar att de inte alltid arbetar i enlighet med 

arbetsterapiprocessen då de har egna utarbetade strategier för att göra en utredning och utföra 

bedömningar. Tiden för att anpassa ett bedömningsinstrument nämns ofta som anledning till 

att instrument inte väljs i en bedömning. Resultatet visar trots det att behovet av 

bedömningsinstrument ändå finns specifikt vid situationer för att skriva intyg.  

Trots vetskapen att arbetsterapeuter är skyldiga att arbeta evidensbaserat framkommer det i 

resultatet att många inte anser att deras verksamhet har de resurser eller den tiden som krävs 

för att gå utbildningar för bedömningsinstrument. Detta går inte helt och hållet ihop med vad 

Guyatt, Cook och Haynes (2014) beskriver om att interventioner inom vården ska baseras på 

den befintliga forskningen och använda den evidens som finns inom det kliniska arbetet. Trots 

vetskapen att utbildning krävs används material från dessa, vad som då sker med resultatet av 

bedömningen kan då antas vara icke reliabelt. Guyatt, Cook och Haynes (2014) och Willman, 

et al. (2016) beskriver samtidigt att svaret på god vård inte enbart kan grundas i den 

vetenskapliga kunskapen, vidare menar Willman, et al. (2016) att det idag blivit vanligare att 

inkludera begreppet kunskapsbaserad vård. Det gemensamma av resultatet handlar om att det 

i det kliniska arbetet finns ett arbetssätt som är grundat i deltagarnas erfarenheter som skapats 

över tid vilka påverkar beslutet kring när och hur ett bedömningsinstrument ska användas. 

Deras erfarenheter avgör också om de anser att en anpassning behövs eller om delar av ett 

instrument ska väljas ut, vilket kan inverka på validitet och reliabiliteten av 

bedömningsinstrumentet. Anpassning och bortval av bedömningsinstrument beskrivs många 

gånger även som ett koncept för att minska arbetsbelastningen. Däremot framkommer det i 

resultatet en problematik kring att den kliniska erfarenheten är svår att journalföra och 

förmedla vidare, vilket kan medföra att väsentlig information kan gå förlorad till kollegor. 

 

7.2 Metoddiskussion  

För att svara på studiens syfte valdes en kvalitativ metod för att kunna fånga 

arbetsterapeuternas erfarenhet för att sedan analysera materialet med hjälp av en kvalitativ 
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innehållsanalys enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2017). En kvalitativ metod används 

ofta för att komma nära deltagaren samt för att effektivt kunna studera individens levda 

erfarenhet av ett fenomen (Henricson, 2012). Intervjuerna genomfördes med en 

semistrukturerad intervjuguide (Bilaga 2) med ett antal följdfrågor vilket Alvehus (2013) 

beskriver är en bra strategi för att få deltagaren att berätta mer ingående. Intervjuguiden är 

skriven av författarna vilket kan ha influerats av författarnas tidigare erfarenhet och i 

slutändan påverkat svaren från deltagarna. Intervjun testades innan för att avgöra om frågorna 

blir neutralt ställda för att inte påverka deltagarna i någon riktning några korrigerades för att 

bli mer passande till syftet.  

 

Ett inklusionskriterie som författarna har i studien är att deltagarna skall inneha erfarenhet av 

att arbeta med barn med AST vilket författarna anser avgörande för studiens trovärdighet. 

Lundman och Hällgren Graneheim (2017) beskriver vikten av att finna deltagare som innehar 

erfarenhet av det som skall studeras för att få ett gott resultat. Då författarna i 

inklusionskriterierna för deltagande i studien inte har specificerat vilken verksamhet 

arbetsterapeuten arbetar inom, har det resulterat i att deltagarna arbetar inom olika 

verksamheter. Verksamheter dit denna diagnosgrupp hänvisas till skiljer sig mellan olika 

regioner och därför specificerades inte det i inklusionskriterierna. Författarna tänker att detta 

kan ha gett en variation i resultatet då arbetssätt många gånger skiljer sig mellan 

verksamheter. Trots detta ser författarna att arbetsterapeuternas erfarenheter att arbeta 

tillsammans med barn med AST väger tyngre mot studiens syfte än vilken specifik 

verksamhet de arbetar inom. Då deltagarnas inriktning inom verksamheterna har ett 

gemensamt fokus tänker författarna att det kan möjliggöra en ökad överförbarhet av resultatet.  

 

Samtliga deltagare i studien är kvinnor. Urvalet och resultatet representerar arbetsterapeut 

yrket i stort där majoriteten är kvinnor. Det som kan ha haft en påverkan på studiens resultat 

är antal år deltagarna arbetat med barn med AST. Anställning inom verksamheten varierade 

hos deltagarna och var mellan sex månader till tjugo år, trots de ser författarna likheter i 

arbetssätt medan resonemang har förts om erfarenheten i att arbeta tillsammans med 

diagnosgruppen varit annorlunda om spannet av verksamma år varit mer begränsat. 

 

Författarna satte målet för 12 deltagare i studien men det blev endast åtta som deltog, 

författarna tror inte att variationen i resultatet har förändrats med fler deltagare utan endast 
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gett en större mättnad, trots färre deltagare än önskat finner författarna att det finns en 

mättnad av data då många deltagare beskrev liknande erfarenheter.  

 

Författarna genomförde fyra intervjuer var vilka transkriberades av den som utfört intervjun. 

Alla intervjuer har lästs igenom av bägge författarna för att skapa en djupare förståelse i 

materialet, därefter genomfördes analysen gemensamt vilket enligt Lundman och Hällgren 

Graneheim (2017) bidrar till en ökad tillförlitlighet i resultatet. Någonting som författarna har 

tänkt kan ha varit en svaghet och ha påverkat resultatet är valet av telefonintervjuer och att vi 

därmed inte får ta del av deltagarnas kroppsspråk. Vilket författarna också antar är en risk vid 

utförandet av telefonintervjuer. En aspekt som författarna under dataanalysen tänk på är 

huruvida resultatet kan ha påverkats av att vi varit två som genomfört dem då det under 

intervjuerna spontant kan ha uppkommit följdfrågor vilka skilt sig mellan intervjuerna. 

Författarna tänker dock att de spontant uppkomna följdfrågorna kan bidragit till olikheter i 

resultatet mellan intervjuerna och på så vis bidragit till ett bredare resultat. Vilket bekräftas av 

Lundman och Hällgren Graneheim (2017) som beskriver att det finns en styrka i att det 

uppkommer olika motfrågor och följdfrågor i olika intervjuer då de skapar variationer i 

resultatet. 

 

8. Fortsatt forskning 
Den stora sammanfattningen av studiens resultat är att det finns ett behov av att utveckla ett 

bedömningsinstrument som möter diagnosgruppens behov. Resultatet visar att efterfrågan av 

ett mer anpassat bedömningsinstrument är stor. Ett instrument där det skulle finnas 

möjligheter att plocka ut delar utan att de påverkar den sammantagna validiteten eller en 

färdig anpassning med bildstöd för att underlätta och minska förberedelser inför en 

bedömning. Författarna anser att det saknas evidens kring att använda bedömningsinstrument 

tillsammans med denna diagnosgrupp och ser ett behov av att utveckla evidensen och öka 

vetenskapen inom arbetsterapi och autismspektrumtillstånd. Vidare forskning kan bidra till att 

möjliggöra en utveckling av ett mer anpassat bedömningsinstrument för barn med AST och 

då även säkerställa ett evidensbaserat arbetssätt i grunden. 
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9. Slutsats  
I resultatet framgår det tydligt att erfarenheten av att arbeta tillsammans med barn som har 

AST påverkar hur arbetsterapeuter väljer att arbeta med bedömningsinstrument. Det 

framkommer i resultatet att bedömningsinstrument ofta väljs bort då deltagarna känner att de 

kan förlita sig på sin kliniska erfarenhet och att det rent tidsmässigt går snabbare. Det framgår 

att bedömningsinstrument med säkerhet kan användas på ett mer metodiskt sätt för att säkra 

arbetet mot denna diagnosgrupp. Ett stort fokus läggs på klientcentrering och att se familjen 

som klient, någonting som är tidsmässigt krävande men prioriteras högt inom de olika 

verksamheterna. Tid eller ibland avsaknad av tid är någonting som påverkar om deltagarna 

använder ett bedömningsinstrument eller endast väljer ut delar utav det. Vilket i sin tur 

påverkar möjligheterna att arbeta evidensbaserat och kvalitetssäkra verksamheter, för att de 

ska fungera krävs det fler arbetsterapeuter. Genom att utarbeta ett gemensamt arbetssätt inom 

dessa verksamheter skulle det finnas ett stöd för att arbeta för en likvärdig och kvalitetssäkrad 

vård enligt den kvalitetspolicy som Sveriges arbetsterapeuter (2018c) upprättat samt HSL 

(SFS 2017:30). Studien har medfört en ökad förståelse för arbetsterapeuternas erfarenheter av 

att arbeta med bedömningsinstrument tillsammans med barn med AST. 

 

10. Tillkännagivande 

Författarna önskar rikta ett tack till de arbetsterapeuter som deltagit i studien och bidragit med 

sin erfarenhet i ämnet och gjort studien möjlig. Ett tack vill även framföras till vår handledare 

Maria Ranner, universitetslektor på institutionen för hälsovetenskap på Luleå tekniska 

universitet för värdefulla tankar, guidning och stöd genom arbetet.  

Samt ett stort tack till våra familjer som har underlättat färdigställandet av arbetet.  
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Förfrågan om medverkan i forskningsprojekt 

 
Hej, vi är två arbetsterapeutstudenter på Luleå Tekniska Universitet som i vårt examensarbete 
valt att göra en kartläggning av arbetsterapeuters användning av bedömningsinstrument i 
arbetet med barn med autismspektrumtillstånd. Vi kontaktar därför er som legitimerade 
arbetsterapeuter, inom verksamhet för barn (6–12 år) med förfrågan om att delta i vår studie. 

Datainsamling kommer att ske genom telefonintervjuer under februari och tiden uppskattas 
till ca 30 minuter. Deltagandet är frivilligt och du har rätt att avbryta din medverkan när du 
vill. Insamlade data kommer endast behandlas av oss författare samt vår handledare. 
Intervjuerna kommer att spelas in, transkriberas och förvaras på lösenordskyddad enhet. 
Materialet kommer efter slutfört arbete att raderas. Insamlade data kommer att behandlas 
konfidentiellt och enskilda svar kommer ej att synas. 

Vid intresse så kommer den färdiga studien att finnas tillgänglig i juni 2020 via 
Universitetsbiblioteket hemsida http://ltu.diva-portal.org/smash/search.jsf?dswid=-
2526  under länken ”Universitetets publikationer”. 

Din erfarenhet är värdefull för vår studie men även för kommande och nuvarande 
legitimerade arbetsterapeuter.  
Vid frågor eller funderingar vänligen kontakta oss via mejl. 

 
Med vänliga hälsningar, 

Caroline Englund                                                     Petra Elsert 
careng-6@student.ltu.se                                          petels-6@student.ltu.se                             

 
Luleå Tekniska Universitet  
Handledare: Maria Ranner  
maria.ranner@ltu.se  
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Intervjuguide 

Muntlig information innan vi startar: 
·    Inspelade materialet kommer att behandlas konfidentiellt, samt raderas efter godkänd 

uppgift. 
·    Det är frivilligt att avbryta deltagandet när som helst.    
·    Intervjun kommer att spelas in, deltagarna kommer över telefon få ge muntligt 

samtycke vilket även det spelas in.  
·    Längd på intervjun kommer att vara ca 30-40min.  

  
Är det några frågor eller funderingar innan vi startar? 
  
Intervjuguide 
  

·    Hur gammal är du? 
·    Hur länge har du arbetat som arbetsterapeut?   
·    Hur länge har du arbetat inom Barnhabiliteringen? Eller har du någon annan 

erfarenhet av att arbeta med denna diagnosgrupp? 
·    Vill du berätta hur ett första möte vanligtvis ser ut när ni möter ett barn med 

autismspektrumtillstånd? 
o   Hur tänker du då… vill du berätta mer om… vill du förklara/beskriva…  

·    När i utredningen kommer bedömningsinstrumenten in?  
o   Vill du beskriva hur och när du använder de?  

·    Har ni utarbetade rutiner för hur och när bedömningsinstrument ska användas?  
o   Vill du ge exempel/Kan du utveckla? 
o   Finns det någon situation där ett bedömningsinstrument alltid används?  

·    AST är ju en bred diagnosgrupp, när det då gäller bedömningsinstrument funderar du 
på vart barnet befinner sig inom spektrumet för att välja instrument?  

o   Fungerar det att använda instrument på alla barnen du träffar?  
o   Vill du utveckla hur du tänker, vill du ge ett klient exempel? 
o   Finns det tillfällen då det är svårare att använda sig av bedömningsinstrument? 

·    Hur upplever du att instrumentet hjälper dig i bedömningen/utredningen?  
o   Känner du att det går att använda instrumenten i sin helhet? 
Om nej: vad tänker du att det kan bero på? 
o   Kan du ge exempel? (Både instrument och situation) 

·    Hur dokumenteras och hur används informationen ifrån bedömningen vidare i 
processen?  

·    Har du några övriga tankar kring bedömningsinstrument för den här diagnosgruppen 
som du vill dela med dig av? 

o   Finns det någonting som du saknar?  
o   Är det någonting som du har tänkt på? 
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