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INSATSER OCH MÅLUPPFYLLELSE FÖR FLICKOR OCH POJKAR MED 
HÖGFUNGERANDE AUTISMSPEKTRUMTILLSTÅND (AST) VID BARN- OCH 

UNGDOMSHABILITERINGEN I VÄSTERBOTTEN 
 

Malin Eriksson och Maja Wärvik 
 
 
Drygt fem gånger så många pojkar som flickor diagnostiseras inom paraplybegreppet högfungerade 
autismspektrumtillstånd (AST). En konsekvens av det är att forskning kring tillståndet främst utgår 
från pojkar. Baserat på journaler och register mellan år 2011-2014, syftade denna studie till att 
undersöka insatser för och möjligheter att uppnå individuella mål vid Barn- och 
ungdomshabiliteringen i Västerbotten hos pojkar (n=23) och flickor (n=23) mellan 7 och 18 år. 
Resultaten visade att pojkar och flickor generellt fick lika insatser med avseende på antal, typ och 
tid. Fler pojkar än flickor uppnådde dock sina mål med uteslutande goda resultat, medan en större 
andel av flickornas mål var långt ifrån uppfyllda. Skillnaderna i måluppfyllelse mellan flickor och 
pojkar med högfungerande AST diskuteras i relation till ett förhöjt antal behov och mål samt en 
möjlig ökad förekomst av internaliserade psykiska problem hos flickorna. Fynden styrker tidigare 
forskning om att symtombilden mellan pojkar och flickor med högfungerande AST skiljer sig åt. 
Slutligen betonas vikten av att vidare undersöka eventuella skillnader i symtombild, och huruvida 
könsspecifika insatser kan öka möjligheten till jämlik vård i kliniska verksamheter. 

 
More than five times as many boys as girls are diagnosed within the umbrella concept high-
functioning autism spectrum disorder (AST). Consequently, research regarding the condition is 
mainly based on boys. Based on medical records and register between 2011-2014, this study aimed 
to examine interventions and opportunities to achieve individual goals within the Child Habilitation 
services in Västerbotten, Sweden, for boys (n = 23) and girls (n = 23) between 7 and 18 years old. 
The results showed that boys and girls generally received equal interventions with regard to 
quantity, type of intervention and duration. More boys than girls met all their goals with principally 
good results, as opposed to a greater proportion of the girls' goals being far from satisfied. The 
differences in achievement between girls and boys with high functioning AST are discussed in 
relation to a greater quantity of needs and goals and a possible increased incidence of internalizing 
mental health problems in girls. The findings confirm previous study implications regarding 
differential expressions of symptoms between boys and girls with high-functioning AST. Finally, the 
importance of further examining possible differences between boys and girls with AST in 
expressions of symptoms and whether gender-specific interventions can increase the possibility of 
equal treatment in clinical settings is emphasized. 

 

 

Autismspektrumtillstånd (AST) är ett neuropsykiatriskt utvecklingstillstånd som 
kännetecknas av svårigheter med social interaktion, social kommunikation och 
repetitiva, stereotypa beteenden (American Psychiatric Association, APA, 2013). 
Dessa svårigheter tar sig bland annat uttryck i problem med att förstå sociala 
sammanhang och regler, upprätthålla och utveckla relationer, skifta fokus och 
ovanligt specifika intressen. Dock är AST ett mycket heterogent tillstånd vilket 
betyder att symtombilden kan skilja sig mycket personer emellan (Lai, Lombarda 
& Baron-Cohen, 2014). AST innefattar diagnoserna autism, Aspergers syndrom och 
genomgripande störning i utvecklingen utan närmare specifikation (Pervasive 
Developmental Disorder, PDD-NOS) (APA, 2013), även kallad atypisk autism enligt 
den 10:e upplagan av Internationell statistisk klassifikation av sjukdomar och 
andra hälsoproblem (ICD-10) (World Health Organization, 1993). 
 

Svårigheterna som karaktäriserar AST förklaras vanligen utifrån problem med 
mentalisering, informationsprocessande och exekutiva funktioner (Lai et al., 
2014). Mentalisering handlar om förmågan att förstå och skapa teorier kring 
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tankar och känslor, hos både sig själv och andra. Förmågan är en del av 
människans sociala intellekt som syftar till att förstå och predicera beteende (Abu-
Akel & Shamay-Tsoory, 2011). Personer med AST har minskad förmåga till 
automatisk och intuitiv mentalisering, vilket kan förklara de sociala och 
kommunikativa svårigheterna. Däremot kan många med AST ändå uppnå en grad 
av kontrollerad, inlärd mentalisering. Svårigheter med informationsprocessande 
kännetecknas av bristande central koherens, vilket handlar om att se och förstå 
större sammanhang. Istället finns ofta en bättre förmåga att se och fokusera på 
detaljer (Lai et. al., 2014). Personer med AST har dessutom ofta svårigheter med 
exekutiva funktioner såsom planering och mental flexibilitet (Hill, 2004), något 
som skulle kunna förklara repetitiva beteenden och svårigheter att snabbt skifta 
fokus. Däremot pekar både äldre och nyare forskning på att dessa exekutiva 
dysfunktioner inte återfinns hos alla med AST och därför inte kan förklara 
symtomen, men att svårigheterna oftare förekommer på gruppnivå hos de med 
AST än hos de utan något neuropsykiatriskt utvecklingstillstånd (Hill, 2004; 
Geurts, Corbett & Solomon, 2009; Geurts, Sinzig, Booth & Happé, 2014). 
 

Av de barn och ungdomar som diagnostiseras med autism har ungefär 40-45 % 
även en intellektuell funktionsnedsättning, varför det är den vanligaste 
tilläggsdiagnosen (Idring et al., 2012; Lai et al., 2014). När en intellektuell 
funktionsnedsättning inte föreligger, brukar detta benämnas som högfungerande 
autism. För Aspergers syndrom föreligger inte heller intellektuell 
funktionsnedsättning. Det som historiskt sett skiljt högfungerande autism från 
Aspergers syndrom har varit den tidigare debutåldern för symtom (< 3 år), samt 
den senare språkutvecklingen (Lai et al., 2014). De barn och ungdomar som inte 
uppfyller alla kriterier för autism men trots detta har signifikanta svårigheter inom 
de karakteristiska områdena diagnostiseras istället med atypisk autism. I DSM-5 
benämns alla tre tillstånd som högfungerande AST när intellektuell 
funktionsnedsättning inte föreligger (APA, 2013). 
 

Prevalens, etiologisk grund och symtombilder 

En studie av Idring et al. (2012) visar att prevalensen för AST med och utan 
intellektuell funktionsnedsättning hos barn och ungdomar mellan 7-17 år i 
Stockholmsregionen år 2007 var cirka 1-2%. Den siffran går i linje med andra 
prevalensstudier i västvärlden och Asien (Lai et al., 2014). Viss forskning tyder på 
att prevalensen för AST i stort ökar (Tsai, 2014). Vidare är komorbiditeten hög, av 
alla barn och ungdomar med AST har cirka 70 % minst en annan psykiatrisk 
diagnos. Vanligast är social ångest (cirka 29 %), uppmärksamhets- och/eller 

hyperaktivitetsstörning (attention deficit hyperactivity disorder, ADHD) (cirka 28 
%) och trots- eller uppförandestörning (cirka 28 %) (Sinomoff et al., 2008). Andra 
vanliga svårigheter eller diagnoser är motoriska svårigheter, tics, sömnstörningar, 
ångest, depression och tvångssyndrom (Lai et al., 2014). 
 

Den etiologiska grunden till AST är fortfarande oklar. En konstaterad ärftlighet 
betyder att det till stor del finns en genetisk förklaring till utvecklingen av AST 
(Ronald & Hoekstra, 2011), en förklaring som dock är komplex (Devlin & Scherer, 
2012) då flera tvillingstudier visar att prenatala miljöfaktorer också verkar spela 
en avgörande roll (Grafodatskaya, Chung, Szatmari & Weksberg, 2010; Ronald & 
Hoekstra, 2011). Det är betydligt fler pojkar än flickor som diagnostiseras med 



4 
 

AST, vilket ytterligare komplicerar etiologin (Baron-Cohen et. al., 2011). I en 
forskningsöversikt av Rivet och Matson (2011) framkommer att drygt fem gånger 
fler pojkar än flickor diagnostiseras med högfungerande AST. Studien av Idring et 
al. (2012) visar på att skillnaden i prevalens mellan pojkar och flickor minskar ju 
äldre barnen och ungdomarna blir, särskilt för de med högfungerande AST. Utifrån 
detta föreslås det att flickor fångas upp senare än pojkar. Även Begeer et al. (2013) 
och Giarelli et al. (2010) menar att flickor med AST, i brist på könsspecifika 
bedömningsintrument, generellt diagnosticeras senare än pojkar med AST. Detta 
är problematiskt eftersom tidig diagnosticering leder till tidiga insatser, vilket är 
viktigt för att optimera välmående. 
 

The extreme male brain theory (EMB) är en framträdande biologiskt grundad teori 
för att förklara skillnaden i prevalens mellan pojkar och flickor med AST (Baron-
Cohen et al., 2011). Baron-Cohen et al. menar att AST kan förstås som en extrem 
form av den manliga hjärnan. Till grund för denna teori ligger forskning som visar 
att kvinnor generellt har en större förmåga till empati medan män generellt har en 
större förmåga att systematisera, en skillnad som tros bero på hormonet fetalt 
testosterons påverkan på hjärnans utveckling under fosterstadiet. Halten av detta 
hormon är högre hos foster med manligt kön, jämfört med foster med kvinnligt 
kön. Symtomen vid AST visar på en ökad förmåga till systematisering jämfört med 
typiskt utvecklade personer, och en minskad förmåga till empati jämfört med 
typiskt utvecklade personer, varför forskarna refererar till AST som en extrem 
form av den manliga hjärnan. Forskarna menar vidare att en högre halt av fetalt 
testosteron ökar risken för att utveckla en mer extremt systematiserande hjärna, 
det vill säga AST, vilket i sin tur skulle kunna förklara varför fler pojkar än flickor 
diagnostiseras med AST. 
 

Trots ökande forskning kring prevalens hos pojkar och flickor med AST bedrivs 
väldigt lite forskning kring könsskillnader mellan flickor och pojkar med AST 
avseende symtom (Thompson, Caruso & Ellerbeck, 2003). Att det finns skillnader i 
symtombilden mellan pojkar och flickor med AST är däremot många överens om 
(Kresier & White, 2014). Wing (1981) teoretiserade tidigt att flickor med AST har 
mindre sociala svårigheter än pojkar med AST samt en större förmåga att 
kamouflera och dölja sociala svårigheter genom bland annat imitation. Hon 
menade att pojkar med AST har mer uppenbara sociala svårigheter men istället är 
starkare inom det visuospatiala området. I linje med detta fann Kothari, Skuse, 
Wakefield och Micali (2012) att flickor med symtom som kan liknas vid AST hade 
lättare att känna igen och förstå känslouttryck än pojkar med symtom som kan 
liknas vid AST. 
 

Dean et al. (2014) fann att både flickor och pojkar med AST upplevde stora sociala 
svårigheter, men att det däremot var svårare att upptäcka flickornas sociala 
svårigheter eftersom flickor som grupp har ett mer diffust samspel där avfärdande 
mellan kamrater sker på ett mer indirekt och subtilt sätt. Thompson et al. (2003) 
menar att tonårsflickor med AST, liksom tonårsflickor utan AST, har mer affektiva 
svårigheter vilket bidrar till att de inte lika lätt som pojkar diagnosticeras med 
AST. Istället tillskrivs de möjligen andra diagnoser såsom depression, social ångest, 
selektiv mutism (Thompson et al., 2003), ätstörningar (Kalvya, 2009) samt 
anorexia nervosa (Oldershaw, Treasure, Hambrook, Tchanturia & Schmidt, 2011; 



5 
 

Zucker et al., 2011). I linje med detta fann Solomon, Miller, Taylor, Hinshaw och 
Carter (2012) att flickor med AST hade fler internaliserade problem såsom ångest 
och depressiva symtom än pojkar med AST. Vidare fann Szatmari et al. (2011) 
mindre repetitiva, stereotypa beteenden hos flickor än hos pojkar med AST. 
 

Det finns visst stöd för att skillnaderna i symtombild hos pojkar och flickor med 
AST kan förklara skillnaderna i prevalens. Constantino och Todd (2003) hittade i 
sin studie, omfattande 788 tvillingpar, inga bevis för könsspecifika genetiska 
förklaringar till skillnaden i prevalens hos pojkar och flickor med AST, och 
presenterade två möjliga förklaringar till detta. Dels kan det handla om att det 
finns en oidentifierad skyddande faktor hos flickor, men det kan också handla om 
att flickor utsätts för fler miljömässiga influenser som stärker den sociala 
förmågan och därmed minskar de typiska symtomen vid AST. Det sistnämnda 
öppnar upp för en mer social-konstruktivistisk förklaringsmodell. I linje med detta 
förklarar Kreiser och White (2014) skillnaderna i symtombild hos flickor och 
pojkar med AST utifrån sociala och kulturella processer, snarare än biologiska 
orsaker. De menar att omgivningen generellt tolkar och tillskriver barn och 
ungdomar egenskaper utifrån rådande normer och föreställningar om kön, varför 
det också görs för barn och ungdomar med AST. Författarna föreslår att flickors 
problem oftare tillskrivs som personliga egenskaper, exempelvis blyghet, 
passivitet eller omognad, och att de därför inte fångas upp som AST, medan 
pojkars externaliserade problem i större utsträckning uppmärksammas och tolkas 
som neuropsykiatriska svårigheter. Dessa förväntningar införlivas och skulle 
kunna förklara varför flickors svårigheter oftare manifesteras som internaliserade 
problem. Det finns även forskning som styrker resonemanget kring sociokulturella 
faktorers påverkan för hur symtomen uttrycks, bland annat att symtombilder men 
framförallt symtomens svårighetsgrad för både pojkar och flickor med AST skiljer 
sig mellan olika kulturer (Amr, Raddad, El-Mehesh, Mahmoud & El-Gilany, 2011; 
Matson et al., 2011). 
 

Utifrån skillnaderna i symtombild och svårigheten att upptäcka diagnosen hos 
flickor har frågan väckts om diagnoskriterierna för AST över huvudtaget lämpar 
sig för flickor. Ny forskning pekar på att flickor med AST behöver ha större eller 
ytterligare svårigheter än pojkar med AST för att diagnostiseras eftersom 
diagnoskriterierna inte är utformade efter dem (Dworzynski, Ronald, Bolton & 
Happé, 2012; Kopp & Gillberg, 1992). Även APA (2013) erkänner i DSM-5 att 
symtombilden för AST hos flickor troligen skiljer sig från symtombilden för AST 
hos pojkar, men det har ännu inte beaktats i diagnoskriterierna. 
 

Insatser 

Då AST är en genomgripande störning i utvecklingen finns inga botemedel utan 
insatser görs för att förbättra livskvalitén. Idag finns inga evidensbaserade 
metoder för detta, men en del insatser för barn och unga med AST har viss evidens 
(Hirvikoski, 2013; Hirvikoski & Pahnke, 2013). Då barn och ungdomar med AST är 
en mycket heterogen grupp är det svårt att undersöka interventioner som har 
effekt i randomiserade kontrollstudier, vilket är en orsak till bristen på 
evidensbaserade metoder för behandling. Medicinering har visat sig ha effekt för 
de beteendeproblem som kan förekomma vid AST (Geschwind, 2009; Lai et al., 
2014). En viss mängd bevis börjar även byggas upp som understryker effekten av 
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tidig, intensiv beteendeinriktad behandling för att öka den språkliga och sociala 
förmågan (Geschwind, 2009).  För interventioner riktade mot patienten har olika 
gruppträningsprogram för ungdomar visat viss förbättring i socialt fungerande 
(Cappadocia & Weiss, 2011; McMahon, Vismara & Solomon, 2013; Tse, Strulovitch, 
Tagalakis, Meng & Fombonne, 2007; White, Koening & Scahill, 2010). Även 
datorbaserad träning av sociala färdigheter inklusive emotionsigenkänning, 
psykoterapeutiska insatser (KBT), träning influerad av TEACCH-metoden (visuell, 
strukturerad pedagogik), samt träning av sociala färdigheter i grupp (Hirvikoski & 
Pahnke, 2013) har visat sig ha viss effekt för behandling av AST. Teater och rollspel 
har i en enskild studie visat på förbättrad förmåga till empati och mentalisering 
hos ungdomar med AST (Goldstein & Winner, 2012). 

 

Utifrån den förhöjda stress föräldrar till barn med AST ofta upplever är 
föräldrastöd med fokus på kunskapsförmedling och stresshanteringsstrategier 
vanliga insatser för att öka förmågan att hjälpa barn och ungdomar med AST 
(Hirvikoski, 2013), något som visat sig ha viss positiv effekt för kommunikationen 
mellan föräldrar och barn, problembeteenden, språkutveckling, barnets adaptiva 
beteende samt föräldrarnas psykiska mående (Tonge et. al., 2006; Whittingham, 
Sofronoff, Sheffield & Sanders, 2009). Vidare verkar föräldrastöd i form av aktiva 
färdighetsträningar, snarare än föreläsningar, vara mer effektivt (Tonge et al., 
2006). Pilotstudier har också visat på positiva effekter när det gäller 
interventioner för andra närstående än föräldrarna, såsom syskon och mor-
/farföräldrar. Däremot har dessa interventioner inte tillräcklig vetenskaplig 
evidens för att resultera i riktlinjer (Hirvikoski, 2013). Vad gäller interventioner 
och insatser riktade mot omgivningen runt barn och ungdomar med AST 
rekommenderas skolan att göra anpassningar som främst handlar om kognitivt 
stöd, det vill säga att skapa förutsägbarhet, hjälpa till med planering och 
organisering, samt hjälpa barnet eller ungdomen att förstå sociala sammanhang 
(Fägerblad, 2011). Sveriges kommuner och landsting (2009) rekommenderar 
användandet av en tydlig pedagogik med struktur, social färdighetsträning och 
träning av anpassning i dagligt liv, så kallade ADL-funktioner, för att förbättra 
livssituationen och livskvalitén för barn och ungdomar med AST. 

 

Kritik har dock väckts mot befintliga metoder, eftersom de oftast bygger på 
forskning där deltagarna till stor del består av pojkar trots att uttalanden görs om 
barn och unga med AST generellt. Utifrån skillnaden i prevalens och de olika 
symtombilder som finns hos pojkar och flickor med AST efterlyses effektiva 
insatser som tar hänsyn till detta (Dean et al., 2014; Head, McGillvray & Stokes, 
2014; Kresier & White, 2014; Thompson et al., 2003). 
 

Som beskrivet ovan är den etiologiska grunden till AST fortfarande oklar, och både 
genetiska och prenatala miljömässiga faktorer verkar ha betydelse. Betydligt fler 
pojkar än flickor diagnostiseras idag med AST och det finns en enighet om att AST 
hos pojkar och flickor kan manifesteras på olika sätt.  Flera förklaringsmodeller 
föreslås, vissa betonar biologiska skillnader mellan pojkar och flickor med AST 
medan andra betonar social och kulturell påverkan. Oavsett orsak till skillnaden i 
prevalens och symtombild menar många forskare att dessa skillnader bör tas 
hänsyn till vid planering av interventioner för flickor och pojkar med AST. 
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Barn- och ungdomshabiliteringen 

Till Barn- och ungdomshabiliteringen kommer barn och ungdomar med tidigt 
förvärvade eller medfödda funktionshinder, däribland barn och ungdomar med 
AST. Barn- och ungdomshabiliteringens uppdrag är att genom insatser som bygger 
på evidens och beprövad erfarenhet, stötta dessa barn och ungdomar tillsammans 
med deras familjer och anhöriga, med syftet att utveckla och behålla bästa möjliga 
funktionsförmåga (Socialstyrelsen, 2009; Socialstyrelsen, 2010). Verksamheten 
har däremot inget huvudansvar för behandling av barnpsykiatrisk problematik, 
sådant ansvar tillhör istället Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken (Edholm, 
Ivars-A´roch & Johnsson, 2010). 
 

Barn- och ungdomshabiliteringen arbetar under Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, 
SFS 1982:763), där 2 § betonar att en jämlik vård ska säkerställas. Jämlik vård 
betyder att vård tillhandahålls på lika villkor för alla, där behov ska styra företräde. 
Denna studie utförs på uppdrag av Barn- och ungdomshabiliteringen inom 
Västerbottens läns landsting med avsikt att undersöka jämlikhet i insatser för barn 
och ungdomar med högfungerande AST. 
 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie var att undersöka skillnader mellan pojkar och flickor 
med högfungerande AST vad gäller insatser för och möjligheter att uppnå 
individuella mål vid Barn- och ungdomshabiliteringen inom Västerbottens läns 
landsting. 
 

Följande frågeställningar formulerades: 
1. Föreligger det någon skillnad i insatser vad gäller typ, antal och tid som ges 
pojkar respektive flickor med högfungerande AST? 

2. Föreligger det någon skillnad vad gäller måluppfyllelse för pojkar respektive 
flickor med högfungerande AST? 

3. Skiljer sig de flickor med högfungerande AST som har uteslutande god 
måluppfyllelse från övriga flickor med högfungerande AST med avseende på 
insatser och mål? 

4. Skiljer sig de pojkar med högfungerande AST som har uteslutande god 
måluppfyllelse från övriga pojkar med högfungerande AST med avseende på 
insatser och mål? 
 

 

Metod 
 

Deltagare 

Totalt var 456 barn och ungdomar med AST inskrivna på Barn- och 
ungdomshabiliteringen inom Västerbottens läns landsting när studien 
genomfördes. Av dessa var 111 flickor och 345 pojkar. Eftersom barn och 
ungdomar med högfungerande AST är en snabbt växande grupp (Idring et al., 
2012) efterfrågades en specifik undersökning av denna grupp. Åldern i urvalet var 
7 - 18 år. 
 

Alla flickor som vid tiden för upprättandet av en individuell plan (IP) var 7-18 år, 
med högfungerande AST, och med en IP upprättad och utvärderad senast april 



8 
 

2014, inkluderades i undersökningen. Detta motsvarade 23 av de totalt 111 
inskrivna flickorna med AST (21 %). 

 

Av de 345 pojkarna skapades en grupp utifrån samma kriterier som för flickorna. 
Gruppen pojkar med högfungerande AST matchades i första steget mot flickorna 
utifrån primär diagnos enligt ICD-10, där högfungerande autism och Aspergers 
syndrom fortfarande skrivs som två specifika diagnoser. I nästa steg utgick 
matchningen från ålder, för att säkerställa att den åldersmässiga utvecklingsnivån i 
de båda grupperna inte skiljde sig åt. För två par utgick matchningen primärt från 
ålder, för att ålderskillnaden mellan paren inte skulle överstiga ett år. Dessa två 
par hade därmed olika primära diagnoser inom paraplybegreppet högfungerande 
AST. 
 
Den slutgiltiga deltagargruppen bestod av 23 pojkar och 23 flickor med AST utan 
intellektuell funktionsnedsättning mellan 7 och 18 år. För en översikt av 
urvalsprocessen samt studiens variabler, se Figur 1. Det fanns inga signifikanta 
skillnader mellan pojkarna och flickorna med avseende på ålder vid upprättande 
av aktuell IP, ålder vid upprättande av första IP, tidsomfattning för aktuell IP 
(Tabell 1), eller för antal och typ av tilläggsdiagnoser (Tabell 2).  
 
Procedur 

Som metod användes register- och journalgranskning eftersom det på ett effektivt 
och systematiskt sätt gav tillgång till dokumenterade uppgifter om deltagarna. 
Registret, där sammanställd information om patienter vid Barn- och 
ungdomshabiliteringen i Västerbotten finns, avslutades i april 2014 vilket förklarar 
den begränsade tidsperioden i studien.  
 
Studien startade med en genomgång av registret, där för studien relevanta 
deltagare identifierades. Ett protokoll skapades där information från både registret 
och journalerna samlades. Informationen berörde kön, personnummer, ålder då 
aktuell IP upprättades, ålder vid första IP vid Barn- och ungdomshabiliteringen 
inom Västerbottens läns landsting, primär diagnos, eventuella tilläggsdiagnoser, 
prioriterade behovsområden samt problemens svårighetsgrad, insatser vad gäller 
tid, antal och typ, samt mål och måluppfyllelse. För de deltagare som hade flera IP 
användes den senast utvärderade IP:n i studien. Den äldsta IP:n som inkluderades i 
studien var från 2011. 

 

I registret och journalerna förekom flera benämningar och koder för diagnosen 
autism, varför benämningarna F84.0 Autistiskt syndrom, F840 Autism och F84.0-5 
Autism framöver kommer att benämnas som autism. 
 
Tilläggsdiagnoser som inkluderades och vidare presenteras i studien ligger inom 
Barn- och ungdomshabiliteringens ansvarsområde. Olika lättare 
rörelsenedsättningar kategoriserades alla under “lättare rörelsenedsättningar” då 
de inte var så vanligt förekommande (Tabell 2). De tilläggsdiagnoser som inte 
faller inom ramen för Barn- och ungdomshabiliteringens primära ansvarsområde 
tas inte hänsyn till i studien. Dessa var diabetes, glutenintolerans, astma, 
hypotyreos, dystoni, tortikollis, epilepsi och intracerebral icke-traumatisk 
blödning hos foster och nyfödd. 
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För den tredje frågeställningen delades pojk- och flickgruppen in i respektive 
subgrupper med avseende på God måluppfyllelse och Blandad måluppfyllelse. God 
måluppfyllelse innebar att deltagarnas mål uteslutande var inom kategorierna På 
väg att bli uppfyllt eller Helt uppfyllt. Blandad måluppfyllelse innebar att 
deltagarnas mål var inom någon/ några av kategorierna Långt ifrån uppfyllt, Inte 
alls uppfyllt, På väg att bli uppfyllt, Helt uppfyllt eller Går ej att utvärdera. (se under 
rubriken ICF). 
 

Figur 1. Urvalsprocess och studiens variabler 

 

  

Exkluderade 

 

 

 

   

Studiens 
grupper 

  

  

Flickor med AST inom Barn- och 

ungdomshabiliteringen (N = 111) 

88 flickor med intellektuell 
funktionsnedsättning  

och/ eller < 7 år, och/ eller IP 
utanför aktuell tidsperiod 

Flickor med högfungerande AST, 7 - 18 år 

(N = 23) 

Matchning: 23 pojkar med högfungerande 

AST utifrån ålder och primär diagnos 

Slutgiltiga deltagarantalet (N = 46) 

Datainsamling: Bakgrundsvariabler 
 

Ålder vid upprättande av aktuell IP 
Ålder vid upprättande av första IP 

Tidsomfattning för aktuell IP 
Tilläggsdiagnoser (antal och typ) 

Prioriterade behov (antal och område) 
Problemens svårighetsgrad 

 

Datainsamling: Bakgrundsvariabler 
 

Ålder vid upprättande av aktuell IP 
Ålder vid upprättande av första IP 

Tidsomfattning för aktuell IP 
Tilläggsdiagnoser (antal och typ) 

Prioriterade behov (antal och område) 
Problemens svårighetsgrad 

 

Datainsamling: Undersökningsvariabler 
 

Insatser (antal, typ och tid) 
Mål (antal och område) 

Måluppfyllelse 
 
 

Datainsamling: Undersökningsvariabler 
 

Insatser (antal, typ och tid) 
Mål (antal och område) 

Måluppfyllelse 
 
 

Flickor med högfungerande AST  
(N = 23) 

Pojkar med högfungerande AST  
(N = 23) 
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Tabell 1.  
Deskriptiv data för deltagarnas ålder vid upprättande av aktuell IP, ålder vid 
upprättandet av första IP samt tidsomfattning för aktuell IP vid Barn- och 
ungdomshabiliteringen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förkortningar: N = totalt antal deltagare i gruppen; M = medelvärde; SD = standardavvikelse;  
min = minimumvärde; max = maximumvärde; IP = individuell plan. 

 Grupp 

Flickor 
(N=23) 

 Pojkar 
(N=23) 

 M SD min max  M SD min max 

Ålder (år)          

 Vid upprättande 
av aktuell IP 

13.11 2.95 7.50 18.33  12.67 2.92 7.50 17.08 

 Vid upprättande 
av första IP 

12.00 3.71 3.50 18.33  11.20 3.26 5.50 17.08 

Aktuell IP (månader)          

 Tidsomfattning 16.30 7.38 2 36  16.74 5.78 10 29 

 

Tabell 2. Frekvenstabell för deltagarnas primära diagnos  
och tilläggsdiagnoser 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Förkortningar: n = antal deltagare; ADHD = attention deficit  
hyperactivity disorder; ADD = attention deficit disorder.  

 Grupp 

 Flickor 
n (%) 

Pojkar 
n (%) 

Primär diagnos   
 F84.0 Autism 15 (65.2) 13 (56.5) 

 F 84.5-9 Aspergers syndrom 6 (26.1) 8 (34.8) 

 F84.1-9 Atypisk autism 2 (8.7) 2 (8.7) 

Tilläggsdiagnoser   

 F90.0B  ADHD 7 (30.4) 6 (26.1) 

 F90.0C  ADD 5 (21.7) 2 (8.7) 

 F95.2 Tourettes syndrom 1 (4.3) 0 (0) 

 F51.0 Icke-organisk sömnlöshet 1 (4.3) 0 (0) 

 Lättare rörelsenedsättning 2 (8.7) 1 (4.3) 

 
ICF 

På habiliteringen prioriteras behovsområden utifrån individens förmåga och 
kapacitet till genomförande av aktiviteter i vardagen samt delaktighet och 
engagemang i samhället. Verksamheten utgår därför från ICF:s (Internationell 
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klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa) beskrivna domäner 
under komponenten aktiviteter och delaktighet. Även i denna studie valdes därför 
att följa samma domäner (för definitioner se Appendix 1). När domäner i denna 
komponent begränsas eller inskränks anses ett funktionshinder föreligga, något 
som därför blir ett prioriterat behovsområde i patienternas IP. ICF är ett 
klassifikationssystem som syftar till att komplettera diagnossystemet ICD-10 
genom att tillföra ytterligare information om funktionstillstånd och 
funktionshinder utöver den information diagnoser ger. ICD-10 och ICF är 
utvecklade av Världshälsoorganisationen (WHO) och syftar bland annat till att 
erbjuda ett standardiserat språk och en struktur för att beskriva hälsa och 
hälsorelaterade tillstånd hos personer världen över (Världshälsoorganisationen, 
2003). På habiliteringen i Sverige används ICF som ett kliniskt verktyg med syftet 
att skapa ett gemensamt språk för att beskriva hälsa och hälsorelaterade tillstånd 
och begränsningar hos patienter. Utöver ICF:s domäner inom aktivitet och 
delaktighet använder Barn- och ungdomshabiliteringen inom Västerbottens läns 
landsting även tre ytterligare domäner för att inte missa något väsentligt gällande 
patienters behovsområden: Hälsa/välbefinnande, Familjens och närståendes 
behov av information samt Familjens och närståendes behov av stöd (för 
definitioner se Appendix 1), vilka även följdes i denna studie då antal och typ av 
prioriterade behovsområden antecknades. 
 
Problemens svårighetsgrad har tidigare inte skattats, varför en bedömning av 
detta föll inom ramen för denna studie. Bedömning gjordes utifrån vad som stod 
att läsa i journalanteckningar från kartläggningssamtalen, då de individuella 
planerna skapats. I linje med ICF:s skala för funktionstillstånd och 
funktionshinder bedömdes problemen vara antingen: Inget problem (ingen, 
avsaknad, obetydlig), Lätt problem (litet, lågt), Måttligt problem (medel, ganska 
stort), Stort problem (gravt, högt, extremt, svårt), eller Totalt problem (fullständigt) 
(Världshälsoorganisationen, 2003). Svårighetsgraden bedömdes innan insatser 
undersöktes för att minska risken för bias i bedömning. En bedömning gjordes 
också för vilket område varje behov tillhörde. Interbedömar-reliabiliteten testades 
genom att författarna var och en gjorde bedömningar för hälften av deltagarna (23 
stycken), för att vidare re-bedöma 5 stycken av dessa. Överensstämmelsen mellan 
bedömningarna var 97 % för behovsområden och 91 % för problemens 
svårighetsgrad. För bedömningar som skiljde sig åt togs ett gemensamt beslut efter 
diskussion.  
 
Typ av insatser kategoriserades i fyra övergripande kategorier: Mot personen, Mot 
föräldrar/anhöriga, Mot närmiljö och Mot kontakter, och dess underkategorier. 
Insatser riktade mot personen innefattade tre underkategorier: 
kartläggning/utredning, behandling enskilt och gruppbehandling. Insatser riktade 
mot föräldrar/anhöriga innefattade tre underkategorier: enskilt, gruppinsats och 
mot syskon/anhöriga. Insatser riktade mot närmiljön innefattade underkategorin 
konsultation, vilket innebär insatser riktade mot personal som arbetar öga mot öga 
med patienten, t.ex. lärare. Insatser riktade mot kontakter innefattade två 
underkategorier: stöd och intyg, och innebär insatser riktade mot personal som 
arbetar med patienten utan öga mot öga-kontakt, såsom myndigheter. 
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Professioner vanligen ansvariga för insatserna var i båda grupperna psykologer, 
kuratorer, arbetsterapeuter och specialpedagoger. I vissa fall var även andra 
professioner ansvariga, t.ex. sjukgymnaster och logopeder. 
 

För att undersöka mål och måluppfyllelse användes utvärderingsformuläret 
Utvärdering framtaget av verksamheten själv. Patienten, dennes anhöriga och 
ansvarig kontaktperson sätter upp målen upp vid upprättandet av den individuella 
planen. Utvärderingen görs sedan med samma personer när den individuella 
planen är avslutad. Målen står beskrivna inom åtta möjliga områden: Hälsa och 
välbefinnande, Föräldrars möjlighet att stödja sin ungdom, Föräldrar/ ungdomens 
kännedom om samhällets stöd och service, Genomförande av vardagsaktiviteter, 
Delaktighet i sociala relationer med kamrater, Delaktighet i utbildning, Delaktighet i 
fritid och Övrigt. De beskrivna målen utvärderas mot hur målet är uppfyllt: Inte 
alls, Långt ifrån, På väg, Helt och Går ej att utvärdera. 
 
Dataanalys 

De flesta dataanalyser utfördes i programmet Statistical Package for the Social 
Sciences (SPSS), version 21.0, med undantag för Pearson’s test of association (χ2-
test) och Cramers V analyser kopplade till variablerna Problemens svårighetsgrad 
och Måluppfyllelse som utfördes manuellt.  Även samtliga post hoc-analyser och 
Pearson’s r utfördes manuellt (för formler se Appendix 2).  
 
Normalfördelning gällande insamlad data för pojkar respektive flickor undersöktes 
med Shapiro-Wilk. Ålder vid upprättandet av IP och ålder vid första IP var 
normalfördelade, varför parametriska test i form av oberoende t-test användes för 
dessa variabler. För övriga variabler användes icke-parametriska test för att 
undersöka skillnader mellan de två grupperna. När variablerna var på nominal- 
eller ordinalnivå användes Pearson’s test of association (χ2-test), om de förväntade 
värdena i contingency-tabellerna var mindre än fem användes dessutom Fisher’s 
exact test för att säkerställa signifikansnivån. När signifikanta skillnader i χ2-
analyserna förelåg gjordes post hoc-analyser för att undersöka var signifikansen 
låg. När variablerna var på skalnivå men icke normalfördelade användes Mann-
Whitney U test. För att undersöka effektstorlek för skillnader mellan grupperna 
användes phi eller Cramers V vid χ2-analyser, beroende på antal nivåer i 
variablerna, och Pearson’s r vid Mann-Whitney U test. 
 

Etiska överväganden 

Studien genomfördes inom ramen för kvalitetssäkringsarbetet vid Barn- och 
ungdomshabiliteringen inom Västerbottens läns landsting, vilket innebar att inget 
informerat samtycke för hämtning av register- och journalinformation krävdes. 
Författarna skrev på ett sekretessavtal innan tillgång till identifierbart material 
gavs. Deltagarnas konfidentialitet säkerställdes genom att utföra 
granskningsarbetet på Barn- och ungdomshabiliteringen. Den information som 
behandlades på annan plats var avidentifierad och förvarades åtskilt från 
obehöriga. Konfidentialiteten säkerställdes även genom att resultaten i studien 
presenteras på gruppnivå. 
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Resultat 
 

Behov och behovsområden 

Flickorna hade i genomsnitt 4.4 prioriterade behov, pojkarna hade i genomsnitt 
2.8. Skillnaden var statistiskt signifikant, med måttlig effektstorlek (U = 133.5, z = -
2.918, p < .01, r = .43). Det förelåg en statistiskt signifikant skillnad mellan hur 
många flickor och pojkar som hade behov inom området Hälsa och Välbefinnande 
(Tabell 3), med en måttlig effektstorlek (χ2 = 7.558, df = 1, p < .01, phi = .405). Inga 
statistiskt signifikanta skillnader förelåg mellan de två grupperna vad gäller 
problemens svårighetsgrad (Tabell 4). 
 

Tabell 3.  
Frekvenstabell för prioriterade behovsområden hos flickor respektive pojkar 
med högfungerande AST 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notera: fet stil indikerar signifikant resultat (** p <.01). Förkortning: n = antal deltagare. 

Behovsområden Grupp 

 Flickor 
n (%) 

Pojkar 
n (%) 

1. Lärande och att tillämpa kunskap 0 (0.0) 1 (4.3) 

2. Allmänna uppgifter och krav 12 (52.2) 9 (39.1) 

3. Kommunikation 3 (13.0) 2 (8.7) 

4. Förflyttning 5 (21.7) 3 (13.0) 

5. Personlig vård 7 (30.4) 3 (13.0) 

6. Hemliv 2 (8.7) 1 (4.3) 

7. Mellanmänskliga interaktioner och relationer 6 (26.1) 3 (13.0) 

8. Viktiga livsområden 12 (52.2) 9 (39.1) 

9.  Samhällsgemenskap, socialt och medborgerligt liv 2 (8.7) 1 (4.3) 

10. Hälsa och välbefinnande 13** (56.5) 4** (17.4) 

11. Familjens/närståendes behov av information 12 (52.2) 8 (34.8) 

12. Familjens/närståendes behov av stöd 17 (73.9) 15 (65.2) 

 
 
Skillnader i insatser 

Gruppen flickor fick i genomsnitt 21.4 insatser (SD = 15.1, min = 4, max = 54) 
under perioden för IP:n, och gruppen pojkar i genomsnitt 18.8 (SD = 16.0, min = 1, 
max = 60). Ett Mann-Whitney U test visade ingen statistiskt signifikant skillnad för 
antal insatser. Ett χ2-test visade att det inte heller fanns några statistiskt 
signifikanta skillnader för vilken typ av insats som getts flickor respektive pojkar 
(Tabell 5). 
 
Vad gäller insatsernas tidsomfattning fick flickor i genomsnitt 23.7 timmar under 
IP:n (SD = 16.2, min = 5.25, max= 60.25), och pojkar 20.4 timmar (SD = 15.1, min = 
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1.5, max= 59.75), skillnaden var inte statistiskt signifikant. Sett till fördelningen av 
tid hade flickgruppen dock statistiskt signifikant mer tid för insatser mot personen 
jämfört med pojkgruppen, med en svag effektstorlek (U = 174.5, z = -1.979, p < .05, 
r = .29) (Tabell 5). 
 

Tabell 4.  
Problemens svårighetsgrad hos flickor respektive pojkar med högfungerande AST 
 

Förkortning: n = antal behov. 

Behovsområden Problemens svårighetsgrad 

 Flickor 
n (%) 

 Pojkar 
n (%) 

Lätt Måttligt Svårt Totalt  Lätt Måttligt Svårt Totalt 

1. Lärande och att 
tillämpa kunskap 

      1 (100)   

2. Allmänna uppgifter 
och krav 

 8 (61.5) 5 (38.5)   2 (22.2) 3 (33.3) 4 (44.4)  

3. Kommunikation 1 (33.3) 1 (33.3) 1 (33.3)   1 (50)  1 (50)  

4. Förflyttning 1 (20) 3 (60) 1 (20)    2 (66.7) 1 (33.3)  

5. Personlig vård 2 (28.6) 4 (57.1) 1 (14.3)   1 (33.3) 2 (66.7)   

6. Hemliv 2 (66.7) 1 (33.3)    1 (100)    

7. Mellanmänskliga 
interaktioner och 
relationer 

1 (16.7) 2 (33.3) 3 (50)   1 (33.3) 2 (66.7)   

8. Viktiga 
livsområden 

5 (35.7) 5 (35.7) 3 (21.4) 1 (7.1)  5 (50) 4 (40) 1 (10)  

9. Samhälls-
gemenskap, socialt 
och medborgerligt liv 

1 (50) 1 (50)     1 (100)   

10. Hälsa och 
välbefinnande 

4 (28.6) 5 (35.7) 5 (35.7)    3 (60) 2 (40)  

11. Familjens och 
närståendes behov av 
information 

7 (53.9) 5 (38.5) 1 (7.7)   7 (87.5) 1 (12.5)   

12. Familjens och 
närståendes behov av 
stöd 

5 (23.8) 12(57.1) 4 (19)   6 (33.3) 10(55.5) 2 (11.1)  

Totalt antal behov 29(28.5) 47 (46) 25(24.5) 1 (1)  24(37.5) 29 (45) 11 (17)  
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Tabell 5.  
Frekvenstabell och deskriptiv data gällande tid för insatser i timmar som getts till flickor 
respektive pojkar med högfungerande AST 
 

Notera: fet stil indikerar signifikant resultat (* p<.05). Förkortningar: N = totalt antal deltagare i gruppen; n = 
antal deltagare; M = medelvärde; Md = medianvärde; SD = standardavvikelse; min = minimumvärde; max = 
maximumvärde. 

Insatser  Grupp 

Flickor 
(N=23) 

 Pojkar 
(N=23) 

 n (%) M Md SD min max  n (%) M Md SD min max 

Mot person              

 Kartläggning/
utredning 

23  
(100) 

5.10 4.25 3.17 1.50 15.50  23  
(100) 

3.61 3.00 1.67 1.25 6.75 

 Behandling - 
enskilt 

19 
(82.6) 

4.74 4.00 4.85 .25 21.00  16 
(69.6) 

3.00 3.00 2.14 1.00 8.75 

 Behandling - 
grupp 

5  
(21.7) 

7.60 8.50 3.34 3.00 12.00  3  
(13.0) 

10.50 9.00 7.37 4.00 18.50 

 Total tid 23  
(100) 

10.66 10.75* 6.56 2.75 27.00  23  
(100) 

7.07 5.75* 5.00 1.50 23.00 

Mot föräldrar/ 
anhöriga 

             

 Stöd -  
enskilt 

17 
(73.9) 

5.82 4.25 5.16 .25 16.75  16 
(69.6) 

7.80 5.50 7.99 .50 28.75 

 Stöd -  
grupp 

11 
(47.8) 

8.95 9.00 6.90 1.00 18.50  12 
(52.2) 

6.92 3.00 7.99 1.00 27.00 

 Stöd - 
syskon 

       3 
(13.0) 

4.25 2.00 4.80 1.00 9.75 

 Total tid 21 
(91.3) 

9.40 7.50 8.46 .25 29.75  18 
(78.3) 

12.25 7.38 11.64 2.00 38.00 

Mot närmiljö              

 Konsultation 15 
(65.2) 

2.80 3.00 1.51 .25 5.25  13 
(56.5) 

3.23 2.50 2.47 1.00 7.50 

Mot kontakter              

 Stöd till 
omgivning 

13 
(56.5) 

3.98 1.50 5.27 .25 17.00  9 
(39.1) 

3.83 2.00 3.24 .25 8.50 

 Intyg 5  
(21.7) 

1.30 1.00 .67 .50 2.00  7 
(30.4) 

1.32 1.00 .80 .50 3.00 

 Total tid 15 
(65.2) 

4.00 2.00 5.08 .25 17.00  12 
(52.2) 

3.65 2.12 3.04 1.00 9.50 

 

Skillnader i mål och måluppfyllelse 

I genomsnitt hade flickorna 4.9 mål (SD = 2.0, Md = 5.0, min = 2, max =10) och 
pojkarna 3.3 (SD = 2.0, Md = 3.0, min = 1, max = 8), skillnaden var statistisk 
signifikant med en måttlig effektstorlek (U = 149.0, z = -2.566, p < .01, r = .37). Mer 
specifikt hade flickorna statistiskt signifikant fler mål inom området Hälsa och 
välbefinnande (χ2 = 8.846, df = 1, p < .01, phi = -.439) samt inom området 
Föräldrars möjlighet att stödja sin ungdom (Fisher’s Exact test = 7.909, p < .01, phi 
= .418) (Tabell 6). 
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Det fanns en statistiskt signifikant skillnad för hur flickor och pojkar uppnår sina 
mål generellt (χ2 = 10,19, df = 4, p<.05, Cramer’s V = .23). Post hoc visade att 74.5% 
av den signifikanta skillnaden förklaras av att flickorna hade fler mål som är långt 
ifrån uppfyllda (Tabell 7). Det var även statistiskt signifikant fler pojkar (n=13) än 
flickor (n=6) som hade uteslutande god måluppfyllelse (på väg eller helt) 
(χ2=4.394, df = 1, p < .01, phi = -.309). 

 

Tabell 6.  
Frekvenstabell för målområden hos flickor respektive pojkar med högfungerande AST 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notera: fet stil indikerar signifikant resultat (* p<.05; ** p<.01). Förkortning: n = antal deltagare. 

Målområden Grupp 

 Flickor 
n (%) 

Pojkar 
n (%) 

1. Hälsa och välbefinnande 15** (65.2) 5** (21.7) 

2. Föräldrars möjlighet att stödja sin ungdom 18* (78.3) 10* (43.5) 

3. Föräldrar/ungdomens kännedom om samhällets stöd och service 13 (56.5) 9 (39.1) 

4. Genomförande av vardagsaktiviteter 17 (73.9) 12 (52.2) 

5. Delaktighet i sociala relationer med kamrater 5 (21.7) 3 (13.0) 

6. Delaktighet i utbildning 11 (47.8) 14 (60.9) 

7. Delaktighet i fritid 1 (4.3) 1 (4.3) 

8. Övrigt 4 (17.4) 3 (13.0) 

 

Skillnader mellan de med uteslutande god och blandad måluppfyllelse hos flickor 
respektive pojkar 

Vad gäller antal insatser, tid för insatser och typ av insatser i de fyra övergripande 
kategorierna förelåg inga statistiskt signifikanta skillnader mellan de med 
uteslutande god måluppfyllelse (n = 6; 26.1 %) och de med blandad måluppfyllelse 
(n = 17; 73.9 %). 
 
Ingen statistiskt signifikant skillnad förelåg heller vad gäller antal mål mellan 
flickor med uteslutande god respektive blandad måluppfyllelse. För antal mål inom 
området Delaktighet i utbildning fanns dock en signifikant skillnad (χ2 = 7.441, df = 
1, p <.01, phi = .57). Även ett Fisher’s exact test visade en signifikant skillnad 
mellan grupperna (p <.05). Post hoc visade att 74.2 % av signifikansen förklaras av 
att flickorna med uteslutande god måluppfyllelse hade färre mål inom området. 
 
I pojkgruppen fanns inga statistiskt signifikanta skillnader mellan de med 
uteslutande god måluppfyllelse (n=13; 56.5 %) och de med blandad måluppfyllelse 
(n=10; 43.5 %) vad gäller antal insatser, total tid för insatser, typ av insatser i de 
fyra övergripande kategorierna eller antal mål. 
Andra skillnader mellan de med uteslutande god och blandad måluppfyllelse 
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En signifikant skillnad gällande antal mål förelåg mellan flickor med uteslutande 
god respektive blandad måluppfyllelse inom behovsområdet Viktiga livsområden 
(χ2= 8.856, df = 1, p <.01, phi = .62). Även Fisher’s Exact test visade på en 
signifikant skillnad (p <.01). Post hoc visade att 72.4 % av signifikansen förklaras 
av att flickorna med uteslutande god måluppfyllelse hade färre prioriterade behov 
inom området. 
 

Tabell 7.  
Måluppfyllelse för flickor respektive pojkar med högfungerande AST 

 

Notera: fet stil indikerar signifikant resultat (* p <.05). Förkortning: n = antal mål. 

Målområden Måluppfyllelse 

 Flickor 
n (%) 

 Pojkar 
n (%) 

Inte 
alls 

Långt 
ifrån 

På  
väg 

Helt Går ej 
utv. 

 Inte 
alls 

Långt 
ifrån 

På  
väg 

Helt Går ej 
utv. 

1. Hälsa och 
välbefinnande  

2 
(10.5) 

4 
(21.2) 

8 
(42.1) 

4 
(21.1) 

1  
(5.3) 

    6 
(75.0) 

2 
(25.0) 

 

2. Föräldrars 
möjlighet att 
stödja sin 
ungdom  

1  
(4.3) 

1  
(4.3) 

10 
(43.5) 

8 
(34.8) 

3 
(13.0) 

 1  
(7.1) 

 8 
(57.1) 

4 
(28.6) 

1  
(7.1) 

3. Föräldrars/ 
ungdomens 
kännedom om 
samhällets stöd 
och service  

1  
(5.6) 

 3 
(16.7) 

10 
(55.6) 

4 
(22.2) 

   5 
(41.7) 

4 
(33.3) 

3 
(25.0) 

4. Genomförande 
av vardags-
aktiviteter  

 6 
(23.1) 

15 
(57.7) 

5 
(19.2) 

    10 
(55.6) 

5 
(27.8) 

3 
(16.7) 

5. Delaktighet i 
sociala 
relationer med 
kamrater  

1 
(20.0) 

1 
(20.0) 

3 
(60.0) 

      1 
(33.3) 

2 
(66.7) 

6. Delaktighet i 
utbildning  

 2 
(12.5) 

5 
(31.3) 

7 
(43.8) 

2 
(12.5) 

  1  
(6.7) 

3 
(20.0) 

10 
(66.7) 

1  
(6.7) 

7. Delaktighet i 
fritid  

   1 
(100) 

      1 
(100) 

8. Övrigt  1 
(25.0) 

1 
(25.0) 

1 
(25.0) 

1 
(25.0) 

  1 
(25.0) 

 1 
(25.0) 

2 
(50.0) 

 

Totalt 6  
(5.4) 

15* 
(13.4) 

45 
(40.2) 

36 
(32.1) 

10 
(8.9) 

 2  
(2.7) 

1*  
(1.3) 

33 
(44.0) 

28 
(37.3) 

11 
(14.7) 
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Diskussion 
 

Syftet med denna studie var att undersöka skillnader mellan pojkar och flickor (7 - 
18 år) med högfungerande autismspektrumtillstånd (AST) vad gäller insatser för 
och möjligheter att uppnå individuella mål vid Barn- och ungdomshabiliteringen 
inom Västerbottens läns landsting. Underlaget baserades på registrerade insatser 
mellan åren 2011 och 2014. De huvudsakliga frågeställningarna undersökte 
huruvida insatser för flickor och pojkar med högfungerande AST skiljde sig med 
avseende på typ, antal och tid samt om måluppfyllelsen för flickor och pojkar med 
högfungerande AST skiljde sig. Ytterligare frågeställningar berörde eventuella 
skillnader med avseende på insatser och mål mellan de som fick alla sina mål 
uppfyllda med gott resultat (på väg och helt) jämfört med de som fick sina mål 
uppfyllda med blandat resultat hos flickor respektive pojkar. Studien är unik, då 
ingen liknande studie med register- och journalgranskning som metod har hittats 
av författarna. 

 

Resultaten i studien visade att det generellt sett inte fanns några signifikanta 
skillnader mellan pojkar och flickor med högfungerande AST vad gällde antal, typ 
och total tid för insatser. En specifik skillnad återfanns dock gällande insatser 
riktade mot personen (kartläggning, utredning eller behandling enskilt eller i 
grupp) där flickor fick mer tid för insatser jämfört med pojkar. Det förefaller 
därmed som att Barn- och ungdomshabiliteringen i Västerbotten behandlar barn 
och unga med högfungerande AST lika oavsett kön med avseende på insatser, 
vilket kan tolkas som att lika behandling görs på ett systematiskt vis för barn och 
unga med denna diagnos. Detta kan förstås utifrån att det i dagsläget inte finns 
några rekommendationer för könsspecifika insatser (Dean et al., 2014; Head et al., 
2014; Kresier & White, 2014; Thompson et al., 2003). Lika insatser betyder 
däremot inte per automatik jämlik vård, utan hänsyn behöver också tas till hur väl 
individuella mål uppnås. I den aktuella studien befanns att det förelåg vissa 
skillnader mellan pojkar och flickor med högfungerande AST gällande 
måluppfyllelse som bör diskuteras i detta perspektiv. 

 

Resultaten gällande måluppfyllelse visade att flickorna hade fler mål som var långt 
ifrån uppfyllda jämfört med pojkarna, och att fler pojkar än flickor hade nått alla 
sina mål med gott resultat. En tänkbar förklaring är att flickor generellt hade både 
fler prioriterade behov och fler mål jämfört med pojkar vilket eventuellt påverkade 
möjligheten att uppnå alla mål med gott resultat, speciellt utifrån att flickor på 
gruppnivå fick samma typ av och antal insatser under lika lång tid som pojkar. Viss 
tidigare forskning påpekar att flickor med AST behöver ha fler eller större 
svårigheter för att uppmärksammas och diagnostiseras (Dworzynski et al., 2012; 
Kopp & Gillberg, 1992). Att flickor med högfungerande AST i den aktuella studien 
både hade fler prioriterade behov och fler mål än pojkar med samma diagnos 
skulle kunna ses som stöd för detta påstående. Däremot skiljde sig inte 
problemens svårighetsgrad åt mellan grupperna, vilket skulle kunna förstås utifrån 
att barn och ungdomar som är inskrivna på Barn- och ungdomshabiliteringen är de 
med mest omfattande svårigheter inom diagnosgruppen AST, oavsett kön. 

 

En annan tänkbar förklaring till skillnaden i måluppfyllelse mellan könen skulle 
kunna vara att insatser som ges till barn och ungdomar med högfungerande AST 
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lämpar sig bättre för pojkar. Det är betydligt fler pojkar än flickor som 
diagnostiseras med AST, och till följd av det har forskningen inom området också 
huvudsakligen baserats på pojkar (Dean et al., 2014; Head et al., 2014; Kresier & 
White, 2014; Thompson et al., 2003). En möjlig konsekvens av det är att behov hos 
pojkar kan tillgodoses bättre, och på så vis leda till god måluppfyllelse. 

 

En liknande tänkbar förklaring är relaterad till den skillnad i symtombild som 
verkade föreligga mellan könen. Flickor hade fler prioriterade behov och mål inom 
området Hälsa och välbefinnande, något som skulle kunna tolkas som att flickor 
mådde sämre än pojkar med samma diagnos, då behov inom området främst 
innefattar psykisk ohälsa. Detta går i linje med tidigare forskning om hur 
symtombilden hos flickor med högfungerande AST i högre grad karaktäriseras av 
internaliserade psykiska problem än hos pojkar med motsvarande diagnos 
(Kalvya, 2009; Oldershaw et al., 2011; Solomon et al., 2012; Thompson et al., 2003; 
Zucker et al., 2011). Möjligen kan mål inom Hälsa och välbefinnande vara svårare 
att uppnå med goda resultat på Barn- och ungdomshabiliteringen eftersom 
verksamhetens huvudsakliga ansvarsområde inte innefattar arbete och behandling 
av psykisk ohälsa utan sådant arbete förläggs främst vid Barn- och 
ungdomspsykiatriska kliniken (Edholm, Ivars-A´roch & Johnsson, 2010). Inom 
ramen för denna studie fanns inte specifik information om behandling vid andra 
verksamheter tillgänglig, men det är tänkbart att detta skulle kunna förklara varför 
flickorna hade fler mål som var långt ifrån uppfyllda. 

 

Skillnaden i symtombild skulle vidare kunna förklara varför flickor fick mer tid för 
insatser riktade mot personen, då problem som rör psykisk ohälsa kan tänkas 
kräva mer individuella insatser. Det större behovet inom Hälsa och välbefinnande 
hos flickor skulle även kunna förklara varför fler föräldrar till flickor än pojkar 
med högfungerande AST sätter upp mål för att bättre kunna stödja sitt barn eller 
ungdom. Det kan tänkas att barn och ungdomar som mår psykiskt dåligt i större 
utsträckning väcker föräldrar och anhörigas engagemang och behov av stöd. Det 
senare avspeglades dock inte i insatserna, då föräldrar till flickor och pojkar med 
högfungerande AST fick lika mycket stöd. 

 

Omfattningen av sociala svårigheter verkade inte påverka skillnaden i 
måluppfyllelse mellan könen, då ingen skillnad fanns för antal prioriterade behov 
inom området Mellanmänskliga interaktioner och relationer. Detta går emot Wings 
(1981) teori om att pojkar med AST skulle ha mer omfattande sociala svårigheter 
jämfört med flickor med samma diagnos och istället gå i linje med den forskning 
som visar att både flickor och pojkar med högfungerande AST har sociala 
svårigheter (Dean et al., 2014). Möjligen kan även detta förstås utifrån att barn och 
ungdomar med högfungerande AST inom Barn- och ungdomshabiliteringen har så 
pass stora problem jämfört med andra barn och ungdomar med samma diagnos 
inom andra verksamheter, att skillnader mellan könen inte är lika påtagliga. Med 
tanke på att sociala svårigheter vanligen är en stor del av problematiken vid AST är 
det däremot anmärkningsvärt att det inom området Mellanmänskliga 
interaktioner och relationer endast var tre prioriterade behov hos gruppen pojkar 
och sex prioriterade behov hos gruppen flickor. Detta resultat kan möjligen bero 
på att de har andra behov som prioriterats högre inom ramen för det material som 
den aktuella studien baserats på. 
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På grund av typen av data som behandlas i denna studie ger resultaten ingen 
vägvisning kring vad som tycks fungera eller spela roll för god måluppfyllelse hos 
varken flickor eller pojkar med högfungerande AST. Inte heller påvisades några 
större skillnader mellan de med god och de med blandad måluppfyllelse för vare 
sig pojkar eller flickor. Den enda statistiskt säkerställda skillnaden som kunde ses 
inom grupperna var att flickor som uppfyllde alla sina mål med gott resultat hade 
färre behov inom området Viktiga livsområden, där bland annat utbildning ingår, 
samt färre mål inom området Delaktighet i utbildning, jämfört med flickor med 
blandad måluppfyllelse. Möjligen kan det tänkas att de som har god förmåga att 
engagera sig i och vara aktiva i sin utbildningssituation, och därmed inte sätter upp 
behov inom området, också har en relativt hög funktionsförmåga i andra 
avseenden och större kapacitet att arbeta mot sina mål. Ett ytterligare sätt att 
förstå skillnaden är att delaktighetsmål på många sätt är komplexa och möjligen 
svårare att nå än andra mål, då flera aspekter utöver Barn- och 
ungdomshabiliteringens arbete spelar roll för barnens och ungdomarnas möjlighet 
till delaktighet. När det kommer till delaktighet i utbildning spelar framförallt 
skolan och dess resurser roll, men även andra faktorer kan påverka delaktigheten 
såsom föräldrastöd och socialt nätverk. 

 

Utifrån att flickor med högfungerande AST generellt ges samma typ, antal och tid 
för insatser men trots det har fler mål som inte uppnås med goda resultat jämfört 
med pojkar med motsvarande diagnos, går det att ifrågasätta om de ges samma 
möjligheter att uppnå individuella mål vid Barn- och ungdomshabiliteringen. 
Möjligen gynnas inte flickorna i samma utsträckning som pojkarna av den 
systematiskt lika behandlingen som verkar föreligga oavsett kön. 

 

För att fortsättningsvis säkerställa jämlik vård för barn och ungdomar med AST 
behövs mer forskning som undersöker symtombilder hos flickor respektive pojkar, 
både i och utanför kliniska verksamheter. Det skulle ge kunskap om huruvida de 
internaliserade och psykiska svårigheterna som oftare rapporteras hos flickor ska 
ses som en del av AST eller inte, något som möjligen kan påverka den skillnad i 
prevalens som föreligger mellan pojkar och flickor. Att flickors internaliserade 
problem idag ses som tillägg till huvudproblematiken (Solomon et al., 2012) kan 
tänkas försvåra en integrerad behandling och hjälp till flickor med högfungerande 
AST i och med att olika verksamheter ansvarar för olika delar av symtombilden. 
Forskning utanför kliniska verksamheter skulle även möjliggöra att fler barn och 
ungdomar, och i synnerhet flickor som ännu inte har diagnostiserats, inkluderas i 
studier vilket kan ge en större förståelse för olika symtombilder. Forskning som 
syftar till att finna evidensbaserade metoder för behandling av AST behöver också 
ta hänsyn till eventuella könsskillnader, och på så vis öka möjligheten för jämlik 
vård inom kliniska verksamheter. 

 

Begränsningar med studien och rekommendationer för framtida forskning 

Det är viktigt att notera att studien är ett tvärsnitt i Barn- och 
ungdomshabiliteringens verksamhet. Det betyder att ett ökat eller minskat 
tidsintervall, samt hänsyn till tidigare individuella planer (IP), och insatser 
kopplade till dessa kunde ha gett andra resultat. I det kliniska arbetet följer ofta IP 
på varandra och de kan därför vara svåra att helt särskilja. Insatser som getts i en 
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tidigare IP kan påverka både vilka insatser som ges och inte ges i en aktuell IP samt 
måluppfyllelse för denna. För framtida forskning kan det därför vara av intresse att 
öka tidsintervallet, eller ta hänsyn till flera IP för varje deltagare, för att få en mer 
utförlig bild av hur verksamheten arbetar med jämlik vård. 

 

För säkrare uttalanden kring resultaten vore det även eftersträvansvärt med ett 
större urval, då detta ökar sannolikheten för att deltagarna är representativa för 
populationen samt ökar resultatens tillförlitlighet. En större deltagargrupp skulle 
också kunna möjliggöra en känsligare undersökning av huruvida könsskillnader 
ser olika ut i olika åldrar. I den aktuella studien, med ett brett åldersintervall, går 
det inte att utesluta att utvecklingsmässiga skillnader inom och mellan grupper 
kan ha påverkat resultaten. För framtida studier rekommenderas även matchning 
utifrån ålder vid upprättande av aktuell IP istället för födelsedatum, då detta skulle 
minska risken för utvecklingsmässiga skillnader mellan grupper. Det skulle ha 
kunnat bli ett problem i denna studie, men jämförandet av ålder vid upprättandet 
av deltagarnas IP visade ingen skillnad mellan grupperna. 

 

Även studiens design medför vissa begränsningar. I och med granskning av redan 
registrerad information kunde inte vissa faktorer kontrolleras, vilket kan ha 
påverkat resultaten. En möjlig sådan faktor är familjens sociodemografiska 
tillhörighet, då bland annat geografisk tillgång till vård och familjens sociala 
situation kan tänkas påverka studiens urval och resultat. En annan faktor som kan 
ha påverkat de aktuella resultaten är på vilket sätt målen för de olika deltagarna 
har formuleras. Vissa deltagare har haft mål som har handlat om något som ska 
göras (till exempel att få träffa en psykolog för samtal) medan andra deltagare haft 
mål som handlat om utveckling på olika sätt (till exempel att utveckla förmågan att 
uttrycka känslor). En konsekvens av detta blir att vissa mål med enkla åtgärder 
uppfylls helt eftersom de är formulerade på ett sätt som medför att antal eller 
kvalité på insatserna inte spelar någon roll. Målen som berör utveckling påverkas 
däremot av fler faktorer, och är sannolikt svårare att uppnå helt. För framtida 
studier vore det önskvärt att notera och jämföra typen av mål mellan grupper, och 
på så vis få ökad förståelse för om och hur detta påverkar måluppfyllelse. Detta har 
inte gjorts i den aktuella studien och kan därför ses som en begränsning. 

 

Studien har inte haft möjlighet att kontrollera för om deltagarna fått samtidiga 
insatser på andra verksamheter än Barn- och ungdomshabiliteringen, till exempel 
på Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken. Önskvärt vore att följa barnen och 
ungdomarna över flera verksamheter för att kartlägga hur ytterligare insatser 
förlagda vid andra verksamheter än habiliteringen påverkar måluppfyllelse. 
Information om eventuella psykiatriska diagnoser som inte funnits att tillgå i den 
aktuella studien vore också önskvärt. Det skulle exempelvis ha kunnat förtydliga 
om flickor med högfungerande AST verkligen hade större psykiska svårigheter än 
pojkar, som resultatet indikerar. Vidare är det möjligt att någon med mer klinisk 
erfarenhet än författarna hade bedömt svårighetsgraden för deltagarnas problem 
på ett mer korrekt sätt. För framtida studier rekommenderas därför att denna 
bedömning görs av en expert för att resultaten gällande skillnader i problemens 
svårighetsgrad mellan pojkar och flickor med högfungerande AST ska kunna 
stödjas på ett mer tillförlitligt sätt. 
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Sammanfattning 

Denna studie visar att flickor och pojkar med högfungerande AST generellt tycks 
ges lika insatser med avseende på antal, typ och tid vid Barn- och 
ungdomshabiliteringen i Västerbotten. Det förelåg dock vissa skillnader vad gäller 
måluppfyllelse mellan pojkarna och flickorna, och att notera var att pojkar i högre 
grad fick alla sina mål uppfyllda med uteslutande goda resultat samtidigt som 
flickor hade fler mål som blev långt ifrån uppfyllda. 

 

De observerade könsskillnaderna gällande måluppfyllelse skulle kunna förstås 
utifrån att flickor hade fler prioriterade behov och fler mål, och därmed tycks ha 
mer omfattande svårigheter jämfört med pojkar, vilket kan tänkas ha försvårat 
möjligheten att uppnå alla mål med gott resultat. Det kan även förstås utifrån att 
de metoder och insatser som används för barn och ungdomar med högfungerande 
AST möjligen passar pojkar bättre, vilket tidigare forskning har antytt (Dean et al., 
2014; Head et al., 2014; Kresier & White, 2014; Thompson et al., 2003). Ett 
ytterligare sätt att förstå detta är att flickor med högfungerande AST möjligen har 
en annan symtombild än pojkar med motsvarande diagnos, som innefattar större 
psykiska och internaliserade svårigheter, något som går i linje med tidigare 
forskning (Kalvya, 2009; Oldershaw et al., 2011; Thompson et al., 2003; Solomon et 
al., 2012; Zucker et al., 2011). Eftersom psykisk ohälsa inte faller inom ramen för 
Barn- och ungdomshabiliteringens huvudsakliga ansvarsområde kan mål som 
berör psykisk ohälsa vara svårare att uppnå inom verksamheten. 

 

Fler studier inom området, omfattande en större grupp barn och ungdomar samt 
med kontroll över fler variabler, krävs för att stödja och vidareutveckla fynden i 
denna studie. Forskning kring eventuella skillnader i symtombild mellan flickor 
och pojkar med högfungerande AST framstår som ett område av särskild betydelse 
för att öka möjligheten till och säkerställa jämlik vård inom kliniska verksamheter. 
I förlängningen kan detta bidra till förståelse för om könsspecifika insatser kan 
leda till bättre måluppfyllelse för barn och ungdomar med högfungerande AST. 
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Appendix 1 
 

Prioriterade behovsområden och definitioner enligt ICF:s och Barn- och 
ungdomshabiliteringens domäner 

 

Behovsområden Definitioner 

1. Lärande och att tillämpa 
kunskap 

Innefattar svårigheter att tillämpa inlärd kunskap såsom att tänka, fatta 
beslut, lösa problem m.m. 

2. Allmänna uppgifter och 
krav 

Innefattar svårigheter att göra enskilda eller flera uppgifter, genomföra 
rutiner och hantera stress.  

3. Kommunikation Innefattar svårigheter att uttrycka sig på ett förståeligt sätt, förstå andras 
verbala/ icke-verbala kommunikation eller diskutera.  

4. Förflyttning Innefattar svårigheter att förflytta eller röra kroppen/ delar av kroppen, 
antingen självständigt eller med transportmedel.  

5. Personlig vård Innefattar svårigheter med att ta hand om sin egen vård och hälsa såsom 
kroppsliga behov och bekvämlighet, klä sig, äta och dricka. 

6. Hemliv Innefattar svårigheter att genomföra dagliga sysslor eller sysslor i 
hemmet och hjälpa andra med det, såsom att införskaffa mat, kläder och 
hålla efter i hemmet. 

7. Mellanmänskliga 
interaktioner och relationer 

Innefattar svårigheter att interagera med andra på ett socialt accepterat 
sätt samt skapa och bibehålla relationer. 

8. Viktiga livsområden Innefattar svårigheter att engagera sig i och göra aktiviteter inom 
utbildning, arbete, sysselsättningar och ekonomi. 

9. Samhällsgemenskap, socialt 
och medborgerligt liv 

Innefattar svårigheter att engagera sig i aktiviteter utanför familjelivet 
som ökar samhällsgemenskapen. 

10. Hälsa och välbefinnande Innefattar svårigheter med främst psykisk och även fysisk hälsa och 
välbefinnande som inte hör ihop med barnets utförande av en aktivitet. 

11. Familjens och närståendes 
behov av information 

Innefattar behov av information kring vad som kan erbjudas individen 
och närstående på Habiliteringen och på en samhällelig nivå. Exempelvis 
vårdnadsbidrag, LSS-insatser m.m. 

12. Familjens och närståendes 
behov av stöd 

Innefattar behov av individuellt stöd eller stöd i 
grupp/erfarenhetsutbyte för närstående, såsom föräldrar och/ eller 
syskon. 

 
 
 
 
  



 
 

Appendix 2 
 

Formler för studiens manuella analyser 
 

 
(a) 

𝜒2 = 𝛴
�𝑂 − 𝐹 2

𝐹
 

 
(b) 

V =      
𝜒2

𝑛𝑡
 

(c) 

𝑟 =  
𝑧

 𝑁
 

(d) 

% =  

(𝑂 − 𝐹)2

𝐹  

𝜒2
100 

 
(a) Ekvation för χ2 test. O = det observerade värdet, F = det förväntade värdet om ingen 
skillnad föreligger mellan grupperna. (b) Ekvation för effektstorlek Cramer’s V, där t är 
det minsta värdet av antalet rader eller kolumner minus ett, t = (r – 1, k – 1). (c) Ekvation 
för effektstorlek Pearson’s r. (d) Ekvation för post hoc, där O = observerade värdet och F 
= det förväntade värdet om ingen skillnad föreligger mellan grupperna. 

 


