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Abstrakt 

Att ta körkort och skaffa bil är en självklarhet för många människor. För funktionshindrade 
kan körkort och bil bidra till ökad mobilitet och självständighet i vardagen. Arbetsterapeuten 
kan då hjälpa till med körkorts- och bilanpassningsfrågor då detta kan vara en besvärlig 
process för funktionshindrade. Syftet med studien var att, med stöd av den arbetsterapeutiska 
arbetsprocessen, undersöka hur arbetsterapeuter arbetar med unga funktionshindrade som vill 
ta körkort och skaffa bil. I studien deltog två arbetsterapeuter som fortlöpande arbetade med 
körkort- och bilanpassningsfrågor i en verksamhet som enbart sysslar med den typen av 
frågor. Informationen samlades in genom öppna riktade intervjuer och en egenhändigt 
framtagen intervjuguide användes som stöd. Resultatet visade att arbetsterapeuternas arbete 
skiljde sig från hur arbetsterapeuter vanligen arbetar inom till exempel kommun och region. 
Arbetsterapeuterna på den undersökta verksamheten fungerade mer som en rådgivande 
instans för sjukvård och myndigheter. Åtgärder och uppföljningar som normalt är 
arbetsterapeuters uppgifter var ovanligt i deras dagliga arbete. En utökning inom området 
håller dock på att ske. Men det behövs specialkompetens och för området mer utvecklade 
redskap. 
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1. Introduktion 

Att vara mobil är viktigt för alla människor eftersom det skapar bättre förutsättningar för ett 

aktivt levnadssätt (Falkmer, Henriksson, Gregersen & Bjurulf, 2000). För många människor 

har bilen en stor betydelse för att kunna förflytta sig fritt och självständigt. Även 

funktionshindrade upplever att bilen bidrar till ökad delaktighet i samhället (Statens Väg och 

Transportforskningsinstitut [VTI], 2008). Enligt svensk lagstiftning och i internationella 

deklarationer är delaktighet ett grundläggande begrepp i ett demokratiskt samhälle (Blomberg, 

2006). Delaktighet är en av huvudkomponenterna i Världshälsoorganisationens (WHO) 

Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF) (WHO, 2001).  

Att ta körkort ses som en självklarhet för många människor. Även om det finns andra 

transportmedel än bil upplever många att det är det mest tillfredsställande sättet att färdas på 

(Larsson, Lundberg, Falkmer & Johansson, 2007). I en studie där 90 ryggmärgsskadade 

personer tillfrågades vad körkort och bil betydde för deras rehabilitering, var det vanligaste 

svaret känslan av att vara jämlik och att vara en bland andra på lika villkor och att inte 

funktionshindret syns. Känslan av frihet och oberoende var också ett vanligt svar (VTI, 2008). 

En ung människa med funktionsnedsättning kan ha svårt att själv klara av, för andra kanske 

självklara, aktiviteter som att få körkortstillstånd och att skaffa en lämplig bil.  

 

1.1 Funktionshinder 

Ett funktionshinder kan vara medfött eller förvärvat och antingen synligt eller osynligt. 

Exempel på medfödda funktionshinder är cerebral pares (CP), ryggmärgsbråck, autism och 

Aspergers syndrom. (Ingvarsson, Parsmo & Spångberg, 1998). 

CP är den vanligaste orsaken till rörelsehinder hos barn och beror på en tidig hjärnskada som i 

första hand drabbar de centra i hjärnan som styr kroppens motorik. Skadan kan bland annat ge 

olika tillstånd av ofrivilliga rörelser, förlamningar, balansvårigheter och varierande 

muskelspänning. Andra tillstånd som ibland förekommer är hörsel- och synsvårigheter, 

kramper och intelligensavvikelser (Ingvarsson et al., 1998). 

 

Ryggmärgsbråck är en medfödd missbildning i ryggmärgen. Ryggmärgsbråck leder till 

förlamningar som får olika utbredning beroende på var bråcket sitter samt i vilken omfattning 
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ryggmärgen är skadad. Skadan kan ge allt ifrån en lätt svaghet i fötternas muskulatur till total 

förlamning i de nedre extremiteterna (Bille & Olow, 1999). 

 

Både autism, Aspergers och ADHD är exempel på neuropsykiatriska funktionshinder. Vid 

autism har personen en begränsad förmåga till ömsesidig kommunikation, ömsesidig kontakt, 

begränsad fantasi samt svårigheter att tolka sinnesintryck. Koncentrationssvårigheter och 

uppmärksamhetsbrist är också vanligt. Aspergers syndrom påminner om autism men 

förknippas ofta med hög eller normal begåvning och personen har inte samma svåra störning 

när det gäller exempelvis språket. När det gäller ADHD är impulsivitet, överaktivitet och 

uppmärksamhetsproblem utmärkande drag. Balansproblem samt betydande svårigheter med 

att kontrollera, planera och samordna sina rörelser är andra utmärkande drag (Ingvarsson et 

al., 1998).   

 

WHO klassificerar funktionshinder som ett samlingsnamn av begreppen funktionsnedsättning, 

strukturavvikelse, aktivitetsbegränsning och delaktighetsinskränkning. Dessa begrepp 

beskriver de negativa effekterna av samspelet mellan en individs förutsättning, personliga 

faktorer och omgivningsfaktorer. Det är alltså funktionsnedsättningen tillsammans med detta 

samspel som avgör om personen kan utföra sina vardagsaktiviteter (WHO, 2001).  

 

En funktionshindrad person kan ha svårt att förflytta sig självständigt. Kanske är personen 

rullstolsburen och beroende av färdtjänst. Eftersom färdtjänsten inte ger möjlighet för 

spontana resor kan det vara viktigt att ha körkort och bil (VTI, 2008). Alla yrkesverksamma 

arbetsterapeuter har den grundkompetens som fordras för att arbeta med körkortsfrågor och 

mobilitet i samhället (Stav, Pierce, Wheatley & Davis, 2005), men det finns bara ett fåtal 

arbetsterapeuter som arbetar exklusivt med dessa frågor. Detta görs bland annat på ett så 

kallat mobilitetscenter där arbetsterapeuter arbetar med utredningar om körkortstillstånd och 

anpassningsbehov av bil för bland annat ungdomar med funktionshinder. Dessa 

arbetsterapeuter utreder även körlämplighet för fortsatt körkortsinnehav efter olycka eller 

sjukdom (Vägverket, 2004). 
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1.2 Arbetsterapi 

Arbetsterapeuten arbetar med människor i alla ålderskategorier som på grund av fysisk eller 

psykisk sjukdom och medfödda eller förvärvade skador har begränsningar i att utföra sina 

dagliga aktiviteter (Socialstyrelsen, 2001). Inom arbetsterapin ser man på människan som en i 

grunden utvecklingsbar och aktiv varelse (Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, 2005). 

Arbetsterapeutens arbete grundar sig i förståelse för individens behov av meningsfulla 

aktiviteter och delaktighet i dagliga livet (Christiansen & Townsend, 2004).  

Det är viktigt för alla människor att vara delaktiga i samhället för att känna tillfredställelse i 

tillvaron (Kielhofner, 2002). Hur delaktig en människa är i sin livssituation och i samhället 

beror på dennes förutsättningar tillsammans med de hinder eller främjande faktorer som finns 

i miljön (WHO, 2001). Kielhofner (2002) definierar delaktighet som medverkan i arbete, lek 

eller de aktiviteter vi utför i det dagliga livet och som en del av det sociokulturella 

sammanhanget individen befinner sig i. Delaktighet kan beskrivas med i vilken utsträckning 

människan är engagerad i sin livssituation (Christiansen & Baum, 2005).  

För att en person med funktionshinder ska kunna vara aktiv och delaktig arbetar 

arbetsterapeuten med bland annat bedömning av motoriska och kognitiva färdigheter, träning 

för att förbättra färdigheter som krävs för dagliga aktiviteter samt anpassning av individens 

fysiska omgivning (Christiansen & Townsend, 2004). 

 

1.2.1 Arbetsterapeutisk processmodell 

Arbetsterapeuten utformar vanligen en behandlingsplan i sitt praktiska arbete. De vanligaste 

stegen i en behandlingsplan är att bedöma klientens fysiska och psykiska tillstånd, ta reda på 

dennes styrkor och svagheter och att göra upp realistiska mål och genomföra åtgärder för att 

nå dessa mål (Pelland, 1987). Till sin hjälp kan arbetsterapeuten ha en processmodell som 

vägledning genom de olika momenten i behandlingsplanen (Fearing, Law & Clark, 1997).  

Det finns ett antal olika arbetsterapeutiska processmodeller. Gemensamt för dessa är att de har 

en teoretisk förankring samt att de ger arbetsterapeuten en referensram att arbeta efter (Fisher, 

1998). 

Enligt Söderbäck (1991) och Bille & Olow (1999) bör en arbetsterapeutisk processmodell 

innehålla följande huvudsteg: 
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Bedömning: Klientens behov av arbetsterapeutiska åtgärder bedöms. Arbetsterapeuten gör en 

datainsamling med hjälp av journalanteckningar och intervju med klienten, anhöriga och 

vårdpersonal. Arbetsterapeuten gör sedan en observation av klientens aktivitetsutförande med 

hjälp av bedömningsinstrument.  

 Analys: Arbetsterapeuten analyserar den inhämtade informationen och beskriver klientens 

aktivitetsproblem.  

Målformulering: Mål för åtgärderna sätts upp i samarbete med klienten och utifrån dennes 

behov och önskemål.  

Åtgärder: Åtgärderna är riktade mot de formulerade målen. Åtgärderna kan vara att 

kompensera eller återställa förmågor samt anpassa klientens omgivning.  

Uppföljning: Resultatet av insatta åtgärder utvärderas och följs upp.  

Med hjälp av en arbetsterapeutisk processmodell kan arbetsterapeuten arbeta klientcentrerat. 

Med det menas att behandlingen utgår ifrån klientens individuella fysiska och psykiska 

förutsättningar och dennes egna behov. Detta styr sedan hur behandlingen utformas och vad 

målet med behandlingen är. Ett sådant arbetssätt möjliggör aktivitet som i sin tur bidrar till 

ökad delaktighet för klienten (Townsend, 2002). 

 

1.2.2 Arbetsterapeuters arbete med körkortsfrågor utomlands 

I staten Victoria i Australien har arbetsterapeuter arbetat med körkortsfrågor i över tjugo år. 

Till en början var det bara legitimerad medicinsk personal och optiker som var certifierade att 

utfärda rekommendationer när det gällde personens lämplighet att köra bil eller inte.  Idag 

anses arbetsterapeuterna inom rehabiliteringen i Victoria vara en av de bästa internationellt 

praktiserande inom området bilkörning (Unsworth, 2007). Även i Canada sker det en 

utveckling inom detta område. Där har man sett en ökad efterfrågan av arbetsterapeutiska 

interventioner framför allt när det gäller äldre personers förmåga att köra bil, exempelvis efter 

stroke eller i tidigt stadium av Alzheimer´s. Arbetsterapeuter är den yrkesgrupp i Canada idag 

som är mest engagerade i bilkörningsärenden med personer som har funktionshinder. 

(Korner-Bitensky, Bitensky, Sofer, Man-Son-Hing & Gelinas, 2006).  
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I USA börjar man också uppmärksamma hur viktig bilkörning och mobilitet är för 

funktionshindrade eftersom det kan påverka en persons hela livssituation. Här arbetar 

arbetsterapeuter med frågor som rör bilkörning för personer i alla åldrar. Vissa 

arbetsterapeuter som är verksamma inom rehabilitering har specialiserat sig på bilkörning och 

mobilitet i samhället (Stav, et al. 2005). Det finns också flera andra länder där arbetsterapeuter 

sedan länge varit engagerade i att utvärdera körlämplighetsfrågor. Ett exempel på detta är 

Storbritannien där det finns ett femtontal centers med arbetsterapeuter som uteslutande ägnar 

sig åt dessa frågor (Larsson et al., 2007). 

Av litteraturen framkom det alltså att det gjorts en del studier om hur arbetsterapeuter 

bedömer förändringar av körförmåga efter en skada eller sjukdom. Dessa bedömningar görs 

vanligen på äldre personer som redan har körkort. Däremot fanns det mycket lite information 

om vilka bedömningar arbetsterapeuter kan göra vid införskaffandet av körkort när det gäller 

unga funktionshindrade. Eftersom arbetsterapeuten har en viktig roll i körlämplighetsfrågor 

och i bilanpassningsfrågor för unga människor med funktionsnedsättningar kan kunskap inom 

området vara användbart för blivande och även för praktiserande arbetsterapeuter. Därför 

anser vi att det är av intresse att undersöka vad arbetsterapeuter kan bidra med inom detta 

område och om ett klientcentrerat arbetssätt tillämpas eller går att tillämpa vid körkorts- och 

bilanpassningsärende för unga funktionshindrade. 

 

2. Syfte 

Syftet med studien var att med stöd av den arbetsterapeutiska arbetsprocessen undersöka hur 

arbetsterapeuter arbetar med unga funktionshindrade som vill ta körkort och skaffa bil. 

 

3. Metod 

3.1 Urvalsförfarande 

Ett strategiskt urval av informanter gjordes. Med det menas att urvalet av informanter skall 

vara ändamålsenligt för frågeställningen, det vill säga att vissa kriterier måste uppfyllas för att 

få delta i studien (Malterud, 1998). 
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Inklusionskriterierna för studien var således att informanterna var arbetsterapeuter som 

exklusivt och fortlöpande arbetade med körkorts- och bilanpassningsfrågor. För att hitta 

informanter som uppfyllde kriterierna för studien gjordes dels en sökning via Internet, dels 

kontaktades per telefon relevanta arbetsterapeuter inom vuxenhabiliteringarna i Region 

Skåne. Både Internetsökningen och telefonkontakterna ledde fram till ett mobilitetscenter, där 

man är specialiserade inom studiens område. Av totalt tre anställda arbetsterapeuter var det 

två som uppfyllde inklusionskriterierna och båda uppgav att de var intresserade av att delta.  

 

3.2 Metod för insamling av information 

Insamling av information skedde i form av en kvalitativ intervju med öppna riktade frågor för 

att få svar inom det område som studiens syfte var riktat mot och för att informanterna skulle 

beskriva sina kunskaper och erfarenheter med egna ord. Därmed kunde mycket information 

om området erhållas (Lantz, 1993). 

Vid intervjuerna användes egenhändigt framtagna frågor som stöd. Frågorna utformades i 

relation till syftet och en arbetsterapeutisk arbetsprocess användes som vägledning för sådant 

som datainsamlingsmetoder, bedömningsmetoder, åtgärder och uppföljning. Följden på 

frågorna ordnades efter stegen i Arbetsterapiprocessen. Frågorna berörde även 

arbetsterapeuternas erfarenheter i olika avseenden samt deras framtidsvisioner.   

För att kontrollera frågornas giltighet gjordes en provintervju med en arbetsterapeut som 

arbetar med habiliteringsärenden. Provintervjuer görs innan de verkliga intervjuerna 

genomförs för att pröva om frågorna är relevanta och användbara för studiens syfte (Lantz, 

1993). Efter provintervjun formulerades några av frågorna om. 

 Följande frågor ställdes under intervjun: 

1. Hur länge har du arbetat med den här typen av ärenden? 

2. Hur kommer det sig att du började arbeta med dessa ärenden? 

3. Hur kommer ni i kontakt med klienten och vem är klienten? 

4. Samarbetar ni med olika professioner och instanser och i så fall vilka? 

5. Har ni någon generell praxismodell som vägledning i ert arbete? 

6. Hur går bedömningen till och använder ni några bedömningsinstrument? 
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7. Vilka åtgärder gör ni? 

8. Hur följer ni upp? 

9. Hur ser du på den nuvarande verksamheten och den i framtiden? 

Följdfrågor ställdes under intervjun. 

 

3.3 Procedur  

Arbetsterapeuterna kontaktades först via e-post. Därefter skickades informationsbrev om 

studiens innehåll till de arbetsterapeuter som ville delta i studien.  

Eftersom arbetsterapeuterna befann sig på annan ort och det inte fanns någon möjlighet att 

träffas personligen för intervjuerna beslöts att intervjuerna skulle göras per telefon. Tidpunkt 

för intervju bestämdes av arbetsterapeuterna själva. För att kunna förbereda sig på vilken 

information som efterfrågades fick arbetsterapeuterna en sammanfattning av intervjuguiden 

tillsänt en vecka före avtalade intervjutillfällen. 

Arbetsterapeuterna intervjuades en och en och intervjun spelades in på band. Till hjälp 

användes högtalartelefon. Båda författarna var närvarande vid telefonintervjuerna. En av 

författarna ledde intervjun medan den andra förde anteckningar. Intervjuerna tog cirka 25 

minuter vardera. 

 

3.4 Bearbetning av den insamlade informationen 

En transkription av informationen gjordes direkt efter båda intervjutillfällena. Med 

transkription menas att intervjuerna överförs till text (Malterud, 1998).  Båda författarna 

avlyssnade och skrev ned intervjuerna vid ett och samma tillfälle. En analys av innehållet i 

intervjuerna gjordes och för studien relevant information tillvaratogs. Informationen 

sammanställdes sedan utifrån Arbetsterapiprocessen och lades under respektive steg i denna. 

Dessa steg användes som rubriker i resultatredovisningen. Den information som inte föll 

under stegen i Arbetsterapiprocessen tematiserades och lades under övriga rubriker i 

resultatredovisningen. 
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3.5 Etiska överväganden 

Ansökan om att få genomföra studien gjordes till Vårdvetenskapliga Etiknämnden. Ett brev 

för medgivande om att få genomföra studien skickades till verksamhetschefen.  

När intervjumaterialet sammanställts och studien var genomförd raderades 

bandinspelningarna. Allt material avidentifierades så att arbetsterapeuternas identitet inte 

kunde röjas. 

 

4. Resultat 

4.1 Beskrivning av informanterna och verksamheten 

Under intervjuerna framkom det att den ena arbetsterapeuten tidigare har arbetat inom 

habilitering och har de senaste fyra åren sysslat enbart med körkorts- och bilanpassnings-

frågor i den aktuella verksamheten. När vi frågar henne hur det kommer sig att hon började 

arbeta med det här, säger hon att ”ett intresse för frågorna har jag haft ganska länge och jag 

visste att det här projektet var igång” …” sen blev jag värvad till projektet”. 

Den andra arbetsterapeuten har arbetat med den här typen av ärenden i sex år i en liknande 

verksamhet. Hon säger att ”i och med tjänsten jag fick så innebar det frågeställningar om 

bilkörning, det var så det började”. 

Enligt en av informanterna startade verksamheten som ett projekt 2004 och fungerar som en 

serviceinstans till bland annat sjukvården och Försäkringskassan. Uppdragen från sjukvården 

kan komma ifrån primärvården och habiliteringsenheterna och innefattar bland annat 

bedömningar av körkortslämplighet samt rekommendationer till läkaren.  

Hon säger även att uppdragen innefattar att beskriva behovet av bilanpassningar så att 

Försäkringskassan kan fatta beslut om bilanpassningsstöd.  Klienten ansöker om ett 

kontantbidrag till bilköp och bilanpassning och äger sedan själv den anpassade bilen. 

Försäkringskassan bedömer om behov föreligger. På frågan om de samarbetar med andra 

professioner och instanser svarade en av arbetsterapeuterna att ”i det dagliga arbetet eller vid 

utredningar kan man säga att vi har lite udda samarbetsparters, nämligen trafiklärare 

framförallt och trafikinspektörer. Och sen har vi ett samarbete då med, speciellt under projekt 
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just nu när det gäller uppbyggnad av verksamheten och då tänker jag på Försäkringskassan, 

sjukvård och vägverket”. 

Hon menar vidare att Försäkringskassan och sjukvården är mer som kunder, medan teamet 

består av trafiklärare och trafikinspektörer. Några andra professioner och instanser som de 

också samarbetar med är bilanpassningsföretag, läkare och neuropsykologer. 

När vi ställer frågan om hur hon personligen upplever samarbetet med dessa grupper, säger 

hon så här: ”I och med att det här varit lite vägbrytande har det då också varit en lång 

inkörsperiod. Så det finns inga självklarheter och det är inte helt lätt. Det är inte lätt att 

diskutera bilanpassning, bilkörning och bilmodeller med en trafikinspektör.” 

Även om det har varit en lång väg hit tycker hon att samarbetet fungerar bra idag, men att det 

krävs kunskap och att man vet vad pratar om för att det ska fungera.  

”…så det gäller att ha en del på fötterna.” 

 

4.2 Arbetsterapeutiskt synsätt 

Den ena arbetsterapeuten förklarar att arbetet görs ”med individen i centrum”. Hon säger att 

”vi tittar faktiskt inte på hela livssituationen det gör vi inte”, utan fokus ligger på 

bilkörningen och hur klientens funktionsförmåga påverkar aktiviteten. Eventuella problem 

med de aktiviteter som krävs för klientens målsättning löses med bland annat anpassningar. 

Vid körlämplighetsutredningar beaktas klientens aktivitetsproblem utifrån fysik och kognition 

såsom att kunna planera bilkörning och bedöma risker i trafiken. 

 

4.3 Klientkontakt och beskrivning av klienten 

På frågan om hur de kommer i kontakt med klienten, svarar en av arbetsterapeuternas att: ”en 

del har remisser från sjukvård och Försäkringskassan. De från sjukvården är faktiskt på 

remiss från läkare”. Hon uppger också att klienterna framför allt kommer från den egna 

regionen. Man tar även emot ärenden från regionen för personer som står utanför bilstöds-

systemet. En del av ärendena kommer också från Försäkringskassan. Då kan det gälla 

personer som redan har beviljats bilstöd. Några klienter kommer också från stadens färdtjänst, 

där det drivs ett projekt för alternativ till färdtjänst. 
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 Klienterna som kommer tillhör alla åldersgrupper; barn, ungdomar, medelålders och äldre. 

Här avser ärendena allt från små barn med funktionshinder där föräldrar fått beviljat bilstöd 

för anpassningar till sådant som berör äldre personer där diagnoser som stroke och demens är 

vanligast. Stroke och demens är det vanligaste diagnosen överhuvudtaget. När det gäller 

bedömningar inför att ta körkort säger en av arbetsterapeuten att ”där är det en väldigt 

heterogen bild av olika funktionshinder. Det är både neuropsykiatriska och lindrig 

utvecklingsstörning, det kan vara rörelsehinder. Ibland är det alltihopa i en och samma 

person”. Men när det gäller de ungdomar som kommer dit och inte har körkort säger hon att 

”det vanligaste är nästan neuropsykiatriska funktionshinder. Större neuropsykiatriska. En 

större grupp än rörelsehinder”. Då avser ärendena oftast bilanpassningsfrågor.   

En annan grupp som också kommer dit för utredning är personer där körkortsinnehavet har 

ifrågasatts på grund av medicinska skäl. Då gäller det framförallt bedömning och utredning av 

kognitiva funktioner.  

 

4.4 Datainsamling 

Som en del av datainsamlingen berättar arbetsterapeuterna, att de har en dialog med klienten. 

Detta för att få fram dennes egen uppfattning om aktivitetsproblemet. En av arbetstera-

peuterna säger att när det gäller ungdomar som kommer dit ” är ofta deras föräldrar med 

också och kan ofta förklara skolgång och hur deras uppväxt har fungerat”. Andra saker som 

de frågar om är hur diagnosen yttrar sig och om personen har någon trafikvana sedan tidigare, 

till exempel om han/hon har kört moped. 

 

4.5 Bedömning och bedömningsinstrument 

På frågan om de använder några bedömningsinstrument säger en av arbetsterapeuterna att ”vi 

försöker använda de bedömningsinstrument som finns att tillgå och som man sett i forskning 

har någon relevans för aktiviteten”. Hon menar också att ”det är ett nytt område så det finns 

för tillfället inte alltid instrument som är prövade i förhållande till diagnosen, men att vi letar 

vidare med det”. 

När det gäller körlämplighetsutredningar säger båda arbetsterapeuterna att de använder 

bedömningsinstrument som Useful field of view, som är ett datoriserat syntest, Trail making 
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test (TMT), P-drive som är ett bedömningsprotokoll för körning och Stroke Driver Screening 

Assessment (SDSA) som är ett kognitivt screeninginstrument speciellt utvecklat för stroke. 

En av arbetsterapeuterna säger också att ”vi har ett som heter den statiska riggen där man 

tittar på reaktionsförmåga och uppmärksamhet”. 

En av arbetsterapeuterna berättar att när det gäller personer som redan har körkort, görs det en 

praktisk körbedömning i trafik där arbetsterapeuten åker med i en utprovningsbil tillsammans 

med trafikskollärare och trafikinspektör. Här gör arbetsterapeuten en bedömning av utförandet 

av aktiviteten bilkörning.  

De gör alltså bedömningar av aktivitetsutförande i aktiviteten bilkörning där man bland annat 

tittar på hur klienten hanterar bilen praktiskt och i trafiken samt planering och riskbedömning 

i trafiken. 

En av arbetsterapeuterna säger, att vid bilanpassningsärenden använder de sig av en checklista 

som de själv utformat. ”Men annars utgår vi ifrån den här vanliga arbetsterapeutmodellen 

...... med funktionsanalyser och aktivitetsanalyser.” 

 

4.6 Åtgärder 

Vid frågan om vilka åtgärder som de vanligen gör vid bilanpassning och/eller körkortsfrågor, 

förklarar de att det inte gör några åtgärder själva. En av arbetsterapeuterna säger att ”vi gör 

rekommendationer som läkarna kan använda sig av”. Hon uppger också att de hjälper till 

med rådgivning och utprovning samt ger förslag på bilanpassningar, träningsformer och 

utprovningar. En av arbetsterapeuterna menar dock att det är ett kommande inslag att ha 

träning i körsimulator. 

När det gäller rådgivning kan arbetsterapeuten exempelvis informera klienten om vilken 

ekonomisk hjälp som finns att tillgå från samhället, vilka bilskolor som finns och vilka 

bilanpassningsföretag de kan vända sig till.  

 

4.7 Uppföljning 

När vi frågar om de gör några uppföljningar säger den ena arbetsterapeuten att ”jag kan inte 

säga att vi gör några uppföljningar direkt”.  Hon berättar att ärendena avslutas efter att till 
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exempel en körlämplighets- eller bilanpassningsbedömning har gjorts. Den andra 

arbetsterapeuten säger vidare att ”det vanligaste är ju att vi gör ett specifikt uppdrag och 

svarar på det och där emellan har vi inget uppdrag helt enkelt”. 

Om det blir aktuellt med uppföljning så sker det på remittenternas initiativ, menar hon. Det 

gäller även anpassningsärendena som är på uppdrag från Försäkringskassan, där 

Försäkringskassan då får be om uppföljning. Den andra arbetsterapeuten säger också att de 

inte har fått något uppdrag när det gäller uppföljning av ungdomar ännu men att det kan bero 

på att verksamheten är ny och ungdomarna får börja övningsköra när de är 16 år, ”då är det 

två år till det får ta körkort”. 

 

4.8 Tankar om framtiden 

Enligt den ena arbetsterapeuten var verksamheten från början ett tidsbegränsat projekt men 

fungerar nu som ett kooperativ utan vinstintresse och finansieras av de olika rörelsehinder-

förbunden. Den ena arbetsterapeuten tror inte att det kommer att vara så i framtiden. Det är en 

viktig verksamhet och hon tror att den kommer att fortsätta i en annan form. Det kan bli så att 

regionerna kommer att ha större inflytande. Båda arbetsterapeuterna tror att verksamheten 

kommer att expandera och teamarbetet blir mer utvecklat. En av arbetsterapeuterna uttrycker 

att ”det kommer nog att bli mer behov av arbetsterapeuter med sina bedömningar. Det är en 

het potatis i Sverige idag, kan man säga”. Om detta sedan blir i nära framtid eller längre fram 

i tiden vet hon inte. 

Båda arbetsterapeuterna menar att bilkörning är en stor och viktig aktivitet. Den ena 

arbetsterapeuten säger att ”i utlandet är det ändå mer kunskap…det finns specialutbildningar 

de kan få som håller på med det här och det har vi inte i Sverige”. Hon uppger dock att det 

har skett en förändring i Sverige. Hon säger att ”läkarna har fått upp ögonen mer och mer på 

att de har ett ansvar och kan ändå inte göra bedömningar och då blir det ofta vi som får 

hjälpa dem”. Det är ofta svåra bedömningar som tar tid att göra. Hon säger också att ”vi har 

en grundkunskap men man behöver lära sig mer och mer”.  

Informanterna tror även att arbetsterapeuter kommer att arbeta mer självständigt bland annat 

när det gäller uppföljningar och återkommande kontroller av klienten än vad de gör idag. De 

menar att det kommer att bli ett större behov av arbetsterapeuter inom det här området. 
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Enligt en av arbetsterapeuterna håller Vägverket på med en utredning om att tillsätta en 

transportstyrelse. Detta kan ha betydelse för den här typen av verksamhet eftersom behovet 

har uppmärksammats. Just nu finns den bara i Göteborg och Stockholm, men de menar att fler 

regioner behöver ha den här möjligheten.  

 

5. Diskussion 

5.1 Metoddiskussion 

När arbetet med urval av informanter påbörjades fanns en tanke om att fem informanter vore 

ett lämpligt antal till studien. Efter att ha varit i kontakt med ett antal arbetsterapeuter på 

vuxenhabiliteringsenheter i Region Skåne visade det sig att det bara var ett fåtal av dessa som 

varit engagerade i något ärende gällande körkortsfrågor. De som uppgav att de hade gjort 

några utredningar och/eller bedömningar menade att det inte var så insatta i området. De allra 

flesta uppgav att de inte alls hade haft denna typ av ärenden. Eftersom vi var intresserade av 

att veta hur arbetsterapeuter arbetar exklusivt med körkortsfrågor för funktionshindrade 

ungdomar, uppfyllde ingen av dessa arbetsterapeuter inklusionskriterierna. Många av 

arbetsterapeuterna vi kom i kontakt med hänvisade oss vidare till den verksamhet som vi 

senare valde att undersöka. Det framkom vid ett senare tillfälle att det finns ytterligare en 

likadan verksamhet i Sverige, men på grund av skedet uppsatsen var i vid den tidpunkten, 

kunde inte den verksamheten kontaktas.  

En kvalitativ studie grundar sig på ett genomtänkt och lämpligt urval av informanter snarare 

än ett större antal. Tvärtemot kan ett för stort antal informanter medföra för mycket 

information och därmed försvåra bearbetningen av den (Malterud, 1998). Eftersom det inte 

fanns fler arbetsterapeuter att tillgå på den undersökta verksamheten blev urvalet väldigt litet. 

Vi anser därför att det hade varit en fördel om vi i ett tidigare skede av vår uppsats känt till att 

det fanns ytterligare en verksamhet där arbetsterapeuter arbetar exklusivt med dessa frågor. 

Om så varit fallet hade vi kunnat få med åtminstone två arbetsterapeuter till i vår studie för att 

öka studiens omfång. 

Studien grundar sig på ett antagande om att arbetsterapeuterna arbetar eller bör arbeta 

klientcentrerat. Vi ville därför undersöka om det verkligen förhöll sig så i en verksamhet som 
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är specialiserad på körkorts- och bilanpassningsfrågor. Därför valde vi att genomföra studien 

med stöd av en arbetsterapeutisk processmodell.  

Ett alternativ hade varit att basera studien helt på arbetsterapeuternas erfarenheter och 

upplevelser av sitt arbete. På detta sätt hade vi kanske fått information som hade visat en 

annan bild av hur dessa arbetsterapeuters dagliga arbete ser ut.  

Genom att använda en arbetsterapeutisk processmodell som stöd kunde vi med större säkerhet 

få den information som vi ansåg vara relevant för vårt syfte med studien. 

Valet av kvalitativ metod för insamling av information gjordes med tanke på att studien delvis 

även skulle ge en bild av arbetsterapeuternas erfarenheter och tankar om sitt arbete. Genom 

öppna intervjuer blev informationsinsamlingen mer en dialog mellan författarna och 

informanterna. Detta gjorde att intervjumaterialet fick ett bredare innehåll än vad som hade 

erhållits med till exempel enkätfrågor. Frågorna var dock utformade efter en arbetsterapeutisk 

processmodell och intervjuerna blev därmed riktade mot denna. Detta kan vara en nackdel då 

svaren från informanterna begränsades och ytterligare information av vikt kan ha gått förlorad 

(Krag-Jacobsen, 1993).  

En intervjuguide gjordes för att kunna säkerställa att efterfrågad information var samma vid 

båda tillfällena (Dahlberg, 1997). Författarna valde även att en och samma person skulle leda 

båda intervjuerna medan den andra förde anteckningar. Detta för att intervjuerna skulle bli 

likvärdiga. 

Intervjuguiden var även till för att kunna säkerställa att efterfrågad information var samma vid 

båda intervjutillfällena (Dahlberg, 1997).  Eftersom intervjuguiden var utformad utifrån 

arbetsterapiprocessens olika steg blev bearbetningen av informationen överskådlig. Det mesta 

av informationen kunde användas och sättas in under respektive steg vilket visade att 

intervjufrågorna hade relevans till syftet med studien.  

Arbetsterapeuterna besvarade samtliga frågor med utförliga svar bortsett från frågan om de 

använde sig av någon generell praxismodell. Denna fråga blev föremål för kommentarer och 

frågor från arbetsterapeuterna då de inte var bekanta med just begreppet generell 

praxismodell. Frågan skulle därför ha formulerats om med ett mer allmänt begrepp. Under 

intervjun förtydligades emellertid begreppet och med hjälp av följdfrågor kunde frågan 

besvaras på ett tillfredsställande sätt. 
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Med tanke på att studiens syfte fokuserar på unga som tar körkort för första gången, anser 

författarna att intervjun borde ha styrts in mer på just arbetet med ungdomar. Detta kunde ha 

gjorts med fler följdfrågor om till exempel hur omfattande arbetet med ungdomar är och 

skillnader i arbetet mellan äldre och unga. 

Det kan finnas all anledning att diskutera om intervjuerna kunde ha blivit mer utförliga om de 

hade gjorts vid personliga möten med arbetsterapeuterna. Telefonintervjuer är i regel inte 

lämpade för öppna intervjuer då både frågorna och svaren kan bli för kortfattade (Trost, 

1997). En annan aspekt är att människor har olika förhållningssätt till att prata i telefon. En 

del blir fåordiga medan andra känner sig mer bekväma med att inte sitta framför personen de 

samtalar med (Krag-Jacobsen, 1993). Detta kan ha påverkat insamlingen av informationen. 

 

5.2 Resultatdiskussion 

Resultatet av studien visar att arbetsterapeuternas arbetssätt med ungdomar som ska ta körkort 

och införskaffa bil på den valda verksamheten ser annorlunda ut än vad det vanligen gör inom 

till exempel region och kommun. Båda arbetsterapeuterna uppger att deras dagliga arbete 

styrs av de uppdrag de får från bland annat Försäkringskassan och sjukvården. Vi anser därför 

att det inte är möjligt för arbetsterapeuterna att, såsom den nuvarande verksamheten ser ut, 

utforma en behandlingsplan där bland annat målformuleringar, åtgärder och utvärdering 

skulle ingå. Utvärdering är en viktig del av det arbetsterapeutiska arbetet eftersom detta gör 

att det är möjligt att rapportera och dokumentera resultatet av arbetsterapiåtgärderna 

(Söderback, 1991). Detta menar vi i sin tur kunde leda till utveckling inom området och 

behovet av arbetsterapi inom körkortsfrågor och bilanpassningsärenden kunde förtydligas.  

Eftersom projektet dels har förlängts och utvecklats, dels att de får uppdrag från andra 

regioner än den egna, menar vi att verksamheter med specialkompetens inom det aktuella 

området behövs. Detta styrks av Unsworth (2007) som menar att rehabilitering och träning av 

bilförare är ett av mest angelägna områdena för arbetsterapeutiskt arbete. Vi anser också att 

arbetet skulle kunna utvecklas och verksamheten skulle kunna breddas.  

Redan idag är arbetsterapeuter involverade i denna typ av frågor. Detta uppmärksammas 

bland annat i en svensk studie av arbetsterapeuter som arbetade inom region och kommun. 

Studien visade att över hälften av de tillfrågade, arbetade med körlämplighetsfrågor, även om 

det inte var i någon större utsträckning. Den allra vanligaste diagnosgruppen som dessa 



 

     16

arbetsterapeuter arbetade med var strokepatienter. Studien visade också att bedömningarna i 

dessa ärenden utfördes på olika sätt och med olika bedömningsmetoder. Dessa 

arbetsterapeuter använde allt från icke standardiserade bedömningsinstrument till instrument 

som var speciellt utvecklade för utvärdering i körlämplighetsfrågor. De flesta 

arbetsterapeuterna i studien menade att de behöver fördjupade kunskaper inom vissa delar av 

området. Studien visade också att det bara var två av 103 respondenter i undersökningen som 

arbetade exklusivt med dessa frågor (Larsson et al., 2007).  

I resultatet kom det fram att arbetsterapeuterna på verksamheten använder en del av de 

bedömningsinstrument som finns inom området men att instrumenten som finns, inte alltid är 

diagnosspecifika. Unsworth (2007) menar att trots att det har gått över 20 år sedan 

arbetsterapeuter började specialisera sig i körkortsfrågor i Melbourne, Victoria, har 

forskningen gått långsamt framåt och det har inte skrivits mer en ett fåtal artiklar inom 

området. Utveckling av bedömningsinstrument har åsidosatts och utmaningen är fortfarande 

att, för arbetsterapeuter som arbetar och forskar inom området, validitetstesta och 

reliabilitetstesta bedömningsinstrument för bilkörning. 

Under intervjuerna kom det även fram att behovet av arbetsterapeuter inom området har börjat 

uppmärksammas i Sverige. Denna efterfrågan ökar även i andra delar av världen. Ett exempel 

på detta är i USA och Canada där det framför allt är frågan om att genomföra 

körlämplighetsbedömningar hos personer som redan har körkort men som på grund av 

åldersrelaterade sjukdomar inte längre är lämpliga bilförare. (Korner-Bitensky et al., 2006).  

Arbetsterapeuter har en grundkompetens inom området som kan komplettera andra 

professioner. Att arbetsterapeuterna på verksamheten konsulteras vid körlämplighets-

bedömningar och bilanpassningsfrågor samt att de arbetar tillsammans med andra instanser 

och professioner, menar vi bekräftar att ett teamarbete är av vikt när det gäller körlämplig-

hetsfrågor. Detta styrks även av Larsson et al. (2007) som menar att det inte räcker med bara 

arbetsterapeutiska bedömningar utan även andra professioners kunskaper och bedömningar 

behövs. 

 Lika lite som läkarna och trafiklärarna kan ta över arbetsterapeutens bedömningar, lika lite 

kan arbetsterapeuten göra medicinska bedömningar som läkarna gör eller ta över 

trafiklärarens roll i sammanhanget. Därför menar vi att de teamarbeten som idag pågår i 

verksamheten krävs även i fortsättningen. 
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Som det ser ut idag anser vi att verksamhetsformen är begränsande när det gäller bredden av 

arbetsterapeuternas kompetensområde. De skulle kunna ha mer inflytande i hela körkorts-

utredningsprocessen. Klienterna skulle kunna vända sig dit utan remiss som man till exempel 

gör i kommun och primärvård i andra ärenden. Så fungerar det till exempel i USA, Canada, 

Australien och Storbritannien där klienterna kan bli remitterade av anhöriga, landets 

körkortsmyndighet, polisen efter en olycka och av sig själva (Unsworth, 2007).  

Vid intervjun uppger en av arbetsterapeuterna att när det gäller ungdomar som kommer dit för 

bedömning och utredning är den största gruppen de som har neuropsykiatriska funktions-

hinder. Vi anser att, förutom det kommande inslaget med körsimulator, skulle arbetstera-

peuterna kunna arbeta mer med andra åtgärder såsom förbättring av funktioner som är 

nedsatta hos klienten samt kompensatoriska insatser. Ett exempel på detta finns i en 

amerikansk studie där man beskriver hur en arbetsterapeut arbetar med en 16-årig ung man 

med ADHD-problematik. Åtgärderna som beskrivs där är bland annat att arbetsterapeuten 

lägger upp ett träningsprogram för att han ska kunna förbättra den visuella uppmärksamheten, 

förmågan att köra bil säkert samt förmågan att kommunicera med andra trafikanter (Stav  

et al., 2005). Unsworth (2007) nämner också exempel på arbetsterapeutiska åtgärder inom 

området bilkörning. Det rör sig även här om att träna upp och förbättra förmågor som krävs 

vid bilkörning. 

Resultatet visar också att arbetsterapeutens sätt att arbeta klientcentrerat inte får utrymme i 

denna verksamhetsform. Här menar vi att arbetsterapeuten skulle kunna arbeta mer 

individanpassat när det gäller målet med interventionen. Det är naturligtvis aktiviteten 

bilkörning som skall beaktas, men eftersom funktionshindren är olika hos olika klienter kan 

det vara viktigt att anpassa bedömningar och åtgärder efter individen.  Detta styrks av Stav  

et al. (2007) som menar att genom att titta på klientens styrkor och svagheter i aktivitets-

utförande kan arbetsterapeuten arbeta mer utifrån klientens individuella resurser. 

I resultatet kom det fram att båda arbetsterapeuterna tror att en utveckling av verksamheten 

kommer att ske. Detta bekräftar resultatet, som visar att behovet av arbetsterapeutiska 

bedömningar ökar i Sverige och i andra länder. Därför anser vi att unga funktionshindrade 

som ska ta körkort och skaffa bil första gången blir en ökande klientgrupp för 

arbetsterapeuter.  
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5.3 Slutsats 

Eftersom vi ser ett kommande bredare arbetsfält för arbetsterapeuter tycker vi att det hade 

varit intressant att undersöka vilka behov unga funktionshindrade själva upplever sig ha vid 

införskaffandet av körkort och bil. Vi menar att det är viktigt att belysa detta område då det 

inte berörs i vår grundutbildning samt det faktum att många verksamma arbetsterapeuter inte 

tycks ha kännedom om körkorts- och bilanpassningsfrågor för unga funktionshindrade.  

Som blivande arbetsterapeuter anser vi också att, genom att arbeta mer klientcentrerat med 

körkorts- och bilanpassningsfrågor, skulle klienten få en ökad möjlighet till aktivitet och 

därmed större delaktig i samhället.  

Vår undersökning pekar på att alla arbetsterapeuter kan arbeta med körkorts- och 

bilanpassningsfrågor eftersom arbetsterapeuter redan har en god grundkompetens för att 

bedöma körlämplighet hos unga funktionshindrade som vill ta körkort och införskaffa bil.  

Eftersom det är ett så komplext område menar vi att fördjupade kunskaper i form av 

specialutbildning skulle kunna ge fler arbetsterapeuter möjlighet att arbeta exklusivt med 

körkorts- och bilanpassningsfrågor för unga funktionshindrade. Förutom en ökad kunskap 

inom området behövs nya diagnosspecifika bedömningsinstrument utvecklas. Vi ser även att 

teamarbete med professioner utanför sjukvården är en förutsättning och bör utvecklas samt att 

fler verksamheter som är specialiserade inom området behövs. 
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