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Sammanfattning:  

Bakgrund: Barn är en del av en social enhet; familjen, och när ett barn har en 

funktionsnedsättning drabbas därför hela familjens hälsa och aktivitetsutförande. Aktivitet är 

viktigt för barns utveckling och för hela familjens välmående.  Arbetsterapeuter arbetar med att 

underlätta aktivitet och möjliggöra delaktighet och när ett barn är klienten bör 

klientperspektivet vidgas till hela familjen och ett familjecentrerat arbetssätt bör tillämpas.  

Syfte: Syftet med studien är att beskriva hur arbetsterapeuter arbetar familjecentrerat och hur 

familjecentrerad arbetsterapi kan förändra aktivitetsutförandet hos familjer med barn med 

funktionsnedsättning. 

Metod: Litteraturstudie baserat på elva vetenskapliga artiklar som söktes i databaserna Cinahl 

Plus with Fulltext, PubMed och PsychINFO. Både kvalitativa och kvantitativa studier 

inkluderades. Kvalitetsgranskning samt innehållsanalys av artiklarna gjordes utefter Forsberg 

och Wengströms rekommendationer.    

Resultat: Åtta kategorier identifierades, varav tre kategorier beskriver hur arbetsterapeuter 

arbetar familjecentrerat; Utbilda och guida familjen, samarbete mellan arbetsterapeut och 

familjen, se till hela familjen och fem kategorier beskriver hur familjerna påverkas av 

familjecentrerad arbetsterapi; stress hos föräldrar, föräldrarnas självförtroende kring sin 

föräldraroll, ett nytt sätt att se och bemöta sitt barn, ett ändrat beteende hos barnet och bättre 

samarbete och relationer inom familjen. Studien visar på att familjecentrerad arbetsterapi bidrar 

till gynnsamma effekter på hela familjens hälsa och aktivitetsutförande.  

Slutsats: Att arbeta familjecentrerat genom att se till hela familjen och samarbeta med 

föräldrarna under vårdprocessen och att utbilda och guida föräldrar, bidrar till att föräldrarna 

känner mindre stress, och får ett bättre självförtroende kring sin roll som förälder. Detta bidrar 

till att de ser och bemöter sitt barn annorlunda vilket gör att barnens beteenden och 

aktivitetsutförande förändras, vilket i slutändan leder till bättre samarbete och relationer inom 

familjen.   

 

Sökord: arbetsterapi, familjecentrerad omvårdnad, familjens hälsa, barn med 

funktionsnedsättning 
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1. Inledning  
Under en verksamhetsförlagd del inom arbetsterapeutprogrammet vid Örebro universitet blev 

vi informerade om ett projekt där en arbetsterapeut arbetar inom Socialtjänstens individ- och 

familjeomsorg (IFO). Inom IFO arbetar man bland annat med familjerätt, familjerådgivning 

och barn- och ungdomsvård (1). Vi fick till oss att projektet i denna kommun startades på grund 

av att det finns problematik hos barn som är placerade i familjehem. Många av dessa barn har 

svårigheter med tider, struktur och är ofta under neuropsykiatrisk utredning. Familjerna som tar 

emot barnen kan ha svårt att hantera den nya familjesituationen som uppstår. För att på bästa 

sätt kunna se till barnet och familjens situation ansåg man att det krävdes en samverkan mellan 

professioner med olika expertis och i detta projekt valde man att anställa en arbetsterapeut för 

att se vad denna yrkeskategori kan bidra med.  

 

Fokus inom arbetsterapi ligger ofta på att se till individens aktivitetsutförande och rikta 

interventioner mot den enskilda individen (2). Efter att vi informerats om detta projekt väcktes 

intresset för att se hur arbetsterapeuter kan rikta sina interventioner mot en grupp såsom en 

familj istället för endast en individ. 

 

2. Bakgrund  
2.1 Arbetsterapi  

Inom arbetsterapi ses aktivitet som det centrala begreppet (2) och Klassifikation av 

funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF) (3) definierar aktivitet som “en persons 

genomförande av en uppgift eller handling” (3). Aktivitet kan omfatta aktivitetsområdena 

personlig vård, arbete och fritid (4). Kielhofner (2) förklarar begreppet delaktighet som 

görandet, vilket syftar till personens engagemang i aktiviteter i det dagliga livet vilket anses 

vara väsentligt för välbefinnandet. Aktiviteter är något som genomförs i en komplex och 

mångfacetterad miljö, som innefattar bland annat fysiska ting, platser, sociala grupper och 

kulturer (2). Arbetsterapeuter arbetar med att underlätta aktivitet och möjliggöra delaktighet 

genom att minska det glapp som uppstår när en aktivitet kräver mer än vad personen själv klarar 

av. Detta kan göras genom anpassningar av miljön, träning, strategier och hjälpmedel och dessa 

arbetsterapeutinsatser kan såväl främja välbefinnande som förebygga ohälsa (5).  

 

Inom arbetsterapi som profession ses människor som unika varelser med olika behov och 

förutsättningar. Individens egna upplevelser av sin situation är central för att kunna förstå 

kopplingen mellan delaktighet i aktiviteter och individens hälsa (5). Kielhofner (2) beskriver 

hur arbetsterapeuter bör arbeta klientcentrerat och inrikta sig på det unika hos varje individ för 

att lättare få en relation och kunna lägga upp individuella mål och behandlingsstrategier. Iwama 

(6) däremot anser att det är av vikt att se människan ur ett kollektivt perspektiv likaväl som en 

individ. Vidare skriver Iwama (6) att ett funktionshinder bör ses som en gemensam upplevelse 

eftersom alla inom kollektivet på ett eller annat sätt påverkas. 
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2.2 Barn med funktionsnedsättning  

ICF (3) klassificerar funktionsnedsättning som en kroppslig avvikelse eller förlust av vissa av 

kroppens betydande funktioner och dessa avvikelser kan vara både medfödda eller förvärvade. 

Socialstyrelsen (7) definierar begreppet funktionsnedsättning som “en nedsättning av fysisk, 

psykisk eller intellektuell funktionsförmåga”.    

 

Enligt barnkonventionen (8) räknas varje människa under 18 år som barn. Ett barn som lever 

med en funktionsnedsättning har förlorat eller inte utvecklat en eller flera funktioner som till 

exempel rörelseförmågan, intelligensen, synen, hörseln eller perceptionen. Dessa förlorade 

funktioner kan uppstå i samband med diagnoser såsom Cerebral Pares (CP), Attention Deficit 

Hyperactivity Disorder (ADHD) och autismspektrumtillstånd (AST) (9). En 

funktionsnedsättning kan ge upphov till funktionshinder om den omgivande miljön skapar 

begränsningar för individen med funktionsnedsättning (7). 

 

2.2.1 Aktivitetsbegränsningar hos barn med funktionsnedsättning 

Aktivitet är av största betydelse för barns utveckling och att inte kunna vara delaktig i 

meningsfulla aktiviteter påverkar barnets hälsa och självrespekt i en negativ bemärkelse. Vilka 

aktiviteter som är meningsfulla påverkas ofta av barnets ålder. För yngre barn är det 

betydelsefullt att kunna vara delaktig i lek och samspel, medan för äldre barn blir 

självständighet i vardagen mer meningsfullt (10).  

 

De aktivitetsbegränsningar som uppstår för barn med funktionsnedsättningar kan bero på 

fysiska funktionsnedsättningar som kan orsakas av bland annat missbildningar, eller skador och 

sjukdomar i nervsystemet, muskler och leder (11). Aktivitetsförmågan kan begränsas på grund 

av bland annat koordinationssvårigheter, spasticitet eller påverkad muskelstyrka (12,13). 

Aktivitetsbegränsningar kan också bero på kognitiva funktionsnedsättningar, vilket kan uppstå 

om hjärnan drabbas av skada, sjukdom eller hindras i sin utveckling (14). Aktivitetsförmågan 

kan då begränsas på grund av svårigheter med bland annat arbetsminne, planering, förmågan 

att se andra människors perspektiv, försämrad impulskontroll, överaktivitet, sensorisk 

överkänslighet eller underkänslighet och svårigheter med adaptiva förmågor (12,15,16). 

Adaptiva förmågor innefattar alla handlingar, beteenden, aktiviteter och kunskaper som behövs 

för att klara sig själv och fungera i sociala sammanhang (15). Dessa svårigheter ställer höga 

krav på förståelse från familj och skola och kan ofta leda till utbrott och konflikter med 

föräldrar, lärare och vänner (12,16). 

 

2.2.2 Arbetsterapi för barn med funktionsnedsättning  

Inom barnhabiliteringen är målet med arbetsterapi att öka barnets självständighet och 

delaktighet i aktiviteter som är viktiga för dem i vardagen (10). Arbetsterapeuter arbetar med 

att kartlägga och bedöma funktionsnedsättningens påverkan på aktiviteterna för att sedan kunna 

föreslå interventioner med syfte att bibehålla, utveckla och/eller kompensera för såväl fysiska 

som kognitiva förmågor. Barnen tränar tillsammans med arbetsterapeut upp sin 

aktivitetsförmåga och som en del i att utveckla och/eller kompensera förmågorna kan 

förskrivning av hjälpmedel behövas. En annan del i arbetsterapeutens arbete är att ge 
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utbildningsinsatser om barnets funktionsnedsättning och aktivitetsutförande (17). Insatserna 

behöver ha ett tydligt barnperspektiv även om hela familjens önskemål och intressen är viktiga 

(10). 

 

2.3 Familjen; en social enhet 

Ett barn är ej en isolerad individ, utan en medlem i en social enhet; familjen, som påverkar hur 

barnets aktiviteter och beteenden utvecklas och formas. En familj kan se ut på många olika sätt 

och det finns ingen idealfamilj där barn utvecklas optimalt. Familjen spelar i allmänhet en viktig 

roll när det kommer till hur barn spenderar sin tid, påverka vad de gör och hjälpa dem att förstå 

varför de saker som de gör är viktiga. Barnens aktiviteter kan dock variera mellan olika kulturer 

(18). 

 

2.3.1 Familjekultur  

Familjen är ett kollektiv som delar en kulturell grund, ett ramverk som styr medlemmarnas 

tankar kring händelser och som bestämmer vilka aktiviteter som ska göras och när de ska göras 

(18). Kultur kan ses som en kollektiv upplevelse av erfarenheter, beteenden, föremål och 

fenomen och det är genom kulturen som vi tolkar och formar den fysiska och sociala miljön 

(2,6). Människan influeras av olika kulturer beroende på hur många miljöer denne är aktiv 

inom. Tillhörigheten till en viss kultur speglar en människas värderingar, känsla av kapacitet, 

intressen, roller och vanor (2). Genom att tillhandahålla en kulturell grund säkerställer familjer 

att barn lär sig att närma sig, utföra och uppleva aktiviteter på ett sätt som stämmer överens 

med övriga medlemmar i den kulturella gruppen. Kulturen överförs från en generation till en 

annan genom ritualer som exempelvis fester, traditioner och interaktioner som ger livet mening 

och konstruerar familjens identitet (18). 

 

2.3.2 Familjens aktivitetsmönster  

Familjemedlemmar engagerar sig, antingen tillsammans eller var för sig, i en variation av olika 

aktiviteter (18) och många aktivitetsutföranden upprepas och skapar ett aktivitetsmönster (19). 

När familjen tillsammans engagerar sig i aktiviteter uppstår familjeaktiviteter och för att 

upprätthålla en viss ordning och struktur i vardagen skapar en familj egna rutiner kring dessa 

familjeaktiviteter (18). Rutiner är något som är nödvändigt för en god hälsa inom familjen (19). 

Rutinmässiga familjeaktiviteter utgör en grund för interpersonella upplevelser som ger 

familjemedlemmarna stöd, identitet och en känsla av välmående. Familjer engagerar sig ofta i 

aktiviteter tillsammans för det specifika syftet att umgås med varandra (18) och hemmet bildar 

en central punkt för gemenskap (19).  

 

Eftersom familjen är en social enhet påverkar även de olika familjemedlemmarnas val av 

aktiviteter varandras aktivitetsutförande (19). Exempelvis så kan ett barns önskan om att få följa 

med en kompis hem efter skolan istället för att passa sitt syskon innebära att föräldern tar med 

sig det ena barnet till affären och handlingen tar lite längre tid än vanligt, detta i sin tur innebär 

att maten serveras senare den kvällen. Det ena barnets aktivitet påverkar både det andra barnet, 

föräldern och i slutändan hela familjen (18). 
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2.3.3 Hur familjen kan påverkas när barnet drabbas av funktionsnedsättning 

Att bli förälder till ett barn med en funktionsnedsättning innebär att de förväntningar som finns 

på livet som familj behöver omvärderas. Utmaningar kan tillkomma (20) och vardagslivet 

kommer sannolikt påverkas (9,19). Familjen förändras som ett svar på de hinder som kan uppstå 

vid en funktionsnedsättning. Rollerna inom familjen förändras, maktrelationen skiftar och 

förmågan till familjeaktiviteter påverkas. Hur måltider ser ut, hur semestern planeras, hur man 

hanterar konflikter, pengar som tjänas, och hur bostäder möbleras liksom flera andra delar av 

familjens liv påverkas (2,21) och familjemedlemmar kan behöva rätta sig efter barnet med 

funktionsnedsättning (2). Att ta hand om ett barn med funktionsnedsättning kan vara 

tidskrävande och att hitta passande barnomsorg kan vara svårt, vilket leder till att föräldrar till 

barn med funktionsnedsättning har större sannolikhet att missa arbetsdagar än föräldrar till barn 

utan funktionsnedsättning. Detta påverkar inte endast familjens ekonomi utan även föräldrarnas 

mentala hälsa (22).  

 

Föräldrar till barn med funktionsnedsättning kan känna stor sorg över det som drabbat familjen 

(2). De kan även känna av en ökad stress (23–25) och en större oro och tvivel på sin förmåga 

att ta hand om sitt barn (20). Ansvaret som kommer med att bli förälder till ett barn med 

funktionsnedsättning beskrivs av föräldrar som väldigt stort och många obekanta situationer 

uppstår (20). Bristen på sociala möjligheter, bristen på tillgången till hjälp riktat mot 

föräldrarnas behov och det faktum att barnets diagnos kan bidra till negativa följder för 

förhållandet mellan föräldrarna är faktorer som föräldrar anser bidra till stress (25). En studie 

(24) beskriver hur föräldrar i en parrelation som har barn med speciella behov känner sig mindre 

nöjda i sin parrelation än föräldrar i en parrelation med barn som inte har speciella behov. 

Föräldrar beskriver även hur de prioriterar bort sina personliga behov, då orken inte räcker till 

åt att både ta hand om barnets behov och sitt eget. Istället för att engagera sig i samhället väljer 

föräldrarna att isolera sig (26). I en annan studie (27) beskriver föräldrar en känsla av att hela 

familjens dagliga liv påverkas av och kretsar kring barnets diagnos och att diagnosen har 

fråntagit dem naturliga upplevelser av välbehag och lycka vilket gör det svårt för dem att njuta 

av dagen som en familj. 

 

Barnet är beroende av familjen för att få stöd (2) och hur barnet upplever sin 

funktionsnedsättning och det funktionshinder som uppstår påverkas till stor del av barnets 

relation till familjemedlemmarna (21). En stödjande hemmamiljö där familjen inkluderar 

familjemedlemmen med funktionsnedsättning i sina vardagliga rutiner och ger individen 

meningsfulla roller inom familjen ger en positiv effekt på det dagliga aktivitetslivet (2). 

Eftersom familjens förmåga att anpassa sig beror mer på familjens grundläggande 

förutsättningar för samarbete och sammanhållning, snarare än det enskilda barnets 

funktionsnedsättning kan inte insatser som endast är isolerade till den funktionsnedsatta 

individen ges utan hela familjen bör involveras i planerna (19). Jacobsson (17) anser att när 

man arbetar med barn, bör hela familjen ses som klienten. 

 

2.4 Familjecentrerad vård  

Rosenbaum et al. (28) beskriver hur vården av barn med funktionsnedsättningar har gått från 

att det är vårdgivaren som har varit experten och satt mål och planerat interventioner med fokus 

på att förändra barnet till att bli mer familjecentrerad där mer fokus ligger på familjens roll i 

barnets liv. Under familjecentrerad vård ser man föräldrarna som experter på sina barn och 
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deras insikt i barnets förmågor är värdefulla resurser. Vidare presenterar Rosenbaum et al. (28) 

ett ramverk för hur man bör arbeta familjecentrerat inom vården, där de lyfter vikten av att varje 

familj borde få möjligheten att bestämma i vilken omfattning de vill engagera sig i 

vårdprocessen och att föräldrarna bör ha det yttersta ansvaret för vården av sina barn. Vidare 

beskrivs att varje familj och familjemedlem ska behandlas med respekt, att alla 

familjemedlemmarnas behov bör övervägas och att varje familjemedlems deltagande bör 

uppmuntras (28). En tidigare litteraturstudie (29) om familjecentrerad vård inom pediatrisk 

rehabilitering beskriver att familjecentrerad vård behövs för att möta föräldrarnas behov och 

främja familjens välbefinnande. Vidare beskrivs vikten av att förse föräldrar och familjer med 

information och stöd och att interventionerna bör rikta sig mot en kombination av både barnet 

och föräldrarnas behov. En studie (32) om familjecentrerad vård beskriver hur bristfällig 

information till föräldrar begränsade familjens möjligheter att ta beslut om vården och att den 

övergripande vården riktade sig till kroppsfunktioner hos barnet, snarare än hela familjens 

deltagande i meningsfulla aktiviteter.     

 

2.4.1 Familjecentrerad arbetsterapi  

Under familjecentrerad arbetsterapi jobbar arbetsterapeuten för att upprätta ett förhållande till 

familjen. Genom öppen kommunikation och delat beslutsfattande skapas ett partnerskap mellan 

arbetsterapeut och familj (30). Familjecentrerad arbetsterapi innebär att arbetsterapeuten 

betonar familjens styrkor och säkerställer att familjen har kontrollen och möjligheten att fatta 

beslut kring målsättning och interventioner. Genom att observera familjen i aktiviteter, och 

reflektera tillsammans coachar arbetsterapeuten föräldrarna till att själva kunna ta ansvar för 

sitt barns dagliga vård (31).  

 

Enligt ett examensarbete (32) skrivet av elever på arbetsterapeutprogrammet vid Örebro 

universitet som undersöker arbetsterapeuters erfarenheter av att arbeta familjecentrerat inom 

barnhabilitering, arbetar många arbetsterapeuter familjecentrerat men det är inte direkt uttalat.  

Lawler et al. (33) beskriver hur ett skifte från klientcentrering till familjecentrering inom 

arbetsterapeutisk vård kräver en omdefinition av praktiken och vad det är som räknas som 

terapi. De dilemman som familjen och vårdgivaren möter är djupt sammanflätade med 

institutionella och kulturella strukturer. Vårdgivaren finner det svårt att veta hur de ska vidhålla 

sin professionella roll samtidigt som de eftersträvar att interventionerna förenas till familjens 

uttalade behov och familjen kan uppleva det svårt att veta hur samarbetet med vårdgivaren bör 

se ut. 

 

2.5 Problemformulering  

Att bli förälder är i sig en livsomvälvande situation som påverkar hela familjens livsstil (19). 

Att bli förälder till ett barn med funktionsnedsättning innebär extra stora utmaningar och 

omställningar och ytterligare grader av stress i det komplexa systemet som familjen utgör 

(18,19). Aktivitet är viktigt för barns utveckling och för hela familjens välmående (10). En 

funktionsnedsättning kan innebära begränsade möjligheter till aktivitet, både hos barnet och 

hos övriga familjemedlemmar (34). Barn är en del av en familj och kan därför inte ses som 

isolerade varelser (18). När barn är klienten bör ett utvidgat klientperspektiv användas, det vill 

säga att hela familjen betraktas som klienten (17). Tidigare forskning visar på att 
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arbetsterapeuter inte uttalat arbetar familjecentrerat och att vidare forskning inom området 

behövs (32,35).  

 

Arbetsterapeutisk litteratur (2,6,19) beskriver hur den sociala miljön såsom familjen påverkar 

människors aktivitetsutförande och belyser därmed vikten av att se till den sociala miljön runt 

personer med funktionsnedsättningar. Det är dock inte så väl beskrivet hur arbetsterapi kan 

bedrivas med fokus på familjen istället för den enskilde individen. Därför är syftet med studien 

att beskriva hur arbetsterapeuter arbetar familjecentrerat och hur familjecentrerad arbetsterapi 

kan förändra aktivitetsutförandet hos familjer med barn med funktionsnedsättning.    

 

3. Syfte  
Syftet med studien är att beskriva hur arbetsterapeuter arbetar familjecentrerat och hur 

familjecentrerad arbetsterapi kan förändra aktivitetsutförandet hos familjer med barn med 

funktionsnedsättning. 

 

4. Metod  
4.1 Design  

Litteraturstudie används som metod för att besvara syftet, då avsikten är att beskriva det 

befintliga kunskapsläget inom valt ämnesområde (36). En litteraturstudie går ut på att 

systematiskt söka, sammanställa och analysera tidigare forskning inom ett visst område för att 

besvara en eller flera forskningsfrågor (36). I denna litteraturstudie används både kvalitativ och 

kvantitativ forskning vilket kan vara en fördel inom hälsoområdet då detta ger en bredare bild 

av problemet och en bättre förståelse av verkligheten (37).   

 

4.2 Litteratursökning  

I enlighet med Axelssons (37) rekommendationer genomfördes inledningsvis pilotsökningar i 

databaserna Cinahl Plus with Fulltext (CINAHL) och PubMed, som båda täcker området 

arbetsterapi. Pilotsökningarna gjordes för att säkerställa att tillräckligt med artiklar relevanta 

för syftet fanns att tillgå och för att finna passande sökord. För att säkerställa att få fram 

tillräckligt många artiklar relevanta för att besvara syftet ansågs att den slutgiltiga sökningen 

behövde göras i minst tre databaser. Efter att ha läst artiklar som kommit fram under 

pilotsökningen upptäcktes synonymer som kunde användas i den slutgiltiga sökningen. 

Slutsökningen med alla sökord och sökordskombinationer redovisas vidare i tabell I.    

 

Sökningen skedde i databaserna Pubmed (MeSH), CINAHL (MH) och PsycINFO (DE) som 

alla tre täcker området omvårdnad och arbetsterapi. En blandning av ämnesord 

(MeSH/MH/DE) och fritextord användes. För att bredda och avgränsa sökningen kombinerades 

sökorden med de booleska operatorerna OR och AND. Sökorden intervention, service och 

program trunkerades med asterisk (*) på slutet av ordet för att automatiskt söka på olika 

ändelser (38). 
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 Tabell I. Sökmatris 

 

 

 

 

 

  Antal träffar    

 Sökord  PubMed 

(2019-03-04) 

Cinahl 

Plus with 

fulltext 

(2019-03-

04) 

PsykInfo 

(2019-03-04) 

Urval 1 

Relevanta 

titlar  

Urval 2 

Relevanta 

artiklar 

efter 

genomgång 

av abstrakt  

Urval 3 

Inkludera

de artiklar 

efter att 

ha läst 

urval 2 i 

fulltext 

1 Occupational therapy 

(MeSH, MH, DE) 

12 459 18 647               7 635    

2 Occupational 

therapists (fritext, MH, 

DE) 

151 7 037               2 164    

3 Pediatric occupational 

therapy (fritext, MH) 

42 2 217                    57    

4 Home occupational 

therapy (fritext, MH) 

10 309                      8    

5 1 OR 2 OR 3 OR 4 12 557 26 205               8 433    

6 Family centered care 

(MeSH, MH/fritext) 

1424        6 421                  620    

7 Family centered 

(fritext) 

3065         7 798               2 442    

8 Family focused 

(fritext) 

825           624               1 144    

9 Family oriented 

(fritext)  

665           301                  918    

10 Family based (fritext) 6608         1 986               4 049    

11 Family (fritext) 10 19 537     271 065          464 702    

12 6 OR 7 OR 8 OR 9 

OR 10 OR 11 

1 019 537     271 065          464 702    

13 Intervention* (DE, 

fritext) 

555 637      368 730            58 316    

14 Service* 1 354 248     517 626          532 979    

15 Program* 1 269 383      426 363          555 464    

16 13 OR 14 OR 15  2 796 834 1 101 395          981 652    

17 5 AND 12 AND 16 388            725                  472    

18        

 2013–2019, all child  

 

61   39 23 5 

 + peer reviewed, 

2013–2019, all child 

 93  53 24 4 

 + peer reviewed, 

2013–2019, all child 

  32 27 14 5 

 Totalt inkl. dubletter     119 61  

 Totalt exkl. dubletter      44 14 
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De inklusionskriterier som styrde sökningen var att artikeln skulle handla om familjecentrerad 

arbetsterapi riktat till familjer med barn med funktionsnedsättning. I artikeln skulle det framgå 

antingen hur arbetsterapeuter arbetar familjecentrerat och/eller hur familjecentrerad 

arbetsterapi förändrar aktivitetsutförandet hos familjerna. Artikeln skulle också vara skriven på 

engelska. Sökningen begränsades till artiklar som endast behandlade barn, var publicerade 

mellan 2013–2019 och peer reviewed. Att en artikel är peer reviewed innebär att en expert inom 

det undersökta området har granskat artikeln innan den publicerades (38). Artiklar som belyste 

neonatalvård exkluderades. Sekundärkällor, såsom tidigare litteraturstudier exkluderades också 

då en litteraturstudies resultat bör baseras på primärkällor (37). Slutsökningen resulterade i 186 

artiklar. 

 

4.3 Urval  

Urvalsprocessen inleddes med att läsa titlar på samtliga 186 artiklar, vilket resulterade i att 67 

artiklar exkluderades. Därefter lästes abstract av de återstående 119 artiklarna och ytterligare 

58 artiklar exkluderades. De artiklar som exkluderades enligt titel och abstract var 

litteraturstudier eller handlade om neonatalvård, barn utan funktionsnedsättning, arbetsterapi 

utan familjecentrering och var skrivna på andra språk än engelska. Därefter sorterades 

dubbletter bort och de 44 resterande artiklar lästes i fulltext. Efter noggrann genomläsning av 

artiklarna valdes ytterligare 30 artiklar bort på grund av att de inte handlade om familjer med 

barn med funktionsnedsättning, ej var en empirisk studie eller att artikeln varken innehöll en 

tydlig beskrivning av familjecentrerad arbetsterapi eller hur familjecentrerad arbetsterapi 

förändrar aktivitetsutförandet hos familjer med barn med funktionsnedsättning. 

Urvalsprocessen presenteras vidare i figur 1. 

 

Figur 1. Flödesschema som visar urvalsprocessen. 
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4.4 Kvalitetsgranskning  

För att säkerställa att relevanta studier identifierats bör en granskning av artiklarnas kvalitet 

göras. Det finns olika mallar att använda för att göra dessa granskningar, men de flesta utgår 

ifrån frågor rörande studiens syfte, frågeställningar, design, urval, mätinstrument, analys och 

tolkning. Efter genomgång av de frågor som ingår i de olika mallarna skapas ett bra underlag 

för att värdera utifall artikels kvalitet är hög, medelhög eller låg (36).   

 

En granskning av de utvalda artiklarna i litteraturstudien gjordes utefter Forsbergs et al. (36) 

granskningsmallar. Av de 14 artiklar som granskades bedömdes två artiklar (39,40) 

högkvalitativa, nio artiklar (41–49) medelkvalitativa och tre artiklar (50–52) lågkvalitativa. 

Enligt Forsberg et al. (36) bör inte studier som bedöms lågkvalitativa ingå i en systematisk 

litteraturstudie. De artiklar (50–52) som bedömdes lågkvalitativa blev därför uteslutna ur 

litteraturstudien. De elva artiklar (39–49) som inkluderades i litteraturstudien och 

kvalitetsgranskningen redovisas i bilaga 1. 

 

4.5 Dataanalys  

Syftet med litteraturstudien är att beskriva hur arbetsterapeuter arbetar familjecentrerat och hur 

familjecentrerad arbetsterapi kan förändra aktivitetsutförandet hos familjer med barn med 

funktionsnedsättning. Därför gjordes en innehållsanalys av de inkluderade artiklarnas (39–49) 

resultat. Innehållsanalys görs på ett systematiskt och stegvist sätt för att kunna identifiera 

mönster och teman (36). Analysen i denna litteraturstudie gjordes i enlighet med Forsberg et al. 

(36) rekommendationer, vilka går ut på att läsa texten grundligt och skapa kategorier av 

innehållet som kan bilda ett eller flera teman. Genom dessa teman bildas mönster som tolkas 

och diskuteras i resultatet.  

 

Eftersom majoriteten av de kvantitativa artiklarna (45–49) i litteraturstudien inte använde sig 

av samma mätmetoder var det inte möjligt att göra en metaanalys, därför analyserades både 

kvalitativa och kvantitativa artiklar på samma sätt (36). För att få en övergripande bild av 

innehållet lästes de elva inkluderade artiklarna (39–49) noggrant flertalet gånger. Under 

genomläsningen av artiklarna fanns syftet i åtanke och anteckningar gjordes, för att hitta 

likheter och olikheter. Genom diskussion kring de likheter och olikheter som upptäcktes 

framkom mönster i texten. Utav dessa mönster bildades tio kategorier som svarade mot syftet. 

Kategorierna färgkodades och genom tolkning av dessa kategorier framställdes åtta teman (för 

exempel på analysmetod se figur 2). Slutligen sammanställdes temana och dess innehåll i en 

analysmatris (se bilaga 2). Denna analysmatris ligger till grund för litteraturstudiens resultat. 
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Figur 2. Exempel på analysmetod  

 

4.6 Etiska ställningstagande  

Enligt Forsberg et al. (36) bör etiska ställningstaganden göras innan litteraturstudien påbörjas. 

Det är av vikt att studierna som ingår har fått tillstånd av en etisk kommitté eller har gjort 

noggranna etiska överväganden. För att en studie ska bli godkänd av en etisk kommitté krävs 

det bland annat att studien ska informera deltagarna om dess syfte, potentiella risker och vinster, 

och att ett samtycke ska finnas (53). Av de elva artiklar som ingår i litteraturstudien hade tio 

fått godkännande av en etisk kommitté. Den artikeln som ej hade ett godkännande från en etisk 

kommitté visade ändå på vidtagna etiska åtgärder såsom samtyckesformulär och säker och 

anonym förvaring av insamlade data. Därför inkluderades även denna artikel i litteraturstudien. 

Enligt Vetenskapsrådets skrift om god forskningssed (54) bör forskaren inte lägga in personliga 

värderingar, inte plagiera material från andra forskare, vara öppen med hur forskningen 

bedrivits, samt vara kritisk till den funna forskningen. Detta är något som har beaktats under 

arbetets gång. Ytterligare en viktig etisk aspekt enligt Forsberg et al. (36) och som har funnits 

i åtanke under arbetet, är att samtliga resultat redovisas.   

 

5. Resultat  
5.1 Artikelbeskrivning 

I litteraturstudien inkluderas elva artiklar (39–49) publicerade mellan åren 2013–2018, från 

länderna Australien (46,49), Korea (40,44), Taiwan (48), Nya Zeeland (41,42), Israel (45) och 

USA (39,43,47). Fem studier (39,41–44) är utförda med kvalitativ ansats, där fyra av studierna 

(39,41–43) använder sig av intervjuer som datainsamlingsmetod, och en studie (44) är en 

fallstudie. En studie (40) var en mixad metod, med en kvantitativ och en kvalitativ del. Av de 

fem kvantitativa (45–49) studierna var endast en studie (45) en randomiserad kontrollerad 

studie (RCT). De övriga fyra studierna (46–49) genomfördes utan kontrollgrupper, varav tre 

studier (47–49) var utförd med A-B-A-design, en studie (46) utfördes med en time-series 
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design. I fyra av de kvantitativa studierna (46–49) deltog mellan tre till tjugonio deltagare. En 

studie (45) utfördes med 107 deltagare. 

 

5.2 Hur arbetsterapeuter arbetar familjecentrerat  

Under analysen av artiklarna framkom tre teman som svarade på hur arbetsterapeuter arbetar 

familjecentrerat. Dessa teman listas nedan och presenteras ytterligare under respektive rubrik.  

 Utbilda och guida familjen  

 Samarbete mellan arbetsterapeut och familj  

 Se till hela familjen 

 

5.2.1 Utbilda och guida familjen   

När arbetsterapeuter och föräldrar beskriver hur arbetsterapeuter arbetar familjecentrerat 

framkommer det att arbetsterapeuten utbildar föräldrar kring barnets utveckling och dess 

funktionsnedsättning och guidar föräldrarna till att komma fram till egna lösningar och 

strategier kring de aktivitetsproblem som finns (40,42–44). Föräldrar tar upp hur de genom 

familjecentrerad arbetsterapi fick kunskapen att observera barnet och på det sättet identifiera 

aktivitetsbehov (40,44). I en fallstudie (44) framkommer det att både utbildning och träning, 

inte bara kring barnets specifika problem utan även kring familjedynamik och interaktioner 

inom familjen erbjöds av arbetsterapeuten.  

 

En studie (42) som tar upp arbetsterapeuters och fysioterapeuters syn på att implementera 

familjecentrerad arbetsterapi beskriver hur detta befriade terapeuterna från vissa förväntningar 

om att de skulle sitta inne med alla svaren. Detta kom dock med vissa etiska dilemman när 

meningsskiljaktigheter uppstod då föräldrarna föreslog tidigare strategier som kan ha skadliga 

effekter på barnet. En terapeut beskrev ett specifikt samtal med en mamma:  

“Oh well, I washed their mouth with soap” or something … I sort of said “Oh, was there anything else 

you tried?” And she did mention “time out”, and I was saying - “cause what the research would say 

about this is that it would have less damaging effects on your children. Rather than the punitive sort of 

stuff” But it is tricky, isn’t it? (42). 

 

5.2.2 Samarbete mellan arbetsterapeut och familjen   

Att tillsammans med föräldrarna under behandlingens gång reflektera och analysera de 

beteenden och aktivitetsproblem som uppstår hos barnet är något som arbetsterapeuter och 

föräldrar lyfter som delar av familjecentrerad arbetsterapi (39,41,44). Både föräldrar och 

arbetsterapeuter beskriver hur de ses som experter inom olika områden, där föräldrar har 

kunskapen om barnen och familjen, och arbetsterapeuter har kunskapen om aktivitet, miljöns 

betydelse och barns utveckling (39,42). Genom en aktiv kommunikation där föräldrarna är en 

del av teamet och arbetsterapeuten lyssnar på föräldrarnas mål, oro, strävan och kunskap om 

sitt barn skapas en relation med föräldrarna (42,43). En studie (42) framhäver hur 

familjecentrerad arbetsterapi leder till att arbetsterapeuten lyssnar på föräldrarna under hela 

vårdtiden och inte endast under utredningen. Vidare beskriver studien (42) hur det är föräldrarna 
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som äger problemen, målen och lösningarna och att arbetsterapeuten släpper kontrollen över 

behandlingen och föräldrarna tar över. En arbetsterapeut säger:  

We’re so used to being the expert, and just saying “this is what I think you should do” … Whereas it’s 

[OPC has] just sort of given me the opportunity to empower the parents more, to use their own resources 

(42).   

 

5.2.3 Se till hela familjen 

Genom att arbeta familjecentrerat ser arbetsterapeuten till hela familjens livskvalité. Aktivitet 

ses som en gemensam upplevelse och hänsyn tas till hela familjens behov och oro under 

vårdprocessen (43,44). En arbetsterapeut berättar i en studie (43) hur familjecentrerad 

arbetsterapi innebär att arbetsterapeuten “taking the whole family’s needs and concerns into 

consideration whenever you write up your plan of care or decide on your treatment” (43). 

Arbetsterapeuterna har under familjecentrerad arbetsterapi ett större fokus på föräldrarnas 

prioriteringar än tidigare och mål och insatser integreras i de dagliga rutinerna för hela familjen 

och inte endast barnets (42,43). 

 

5.3 Hur familjecentrerad arbetsterapi förändrar aktivitetsutförandet hos familjer 

med barn med funktionsnedsättning 

Under analysen av artiklarna framkom fem teman som svarade på hur aktivitetsutförandet 

förändras hos familjer med barn med funktionsnedsättning efter familjecentrerad arbetsterapi. 

Dessa teman listas nedan och presenteras ytterligare under respektive rubrik.   

 Stress hos föräldrar  

 Föräldrarnas självförtroende kring sin föräldraroll  

 Ett nytt sätt att se och bemöta sitt barn  

 Ett ändrat beteende hos barnet  

 Bättre samarbete och relationer inom familjen 

 

5.3.1 Stress hos föräldrar  

Familjecentrerad arbetsterapi bidrar till att föräldrarna upplevde en minskad stress (39–41,44). 

Efter att föräldrarna fått kunskap om sitt barns aktivitetsutförande och blivit mer medvetna om 

sitt egna mentala tillstånd när de bemöter sina barn, kunde de skifta sin attityd och sina 

förväntningar och på så vis undvika många stressfulla situationer. Detta bidrog till att de kände 

sig mer avslappnade och nöjda omkring sina barn (40,41,44). En studie (39) beskriver hur en 

mamma efter familjecentrerad arbetsterapi är mer accepterande kring sitt barns nuvarande 

situation. Hon säger: 

I´m seeing growth. You know, so, I´m no longer looking at whatever he´s doing as a permanent fixture. 

I´m looking at it as, okay, this is something that I´m gonna try yo help him identify. And maybe we´ll 

get it right away and maybe it´ll take time but I´m not gonna assume that how he is now in this moment, 

is how he´s gonna interact with the world forever” (39). 

 

En studie (48) som har undersökt föräldrars upplevda stressnivå efter familjecentrerad 

arbetsterapi, visade däremot på en liten, ej signifikant effekt på föräldrarnas upplevda 

stressnivå. 
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5.3.2 Föräldrarnas självförtroende kring sin föräldraroll 

Efter familjecentrerad arbetsterapi beskriver föräldrar hur de känner sig mer självsäkra i sin 

föräldraroll (39–45,47). Genom ett ökat självförtroende upplevde föräldrarna att de lättare 

kunde ta hand om sitt barn och underlätta för barnets aktivitetsutförande (39,40). En studie (42) 

förtydligar hur föräldrarnas förbättrade självförtroende uppstod när de genom familjecentrerad 

arbetsterapi fick utbildning och möjlighet till reflektion, vilket gav insikter i deras barns behov. 

Genom samarbete med arbetsterapeuten fick föräldrarna ökad kontroll över vården (42). En 

fallstudie (44) beskriver hur mamman på grund av det ökade självförtroende hon fått blivit så 

bekväm i sin föräldraroll att hon nu kan instruera en barnvakt och känner sig trygg med att 

lämna sitt barn hos barnvakten.  

 

Föräldrarnas självuppfattade effektivitet förbättrades signifikant under och efter 

familjecentrerad arbetsterapi (46,47). Föräldrarnas tillfredsställelse med sin effektivitet 

förbättrades dock ej signifikant. En studie (44) kommer fram till att föräldrarnas övergripande 

självförtroende kring sin föräldraroll förbättrades signifikant under och efter familjecentrerad 

arbetsterapi. En studie (45) som undersöker föräldrarnas uppfattade självförmåga efter 

familjecentrerad arbetsterapi tar upp positiva signifikanta effekter på föräldrarnas uppfattade 

förmåga att främja sina barn när det kommer till dimensionerna lek och glädje, kontroll, 

disciplin, gränssättning och självacceptans. Däremot framkom ingen effekt på dimensionerna 

känslor och tillgivenhet, empati och förståelse kring stress och lärande/kunskap. Trots dessa 

dimensioner utan effekt framkom positiva signifikanta effekter på den totala poängen vilket 

visar på att föräldrarnas uppfattade förmåga att främja sina barn förbättras till det positiva efter 

familjecentrerad arbetsterapi (45). 

 

 

5.3.3 Ett nytt sätt att se och bemöta sitt barn 

Föräldrarna lärde sig efter familjecentrerad arbetsterapi att se deras barns behov och bemöta 

dem efter deras förmågor (39–41,44). Föräldrar beskriver hur de justerar deras emotionella 

tillstånd, skapar distans när det behövs, är lugnare i bemötandet och sänker eller höjer 

förväntningarna på sina barns aktivitetsutförande (40,41). Genom att föräldrarna efter 

familjecentrerad arbetsterapi observerar barnens specifika svårigheter och är mer 

uppmärksamma på tecken hos barnen kan föräldrarna utforma aktiviteter och strategier som är 

mer anpassade efter barnens förutsättningar (41,44). Föräldrar berättar hur de efter 

familjecentrerad arbetsterapi har fått bättre förståelse för sina barn och att de numera löser 

problem mer förebyggande. Föräldrarna uppmärksammar kontextuella faktorer och tillgångar 

och bemöter därför barnen annorlunda. En mamma berättar att hon efter familjecentrerad 

arbetsterapi insåg att hennes barn behöver visuellt stöd istället för verbalt som hon tidigare trott 

(39). Flera föräldrar beskriver att de har blivit bättre på att anpassa aktiviteten efter barnets 

förmågor och att de har börjat erbjuda barnen valmöjligheter vid utformning av aktiviteter 

(39,41). En mamma beskriver i en studie (44) hur hon efter familjecentrerad arbetsterapi blivit 

bättre på att identifiera sitt barns status och matar barnet när det är mer alert, vilket skapar en 

bättre matsituation då hon och barnet kan interagera mer med varandra (44). Andra exempel på 

hur föräldrar efter familjecentrerad arbetsterapi anpassar aktiviteter efter barnets förmåga är 
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genom att minska antalet steg aktiviteten innehåller, lägga in pauser, och förenkla 

instruktionerna kring aktiviteten (41).   

 

Under familjecentrerad arbetsterapi blev det signifikanta förbättringar kring mammornas sätt 

att bemöta sitt barn under de aktiviteter som behandlingen riktade sig mot. Det blev däremot 

inga förbättringar i väntan på familjecentrerad arbetsterapi eller efter familjecentrerad 

arbetsterapi. Mammornas sätt att bemöta sitt barn under aktiviteter som behandlingen inte 

riktade sig mot förbättrades signifikant innan familjecentrerad arbetsterapi, men ingen 

signifikant skillnad skedde under och efter familjecentrerad arbetsterapi (46). 

 

5.3.4 Ett ändrat beteende hos barnet  

På grund av att föräldrarna efter familjecentrerade arbetsterapi ändrade sitt sätt att se och 

bemöta sina barn, ändrade barnen sitt beteende, vilket ledde till att aktivitetsutförandet 

förbättrades (40,41,43,44). En mamma beskriver i en studie (41) att när hon efter 

familjecentrerad arbetsterapi skapar distans då det behövs eskalerade inte barnets utbrott till 

våldsamma situationer. I samma studie (41) berättar en annan mamma att när hon efter 

familjecentrerad arbetsterapi erbjuder barnet valmöjligheter och mer kontroll över 

utformningen av aktiviteter minskade utbrott och detta bidrog till ett större engagemang hos 

barnet under aktiviteten. Ett annat beteende som ändrades hos barnen efter att mammorna 

skapade distans var att barnen insåg att det inte var mammorna som bidrog till framgång under 

aktivitet och att barnen inte distraheras av mammorna, vilket gjorde att aktiviteten blev lättare 

(41). En fallstudie (44) tar upp hur mamman efter familjecentrerad arbetsterapi har blivit bättre 

på att mata barnet när det är mer alert och att barnet därför har börjat engagera sig mer under 

måltiden och förbättrat sin aktivitetsförmåga. Barnet tar inte lika lång tid på sig att äta ur flaska 

och har börjat utforska plockmat (44). Genom att föräldrarna efter familjecentrerad arbetsterapi 

har fått kunskap om att anpassa instruktioner kring aktiviteter och utförandet av aktiviteter efter 

barnets förmågor och deras specifika svårigheter blev det lättare för barnet att ta in 

informationen och att klara av aktiviteterna. Detta ledde även till att barnen sänkte sin 

upphetsningsnivå under aktiviteterna (41). Familjecentrerad arbetsterapi bidrar till att barns 

aktivitetsutförande förbättras, de får ökade färdigheter, vilket leder till att barnen blir mer 

engagerade i dagliga aktiviteter och mer självständiga (40,41,43,44). Vilket bidrog till ökade 

möjligheter för barnet att delta i samhället (43). 

 

Efter familjecentrerad arbetsterapi förbättrades barnens adaptiva beteenden signifikant, framför 

allt inom kommunikation, förmågor kring dagliga aktiviteter och socialisering (48). 

Familjecentrerad arbetsterapi bidrog också till en minskning hos sensoriskt relaterade 

problembeteenden (49).   

 

En studie (47) visar på signifikanta förbättringar i antalet aktiviteter som barnet deltog i och 

mångfalden av aktiviteter som barnet deltog i efter familjecentrerad arbetsterapi. Antalet 

förmågor barnet utvecklade ökade signifikant och barnen deltog oftare i aktiviteter som 

utvecklade barnets förmågor, dock var denna ökning ej signifikant. Det blev en signifikant 

ökning i antalet lekaktiviteter som barnet deltog i och det visade sig att barnen deltog i en mer 

mångfald av lekaktiviteter men detta resultat var ej signifikant (47). Under familjecentrerad 

arbetsterapi förbättrades barnets aktivitetsutförande signifikant, men inte i väntan på eller efter 
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familjecentrerad arbetsterapi. Aktivitetsutförandet förbättrades signifikant under de aktiviteter 

som behandlingsmålen riktade sig mot, både i väntan på, under och efter familjecentrerad 

arbetsterapi. Aktivitetsutförandet förbättrades också signifikant kring aktiviteter som 

behandlingsmålen inte riktade sig mot, men då endast i väntan på och under familjecentrerad 

arbetsterapi (46).   

 

5.3.5 Bättre samarbete och relationer inom familjen  

Efter familjecentrerad arbetsterapi beskriver familjer hur de samarbetar bättre kring 

problemfyllda situationer, interagerar bättre tillsammans och hittar på mer saker tillsammans 

(41,43,44). En studie (41) beskriver hur familjemedlemmar, efter familjecentrerad arbetsterapi 

har fått en mer gemensam förståelse kring problematiken och agerar mindre emotionellt 

intensivt och mer informerat. Detta bidrar till en mer stödjande och mindre kritisk hemmiljö 

vilket gynnar barnets aktivitetsutförande (41). 

 

En studie (47) tar upp hur föräldrar efter familjecentrerad arbetsterapi engagerar sig mer i 

lekaktiviteter med barnen och testar på en större variation av aktiviteter som utvecklar barnets 

förmågor. En annan studie (48) påvisar hur barnens känslomässiga sätt att fungera i relationen 

till sina föräldrar signifikant förbättrades efter familjecentrerad arbetsterapi, framförallt när det 

kommer till engagemang, kommunikation och social problemlösning. Samma studie (48) tar 

också upp hur dåligt fungerande interaktioner mellan förälder och barn signifikant minskade 

efter familjecentrerad arbetsterapi. 

 

6. Diskussion  
6.1 Metoddiskussion  

Enligt Forsberg et al. (36) så är en viktig utgångspunkt när man gör en systematisk 

litteraturstudie att resultatet kan baseras på tillräckligt många artiklar av god kvalité. För att 

undersöka om detta fanns att tillgå i ämnet gjordes en pilotsökning. Detta hjälper oss att se om 

tillräckligt många artiklar finns att tillgå och ger oss möjligheten att bekanta oss med ämnet. Då 

familjecentrerad arbetsterapi inte var ett bekant ämne för oss behövde vi hjälp med att precisera 

sökningen. Genom olika pilotsökningar framkom ord och begrepp som kunde användas för att 

få fram så relevanta artiklar som möjligt. Olika sökkombinationer prövades, vilket tillslut 

resulterade i den slutgiltiga sökningen. Att prova sig fram med olika sökord och kombinationer 

är något som Axelsson (37) rekommenderar. Däremot kan det finnas sökord och kombinationer 

som inte framkommit och relevanta artiklar kan därför ha missats. Efter pilotsökningarna ansåg 

vi att det fanns behov att utöka sökningen till tre databaser då antalet studier gjorda i ämnet var 

begränsade. Sökningen gjordes i CINAHL, Pubmed och PsycINFO. Artiklar relevanta för syftet 

fanns i alla tre databaser.   

 

För att söka och välja artiklar till litteraturstudien användes ett systematiskt tillvägagångssätt 

(36). Ett urval gjordes där artiklar som betraktades irrelevanta för studien exkluderades efter 

genomgång av titel och abstrakt. Det finns en risk att relevanta artiklar förbisågs, men risken 

minimerades genom relevanta sökord och noggranna avgränsningar. Inklusionskriterier valdes 

utefter litteraturstudiens syfte. Ett inklusionskriterie var att artikeln skulle handla om familjer 

med barn med funktionsnedsättning. Under urvalet uppstod diskussioner kring vad som är en 
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funktionsnedsättning. Vissa artiklar belyste problematik med fetma hos barn som bidrog till 

aktivitetsbegränsningar. Vår tolkning var att fetman inte orsakades av en funktionsnedsättning 

och därför exkluderades dessa artiklar. Artiklar som belyste neonatalvård exkluderades då vi 

hade en önskan om att se till vardagliga aktiviteter hemma, och dessa artiklar beskrev ej detta.   

 

Då litteraturstudiens ämne är sparsamt studerat inkluderades både kvalitativa och kvantitativa 

artiklar. Detta skriver Axelsson (37) kan vara en fördel inom hälsoområdet, för att få en bättre 

förståelse för verkligheten. Hade endast kvalitativa eller kvantitativa studier ingått hade 

analysen skett på ett annorlunda sätt, vilket hade kunnat påverkat slutresultatet. De flesta 

kvantitativa artiklarna (46–49) i denna litteraturstudie hade få antal deltagare och ingen 

randomisering. Endast en studie (45) var en RCT-studie. Då urvalen var begränsade och skedde 

icke slumpmässigt kan resultaten av studierna ej generaliseras till hela populationer där urvalet 

skett (55). Detta i sig påverkar generaliseringsbarheten i vår litteraturstudie.  

 

Forsberg et al. (36) skriver att systematiska litteraturstudier inom omvårdnad bör kunna 

inkludera andra studier än experimentella studier. En fallstudie (44) inkluderades i denna 

litteraturstudie då den gav en detaljerad information som svarade mot syftet. Denna fallstudie 

undersökte en person, vilket ger ett djup i studien som inte alltid är möjligt om fler deltagare 

inkluderas. Detta skulle dock kunna ses som en svaghet då forskaren kan komma väldigt nära 

den person som studeras och det kan vara svårt att hålla sig objektiv (53). Detta var något som 

diskuterades under urvalet men vi kom fram till att fallstudien (44) svarade tydligt mot vårt 

syfte och valde därför att inkludera denna i litteraturstudien. RCT-studier ses som det bästa 

underlaget för att utveckla rekommendationer kring medicinsk praxis (36). Endast en 

inkluderad studie var en RCT-studie (45) då litteratursökningen ej resulterade i fler RCT-studier 

som svarade mot syftet. Den RCT studie (45) som inkluderades svarar dock endast på temat: 

Föräldrarnas självförtroende kring sin föräldraroll. Att fallstudien (44) får en så stor plats i 

resultatet och RCT-studien (45) får en så liten plats i resultatet påverkar tillförlitligheten i denna 

litteraturstudies resultat och bör beaktas.  

 

En kvalitetsgranskning gjordes för att kritiskt granska artiklarna och säkerställa att artiklar med 

god kvalitet används. Enligt Forsberg et al. (36) bör artiklar med låg kvalitet inte ingå i en 

litteraturstudie, därför exkluderas de med låg kvalitet (50–52). Majoriteten av artiklarna 

hamnade inom gränsen för medelhög kvalitet. Den största anledningen till att de inte hamnade 

inom gränsen för hög kvalitet var att urvalet var så begränsat. Under urvalet gjordes även vissa 

etiska ställningstaganden. Majoriteten av artiklarna var godkända av en etisk kommitté. Den 

artikel som ej var godkänd beskrev ändå vissa etiskt tagna åtgärder. Då vi ansåg att 

interventionen ej var skadlig för deltagarna, och att det framgick tydligt att deltagarna hade gett 

samtycke valde vi att inkludera även denna artikel. Under granskningen av resultatet intogs ett 

kritiskt förhållningssätt till allt funnet material för att säkerställa studiens kvalitet.  

 

Ett brett syfte med studien valdes då vi antog att inte så många relevanta artiklar skulle finnas 

om syftet preciserades till en viss diagnos. Under urvalsprocessen visade det sig att majoriteten 

av studierna gjordes kring neuropsykiatriska diagnoser. Diskussioner fördes i efterhand 

huruvida syftet skulle preciseras till endast neuropsykiatriska diagnoser. Dock skulle detta 

innebära att antalet artiklar skulle hamna i underkant eller att sökningen skulle behöva göras 

om. Därför valde vi att fortsätta med det ursprungliga syftet och använda de artiklar som 
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framkom i sökningen då tiden inte räckte till. Hade syftet preciserats och sökningen gjorts om 

skulle det kunna ha genererat i en mer generaliserbar litteraturstudie till barn med 

neuropsykiatriska diagnoser. 

 

6.2 Resultatdiskussion  

Litteraturstudiens resultat visar på att arbetsterapeuter kan underlätta aktivitetsutförandet hos 

både barnet med funktionsnedsättning och familjen kring barnet, genom att utbilda och guida 

familjer, samarbeta med familjerna och se till hela familjens behov under vårdprocessen (39–

49). Vidare framkommer det att föräldrar, genom familjecentrerad arbetsterapi upplever mindre 

stress (39–41,44,48) och ett bättre självförtroende när det kommer till sin föräldraroll 

(39,40,42–47), och på grund av det ser och bemöter sitt barn annorlunda (39–41,44,46). Detta 

leder till ett förändrat beteende hos barnen (40,41,43,44,46–49) och bättre relationer inom 

familjen (41,43,44,47,48). 

 

6.2.1 Hur arbetsterapeuter arbetar familjecentrerat  

I litteraturstudien framkommer det att arbetsterapeuter utbildar och guidar föräldrarna, kring 

barnet och dess funktionsnedsättning (40). Föräldrarna får resurser och verktyg för att kunna 

bemöta och stödja barnet i dess aktivitetsutförande (40,43,44). Detta är även något som 

Jacobsson (17) tar upp när hon beskriver arbetsterapeutens roller. När arbetsterapeuten arbetar 

med barn och deras närstående så krävs det ett rådgivande arbetssätt. Vilket innebär att tydligt 

informera och vägleda barnet och familjen runt barnets aktivitetsnedsättning. En artikel (42) 

inkluderad i litteraturstudien lyfter hur föräldrarna är de som äger problemen, målen och 

lösningarna och att arbetsterapeuter inte sitter inne med svaren, utan guidar föräldrar till att 

komma fram till egna lösningar och strategier. Detta samarbete mellan arbetsterapeut och familj 

är något som flera artiklar (39,41–44) i litteraturstudien belyser. Lawlor et al. (33) skriver att 

det kan vara svårt för familjer att förstå hur detta samarbete mellan familj och arbetsterapeut 

ska se ut, då vissa familjekulturer inte stämmer överens med den kliniska kulturen. Kielhofner 

(2) och Iwama (6) lyfter kulturen inom familjen som en viktig del att ta hänsyn till. Denna 

litteraturstudie beskriver hur arbetsterapeuter som arbetar familjecentrerat ser till hela familjens 

önskemål och behov och samarbetar med familjen under vårdprocessen (39,41–44). För att 

detta samarbete ska fungera blir familjekulturen en väsentlig del av familjen och betydelsefullt 

att ta hänsyn till. Däremot framkommer det i en studie (42) att det intensiva fokuset på att lyssna 

in hela familjen under familjecentrerad arbetsterapi tömmer energin hos arbetsterapeuten och 

att arbetsterapeuter finner det svårt att fortsätta guida föräldrar att finna egna lösningar och inte 

uttrycka egna uppmaningar kring strategier. Detta visar på vissa svårigheter med detta 

arbetssätt.   

 

Resultatet av litteraturstudien visar hur arbetsterapeuter ser till hela familjens livskvalité, och 

tar hänsyn till hela familjens oro när man lägger upp en vårdplan (43,44). Vidare beskrivs hur 

mål och insatser integreras i de dagliga rutinerna för hela familjen och inte endast barnet (43). 

Jacobsson (17) skriver att insatser och mål ska grundas på familjens önskemål och familjen har 

rätt att ta egna beslut på god information. Detta belyser även vikten av att som arbetsterapeut 

utbilda och informera familjen kring vårdprocessen, barnets funktionsnedsättning och de 

aktivitetsbegränsningar som både barnet och familjen upplever. En tidigare studie (35) visar 

dock att föräldrar finner det svårt att ta beslut om vården då informationen brister. Samma studie 

(35) lyfter också hur föräldrar som genomgår familjecentrerad arbetsterapi på ett 
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rehabiliteringscenter anser det vara givande, men tidskrävande. Föräldrarna beskrev hur terapin 

i sig påverkade föräldrarnas möjligheter att arbeta och vissa behövde gå ner i arbetstid för att 

familjen skulle kunna delta i terapin. Detta anser vi är något som arbetsterapeuter behöver ha i 

åtanke när familjecentrerad arbetsterapi nyttjas då föräldrar till barn med funktionsnedsättning 

redan kan vara stressade (23–25) och reducerat sin arbetstid (22).  

 

Att som arbetsterapeut arbeta familjecentrerat kommer med vissa etiska dilemman. En artikel 

(42) i studien beskriver att när föräldrar får en mer aktiv roll vid besluttagandet i vården kunde 

viss oenighet uppstå mellan arbetsterapeut och förälder kring vissa tveksamma strategier. 

Eliasson (10) belyser vikten av etisk medvetenhet när man arbetar med barn och familjen runt 

barnet. Eftersom arbetsterapeut är ett legitimationsyrke och dess insatser styrs av Hälso- och 

sjukvårdslagen (HSL) (55) tillkommer vissa skyldigheter, till exempel skyldighet att anmäla 

vid misstanke om barn far illa. Därför anser vi att det är av vikt att komma ihåg arbetsterapeuters 

skyldigheter även när man arbetar familjecentrerat och mer ansvar läggs på familjen.  

 

Det som framkommer i litteraturstudien kring hur man arbetar familjecentrerat stämmer 

överens med det ramverk som Rosenbaum et al. (28) har presenterat. Rosenbaum et al. (28) 

skriver att det är viktigt att varje familj borde få möjligheten att bestämma i vilken omfattning 

de vill engagera sig i vårdprocessen, föräldrarna bör ha det yttersta ansvaret för vården av sina 

barn, varje familj och familjemedlem ska behandlas med respekt, familjemedlemmarnas behov 

bör övervägas och varje familjemedlems deltagande bör uppmuntras.  Dock anser vi att detta 

skiljer sig en del från det arbetssätt som bedrivs av arbetsterapeuter i Sverige idag, där fokus 

ligger mycket på det Kielhofner (2) skriver om klientcentrering. Lawlor et al. (33) beskriver 

hur arbetsterapeuter finner det oklart vem som faktiskt är klienten när de uppmärksammar och 

blir lyhörda på alla familjemedlemmars behov. Vi anser i enlighet med det Jacobsson (17) 

skriver om ett utvidgat klientperspektivet som omfattar hela familjen att ett familjecentrerat 

arbetssätt blir ett klientcentrerat arbetssätt.   

 

6.2.2 Hur familjecentrerad arbetsterapi förändrar aktivitetsutförandet hos familjer med barn 

med funktionsnedsättning 

Litteraturstudiens resultat visar att familjecentrerad arbetsterapi bidrar bland annat till en 

minskad stress hos föräldrar (39–41,44,48) och ett ökat självförtroende kring sin föräldraroll 

(39,40,42–47). Artiklar (39–41,44) i denna litteraturstudie beskriver hur föräldrarna genom att 

de fick mer information om barnets funktionsnedsättning och utbildning kring hur de ska 

bemöta barnet känner sig mer säkra i sin föräldraroll och på deras egna förmåga att ta hand om 

sitt barn, detta i sig resulterade i mindre stress hos föräldrarna (39–41,44). Detta stämmer 

överens med vad en tidigare studie (25) skriver om vilka faktorer som bidrar till stress inom 

familjer med barn med funktionsnedsättning. Studien (25) belyser hur bristen på information 

och rådgivning till föräldrarna bidrar till en ökad stress. Detta anser vi stärka vikten av 

utbildning till föräldrar för att öka kunskapen om deras barns funktionsnedsättning. En 

fallstudie (44) som ingår i denna litteraturstudie beskriver specifikt hur mamman till ett barn 

med svåra motoriska funktionsnedsättningar kände sig så pass kompetent i sin roll som förälder 

efter familjecentrerad arbetsterapi, att hon numera kunde instruera barnvakt kring sitt barns 

funktionsnedsättning, vilket ledde till att hon fick mer tid över för sig själv (44). Detta ökade 

möjligheten för henne att stundtals kunna prioritera sina egna behov. Föräldrar till 

funktionsnedsatta barn har en förmåga att prioritera bort personliga behov vilket bland annat 

ökar risken för social isolering (26). Detta visar på att det inte endast är barnet som får en 
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försämrad aktivitetsförmåga, utan även föräldrarna, vilket styrker behovet av att arbeta 

familjecentrerat och att se hela familjen som klient.   

 

Vidare framkom det att föräldrarna, ofta på grund av en minskad stress och ett större 

självförtroende ser och bemöter sitt barn annorlunda (39–41,44,46). En artikel (39) i 

litteraturstudien tar upp hur en mamma får en större acceptans för familjens och barnets 

situation. Detta är något som Orban (19) skriver kan vara en förutsättning för utveckling hos 

barnet och formandet av en positiv självbild. Ett av målen inom habiliteringen är att barn och 

ungdomar med funktionsnedsättningar ska få ett ökat självförtroende och kunna leva så 

självständigt som möjligt (9) och genom att arbeta familjecentrerat skulle detta mål kunna 

uppnås.  Flera artiklar (40,41,44) beskriver hur föräldrarna, genom att se barnet på ett nytt sätt 

anpassar aktiviteten bättre efter barnets förmåga, bland annat genom att minska antalet steg 

aktiviteten innehöll och detta bidrog till att barnen lättare klarade av dessa aktiviteter (40,41,44). 

För att barn lättare ska kunna utföra aktiviteter krävs att barnet får rätt förutsättningar i miljön 

och att barnet har en förmåga att anta dessa möjligheter. Vissa barn kanske aldrig blir helt 

självständiga men genom att klara av vissa delar av aktiviteten ökar barnets självkänsla, detta 

leder till en positiv inlärningsspiral då barnet blir motiverad till att fortsätta utföra aktiviteter 

(56). Artiklar (40,41) i litteraturstudien beskriver hur föräldrarna efter att ha genomgått 

familjecentrerad arbetsterapi ändrar sina förväntningar på barnen. I en artikel (41) beskriver en 

mamma hur hon sänker förväntningarna på barnet, medan en annan artikel (40) beskriver hur 

en mamma höjer förväntningarna på sitt barn. Familjen runt barnet påverkar till stor del hur 

barnet upplever sin funktionsnedsättning och det funktionshinder som uppstår (21) och flera 

artiklar (40,41,44,46) i litteraturstudien visar på hur detta nya sätt att se och bemöta sitt barn 

bidrar till ett positivt förändrat beteende hos barnet. Att arbeta familjecentrerat kan därför bidra 

till att föräldrarna själva kan se vilka förutsättningar som barnet behöver, kunna möjliggöra för 

aktiviteter och därför stärka barnets kompetens, motivation och självkänsla. Tillförlitligheten 

av detta resultat kan dock ha påverkats av att informationen ej kommit från barnet, utan dess 

föräldrar och detta bör beaktas.   

 

Litteraturstudiens resultat visar att genom ett familjecentrerat arbetssätt ändrar föräldrarna sin 

syn på sin föräldraroll (39,40,42–47), stressen minskar (39–41,44,48), de ser och bemöter sitt 

barn annorlunda (39–41,44,46) vilket resulterar i ett ändrat beteende hos barnet 

(40,41,43,44,46–49). Enligt flertalet artiklar (41,43,44,47,48) i denna litteraturstudie bidrar 

detta till ett bättre samarbete och bättre relationer inom familjen. En artikel (43) lyfter hur 

familjen numera kan hitta på mer saker tillsammans. När man engagerar sig i aktiviteter som 

en familj bygger man upp familjens kulturella grund, och genom att delta i vardagsaktiviteter 

tillsammans lär sig barnet interpersonella färdigheter, och tränar på förmågor som bidrar till 

självständighet (18,56). Detta är något som framgår i en artikel (47) i litteraturstudien då 

föräldrarna efter familjecentrerad arbetsterapi engagerar sig mer i lekaktiviteter med barnen och 

vågar variera aktiviteterna vilket visar sig utveckla barnets förmågor. Genom att möjliggöra 

aktivitet för hela familjen förbättras barnets aktivitetsutförande vilket stärker barnets 

självkänsla. Det förbättrar även föräldrarnas relation. En artikel (41) beskriver hur föräldrarna 

genom att få en mer gemensam förståelse kring problematiken agerar mindre emotionellt, och 

samarbetar bättre med varandra. Detta visar på att familjecentrerad arbetsterapi i slutändan även 

kan bidra till en bättre hemmiljö, vilket ger en positiv effekt på aktiviteter i dagliga livet.  
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Majoriteten av artiklarna (39–41,44–46,48,49) i litteraturstudien belyser mammornas 

upplevelser och uppfattningar. Detta är något som Lawlor et al. (21) lyfter som problematiskt 

då alla i familjen har olika synsätt på vad som är problemen, vilka interventioner som behöver 

prioriteras och hur funktionsnedsättningen påverkar det dagliga livet. Detta kan försämra 

tillförlitligheten i litteraturstudiens resultat eftersom det insamlade materialet till stor del vilar 

på mammornas åsikter och saknar andra familjemedlemmars synpunkter. Flertalet av artiklarna 

(41–49) i litteraturstudien hade även ett begränsat urval, både när det kom till urvalsmetod och 

antal deltagare, vilket även det försämrar tillförlitligheten i litteraturstudiens resultat. En artikel 

(42) i litteraturstudien belyser fysioterapeuter och arbetsterapeuters erfarenheter kring ett 

familjecentrerat aktivitets fokuserat arbetssätt. Eftersom det är två olika professioner med olika 

kunskaper kan upplevelsen av ett familjecentrerat aktivitets fokuserat arbetssätt färgas av de 

olika förkunskaper som föreligger och detta bör beaktas när man läser litteraturstudiens resultat.   

 

Denna litteraturstudie visar på att arbetsterapeuter i sitt yrkesutförande kan behöva 

uppmärksamma familjen kring barnet med funktionsnedsättning, och anpassa sitt arbetssätt 

utefter familjens önskan och förutsättningar. Familjecentrerad arbetsterapi kan bidra till en mer 

gynnsam hemmiljö där både barnet med funktionsnedsättningen och familjen får stöd och 

möjlighet att utvecklas (39–41,43,44,46–49). Arbetsterapeuter bör däremot vara medvetna om 

att familjecentrerat arbetssätt kommer med etiska dilemman och kan upplevas tidskrävande för 

både arbetsterapeut och familjen (35,42). Slutligen anser vi att arbetsterapeuter kan behöva se 

varje familj som en ny klient där vissa familjer gynnas av ett familjecentrerat arbetssätt men 

inte nödvändigtvis alla.    

 

7. Vidare forskning 
Under urvalsprocessen påträffades inga studier som belyser samverkan mellan arbetsterapeut 

och övriga professioner under familjecentrerat arbete. Därför skulle vidare forskning kunna mer 

konkret undersöka vad samverkan mellan olika professioner kan ha för effekt på olika behov 

som uppstår inom familjer med barn med funktionsnedsättningar. För att skapa det bästa 

underlaget för att utveckla rekommendationen för medicinsk praxis och för att uppnå 

evidensbaserad omvårdnad bör forskningsresultat från både kvalitativa studier och RCT-studier 

inkluderas (36). Därför är det av vikt att flera RCT-studier görs i ämnet, då vi endast fann en 

sådan studie som svarade mot litteraturstudiens syfte.   

 

8. Slutsats 
Enligt denna litteraturstudie arbetar arbetsterapeuter familjecentrerat genom att se till hela 

familjen under vårdprocessen. Arbetsterapeuterna utbildar och coachar föräldrar till barn med 

funktionsnedsättning och ser föräldrarna som en jämställd partner. Föräldrarna ses som experter 

på sin familj och en viktig del i teamet. Vidare framgår det att familjecentrerad arbetsterapi kan 

förändra aktivitetsutförandet hos familjerna då det bidrar till minskad stress hos föräldrarna och 

förbättrat självförtroende kring sin roll som förälder. Detta i sin tur kan bidra till att föräldrarna 

ser på sina barn och dess aktivitetsutförande på ett nytt sätt och bemöter barnen annorlunda. På 

grund av detta kan barnens beteenden och aktivitetsutförande förändras, vilket i slutändan kan 

bidra till bättre samarbeten och bättre relationer inom familjen. Föräldrarna förbättrar sina 

möjligheter att själva kunna se sitt barns behov och bemöta dessa. 
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Bilaga 1 – Artikelmatris  

Ref 

nr. 

Författare (år)  

land  

Titel Syfte Design  Metod Resultat  Kvalitet  

(39) Foster L, Dunn W, 

Mische Lawson L 

(2013) 

 

USA 

Coaching mothers of Children with Autism: 

A Qualitative Study for Occupational 

Therapy Practice 

Syftet med denna studie var att systematiskt 

undersöka hur mödrarna använde sina insikter 

från coachingprocessen i deras dagliga liv. 

Forskarna ville veta hur mödrarna upplevde 

coaching och hur coaching leder till förändring 

Kvalitativ studie,  

Intervjuer   

Deltagare: N=10. 

Mödrar till barn med ASD 

 

Datainsamling:  

I slutet av en tidigare studie genomgick 

mödrarna en intervju. 

 

Analys: Kvalitativ innehållsanalys, 

Intervjuerna transkriberades och 

kategoriserades - relaterat till syftet. 

Resultaten tyder på att mammor efter att 

familjecentrerad arbetsterapi utvecklar en bättre 

förståelse för sitt barn, dess sammanhang och 

resurser vilket bidrar till en större tro på sin egen 

förmåga att ta hand om sitt barn. 

Hög 

(42) Graham F, Boland P, 

Ziviani J, Rodger S 

(2018) 

 

Nya Zeeland 

Occupational therapists’ and 

physiotherapists’ perceptions of 

implementing Occupational Performance 

Coaching 

Denna studie syftar till att utforska terapeuters 

erfarenheter av att använda OCP och deras 

uppfattning om de kontextuella faktorer som 

påverkar dess genomförande 

Kvalitativ studie,  

Intervjuer och 

fokusgrupper 

Deltagare: N=19 

Ändamålsenligt urval. Arbetsterapeuter 

(N= 15) och fysioterapeuter (N=4) som 

arbetade med barn med 

funktionsnedsättning 

 

Datainsamling: Semistrukturerade 

Intervjuer/ fokusgrupp  

 

Analys: Tematisk analys  

Ett övergripande tema uppstod: Lyssna bättre, med 

underkategorierna:  

- dela på makten 

- omprioritera processer, roller och service,  

- Befriande men utmanande  

 

 

Medelhög  

(43) Fingerhut P, Piro J, 

Sutton A, Campbell R, 

Lewis C, Lawji D 

Martinez N (2013) 

 

USA 

Family-centered Principles, Implemented in 

Home-Based, Clinic-Based, and School-

Based Pediatric Settings 

Syftet med denna studie var att utforska 

fenomenet Family-Centered Principles (FCP) i 

en rad olika pediatriska arbetsterapeutiska 

vårdavdelningar 

Kvalitativ studie,  

Grounded Theory, 

Intervjuer 

Deltagare: N=28. Arbetsterapeuter 

(skolbaserade N=9, klinkbaserade N=12, 

hemvårdsbaserade N= 7). 

Bekvämlighetsurval.  

 

Datainsamling: Intervjuer, antingen 

personligen eller över telefon.  

 

Analys: Kvalitativ innehållsanalys. 

Intervjuerna transkriberades, kodades 

och kategorier skapades.    

Alla arbetsterapeuter var bekanta med 

familjecentrerat arbete och kunde urskilja 

familjecentrerade drag i sin praktik.   

 

Vanligast med familjecentrerat arbete 

(kommunikation med föräldrar, se föräldrar som en 

partner i teamet) inom hemmavård, minst vanligt 

inom skolhälsan.  

Medelhög 

(41) Graham F, Rodger S, 

Ziviani J & Jones V 

(2016) 

 

Nya Zeeland 

Strategies Identified as Effective by Mothers 

During Occupational Performance Coaching 

Syftet med studien är att undersöka vilka 

strategier mödrar beskriver som effektiva för att 

stödja sina barns aktivitetsutförande under 

familjecentrerad arbetsterapi.  

Kvalitativ studie,  

deskriptiv design 

Deltagare: N=29. Mödrar till barn med 

barn som hade någon typ av 

anpassningsproblematik. 

 

Datainsamling: 2 familjecentrerade 

sessioner per mamma filmades, 

observerades och analyserades. 

 

Analys: Innehållsanalys skedde med ett 

generellt induktivt tillvägagångssätt    

De strategier som mödrarna rapporterade delades in i 

två kategorier: Innehållsinriktade strategier; och 

barnfokuserade strategier. 

 

Mammornas rapporterade positiva erfarenheter kring 

deras erfarenheter under familjecentrerad 

arbetsterapi.  

Medelhög  

(44) An. S-J (2014) 

 

Korea 

 

Occupation-Based Family-Centered Therapy 

Approach for Young Children with Feeding 

Problems in South Korea; A Case Study 

En fallstudie presenteras för att visa effekten av 

familjecentrerad arbetsterapi när man 

tillhandahåller behandling för ett ungt barn med 

matproblematik i ett land som har en stark 

biomedicinsk kultur.  

Kvalitativ studie, 

Intervjuer   

Deltagare: En 16 månaders gammalt 

barn med funktionsnedsättning, och 

hans mamma  

 

Datainsamling: 

Intervju med mamman innan och efter 

behandlingen genomfördes 

Efter familjecentrerad arbetsterapi är mamman 

mindre stressad och klarar av barnets 

aktivitetsutförande på ett bättre sätt. Mamman och 

barnet interagerar bättre med varandra och kan njuta 

mer av varandras sällskap.  

Medelhög  
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Analys: Intervjuerna videofilmades, 

transkriberades och översattes till 

engelska.   

(45) Hahn-Markowitz J, 

Berger I, Manor I & 

Maeir A (2018) 

 

Israel 

Cognitive-Functional (Cog-Fun) Dyadic 

Intervention for Children with ADHD and 

Their Parents: Impact on Parenting Self-

Efficacy 

Syftet med studien är att undersöka effekten av 

Cog-Fun på föräldrars (med barn med ADHD) 

självkänsla (Parents self-efficacy =PSD). 

Studien ville också undersöka om 

svårighetsgraden av problematiken med 

exekutiva funktioner var relaterade till 

föräldrarnas självkänsla. 

Kvantitativ RCT 

studie med Cross-

over design. 

Deltagare: N=99. 107 barn 

randomiserades, 8 barn slutförde ej 

studien. Medelålder 8,5 år 

 

Datainsamling: Tool to measure 

parenting self-efficacy (TOPSE) 

användes före och efter interventionen. 

Behavior rating inventory of executive 

function användes för att kunna se 

relationen mellan exekutiva 

funktionerna hos barn och föräldrarnas 

TOPS-E resultat.   

 

Analys: Deskriptiv statistik. T-test, Chi-

square, MANOVA, Pearson      

Resultatet av denna studie stödjer delvis att 

hypotesen att PSE kommer att öka efter deltagande i 

Cog-Fun -intervention bland föräldrar till barn med 

ADHD. 

Medelhög 

(46) Graham F, Rodger S, 

Ziviani J 

 

2013 

 

Australien 

Effectiveness of Occupational Performance 

Coaching in Improving Children’s and 

Mothers’ Performance and Mothers’ Self-

Competence 

Studien undersökte effekten av Occupational 

Performence Coaching på barns och föräldraras 

aktivitetsutförande och föräldrars självkänsla. 

Forskningsfrågor var:  

1. Leder OPC till förbättringar i barns och 

föräldrars aktivitetsutförande i problemområden 

som identifierats av föräldrarna?  

2. Blir det även förbättringar inom områden 

som inte behandlas under interventionen?  

3. Leder OPC till förbättringar inom föräldrars 

tro på sin kompetens inom föräldraskapet? 

Kvantitativ studie, 

one-group time-

series design 

Deltagare: Mödrar, (N=29), till barn 

med någon form av problematik kring 

aktivitetsutförande. 

  

Datainsamling: COPM, GAS och 

Parenting Sense of Competence Scale 

(PSCS)  

 

Analys: Parametrisk statistik (analys av 

varians följt av post-hoc analyser med 

användning av Wald-testet med 

Bonferroni-justering) används när data 

normalt distribueras. Data som normalt 

inte distribueras analyserades med hjälp 

av testet Wilcoxon signert-rankning 

Förbättringar i alla mål (både relaterade till mammas 

eller barns aktivitetsutförande och adresserade eller 

inte adresserade under intervention) var kliniskt 

signifikanta efter OPC-intervention och upprätthölls 

vid 6-veckors uppföljning 

Medelhög 

(47) Little L, Pope E, 

Wallisch A, Dunn W 

(2018) 

  

USA 

Occupation-Based Coaching by Means of 

Telehealth for 

Families of Young Children With Autism 

Spectrum Disorder 

Syftet med denna studie var att etablera i vilken 

utsträckning aktivitetsbaserad coaching via 

telehealth under 12 veckor, är effektiv för att 

påverka föräldrakompetens och 

aktivitetsutförandet hos barn. 

Kvantitativ studie, 

ABA design  

Deltagare: N=17 

Familjer med barn diagnostiserade med 

AST 

 

Datainsamling:  

Sensory profile, andra utgåvan, Social 

Responsiveness Scale-andra utgåvan, 

Parenting Sense of Competence Scale, 

Assessment of Preschool Children’s 

Participation. Canadian Occupational 

Performance Measure–Second 

Edition,(COPM), Goal attainment 

scaling (GAS) 

   

Analys: Beskrivande analyser, Parat t 

test användes för att undersöka 

förändringar i föräldraeffiktiviteten (dvs: 

PSOC) och barndeltagandet (dvs: 

APCP, COPM-2 GAS) från före och 

efter intervention. Medelvärde användes  

Resultatet tyder på att föräldraeffektiviteten och 

deltagandet hos barnen ökade efter 12 veckors 

familjecentrerad arbetsterapi vid telehealth.  

Medelhög 
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(48) Liao S-T, Hwang Y-S, 

Chen Y-J, Lee P, 

Chen S-J & Lin L-Y 

(2014) 

 

Taiwan 

Home-based DIR/Floortime Intervention 

Program for Preschool Children with Autism 

Spectrum Disorders: Preliminary Findings 

Syftet med studien är att undersöka effekten av 

en hemmabaserat DIR/Floortime intervention 

på social interaktion och adaptivt beteende hos 

barn med ASD.  

Forskarfrågor:  

- Ökar hemmabaserat DIR/Floortime 

interventionen sociala interaktion och adaptivt 

beteende hos förskolebarn med ASD?  

- Uppfattar mödrar en minskad stress efter att 

ha gått igenom intervention som riktar sig till 

förälder och barn?   

Kvantitativ studie 

ABA-design  

Deltagare: N=11, mammor med söner 

som alla hade diagnosen Autism.   

 

Datainsamling: Demografisk 

information, Functional Emotional 

Assessment Scale (FEAS), Vineland 

Adaptive Behavior Scales (VABS-II), 

Parenting Stress Index-Short form 

(PSI/SF)  

 

Analys: Wilcoxon-Signed Rank tests 

användes för att se förändringar pre och 

posttest. 

Resultatet visar att:  

- Barnen gjorde signifikanta förbättringar i tvåvägs 

ändamålsenlig kommunikation, forma relationer, 

organisera beteenden och att lösa problem.  

- Barnens adaptiva beteenden förbättrades, speciellt 

kommunikation och daliga levnadsförmågor  

- Mammor upplevde positiva förändringar i 

interaktionen mellan mamma-barn. 

Medelhög  

(49) Bulkeley K, Bundy A, 

Roberts J, Einfeld S 

(2016) 

 

Australien  

Family-Centered Management of Sensory 

Challenges of Children With Autism: Single-

Case Experimental Design 

Syftet är att undersöka ifall mödrar bättre 

hanterar sina barns beteendeutmaningar i 

samband med dagliga rutiner efter en 

familjecentrerad coaching intervention. 

Kvantitativ studie, 

ABA-design 

Deltagare: Mammor (N=3) till barn med 

ASD, ålder 3–5 år.  

 

Datainsamling: Mamman blev ombedd 

att registrera sin uppfattning om barnets 

beteende dagligen på VAS-skalan vid en 

lämplig tidpunkt. 

 

Analys: Visuell analys var det primära 

sättet att granska data, stödd av 

beskrivande analys med median och 

intervall av VAS-betyg 

De övergripande resultaten indikerar att en kort 

familj-centrerad coaching-intervention visade 

förbättring på de beteenden som interventionen 

riktade sig mot. 

Medelhög 

(40) An. S-J 

 

2017 

Korea 

Parent Training Occupational Therapy 

Program for Parents of Children with Autism 

in Korea 

Syftet med denna forskning var att undersöka 

effektiviteten av föräldrautbildningen på 

HOPE-centret.  

 

Två forskningsfrågor undersöks: 

  

1.Förbättrar föräldrautbildningen 

aktivitetsutförandet för barnet, föräldern, eller 

barnet och föräldern?  

 

2.Vad är föräldrarnas uppfattningar och 

erfarenheter av föräldrautbildning? 

Mixad metod  Deltagare: N=4  

Tre mammor och en farmor som 

tillsammans med sina barn/barnbarn 

deltagit i HOPE-centret under en 

femmånadersperiod. 

 

Datainsamling: Första forskningsfrågan 

besvaras genom COPM både före och 

efter behandling. En semistrukturerad 

intervju gjordes efter fem månaders 

period för att besvara den andra 

forskningsfrågan 

 

Analys: 

Innehållsanalys för att hitta teman, 

koder 

Resultaten visar på positiva förändringar i både 

prestanda och tillfredsställelse hos barnen och 

föräldrarna. Föräldrar identifierade luckor i deras 

förståelse och fick nytt lärande genom 

föräldrautbildningen och de rapporterade en 

förändring i sina egna attityder och förväntningar på 

deras barn. 

 

Hög 
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Bilaga 2 – Analysmatris 

Ref 

nr. 
Artikel Utbilda och guida 

familjen 
Samarbete mellan 

arbetsterapeut och familj 
Se till hela familjen Stress hos föräldrar  Föräldrarnas 

självförtroende 

kring sin 

föräldraroll 

Ett nytt sätt att se och 

bemöta sitt barn 
Ett ändrat beteende 

hos barnet 
Bättre samarbete 

och relationer 

inom familjen 

(39) Foster L, Dunn 

W & Lawson L 

M. (2013)  
 

USA 

 Förälder samarbetar med 

arbetsterapeut, analyserar och 

reflekterar kring utmanade 
aktiviteter tillsammans. En 

öppen kommunikation mellan 

föräldrar och arbetsterapeut då 

man delar kunskap mellan 

varandra. Man är experter inom 

olika områden. 

 Mammorna känner sig 

mindre stressade när de 

tänker på barnets 
aktivitetsproblem. Ser 

inte problemet som 

något som är hugget i 

sten längre. 

Mammorna 

rapporterade en större 

självkänsla när det 
kommer till att ta 

hand som sitt barn, 

efter interventionen. 

Mammorna har fått en 

bättre förståelse för sitt 

barn, de 
uppmärksammar 

kontextuella faktorer 

och tillgångar och 

bemöter därför barnen 

annorlunda. En mamma 

insåg exempelvis att 
hennes barn behövde 

visuellt stöd istället för 
verbalt.  Mammorna 

rapporterade också att 

de numera löste 
problem mer 

förebyggande. 

  

(42) Graham F, 

Boland P, 
Ziviani J, 

Rodger S (2018) 

 

Nya Zeeland 

Arbetsterapeuten 

sitter inte med svaren, 
utan guidar föräldrar 

till att komma fram 

till sina egna 
lösningar/strategier.  

Lyssna på föräldrars oro, 

strävan och kunskap om sitt 
barn. Lyssna på 

föräldrarna/vårdgivarna under 

hela vårdtiden, inte bara under 
utredning. Arbetsterapeuter ser 

föräldrarna som experter på 

sina barn/familj. Föräldrarna är 
de som äger problemen, målen 

och lösningarna. 

Arbetsterapeuter släpper 
kontrollen över terapin och 

föräldrar tar över. Uppmana 

föräldrarna att reflektera mer 
om dagliga rutiner.  

Större fokus på 

vårdgivarnas 
prioriteringar vid 

målsättning.  

 Föräldrarna 

uppfattades ha en 
ökad självkänsla när 

de fick insikter i deras 

barns behov. 
Att få vara med och 

lägga upp vårdplanen 

och ta kontroll över 
terapin gav också 

föräldrarna en ökad 

självkänsla.  

   

(43) Fingerhut P, Piro 

J, Sutton A, 
Campbell R, 

Lewis C, Lawji 

D & Martinez N 
(2013)  

 

USA 

Föräldrar utbildas, får 

resurser och verktyg. 
Aktiv kommunikation med 

föräldrarna. Föräldrarna är en 
del av teamet och 

arbetsterapeut lyssnar på 

föräldrarnas mål för deras barn. 
En relation skapas med 

föräldrarna för att kunna ge 

stöd och resurser och förbättra 
familjemedlemmarnas 

engagemang. 

Arbetsterapeuter ser 

till hela familjens 
livskvalité. AT tar 

hänsyn till hela 

familjens behov och 
oro när man lägger 

upp vårdplan. Mål 

och insatser 
integreras i de 

dagliga rutinerna för 

familjen som helhet, 

 Ett ökat 

självförtroende hos 
föräldrar och en 

bättre livskvalité. 

 Barnen blir mer 

självständiga. Barnen 
får ökade färdigheter 

eller ändrat beteende 

vilket resulterar i 
ökade möjligheter för 

barnen att delta i 

samhället. 

Familjen kan hitta 

på mer saker 
tillsammans. 
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och inte endast 
barnet.  

(41) Graham F, 

Rodger S, 
Ziviani J & 

Jones V (2016) 

 
Nya Zeeland  

 Mammorna får med en 

arbetsterapeut reflektera och 
analysera sitt och sitt barns 

beteenden kring problemfyllda 

aktivitetsutföranden. 

 Genom att mödrarna blir 

medvetna om och 
anpassar sitt eget 

mentala tillstånd när de 

bemöter sina barn så 
undviker dom många 

stressfulla situationer.  

 Mödrar rapporterar att 

efter familjecentrerad 
vård är de bättre på att 

uppmärksamma och 

justera deras 
emotionella tillstånd 

och bemötande av 

barnet t ex sänker 
förväntningar, skapar 

distans när det behövs, 

är lugnare i 

bemötandet. De 

beskriver också att de 

är bättre på att justera 
aktiviteten efter barnets 

förmågor och att skapa 

struktur och rutin för att 
göra aktiviteter mer 

förutsägbara för barnen.  

Mammorna har lärt sig 
att observera barnens 

specifika svårigheter 

och utefter det utforma 
olika undervisnings- 

och inlärningsstrategier 

som stöd för barnens 
aktivitetsutföring. 

Många mödrar beskrev 

också att de började 
erbjuda barnen 

valmöjligheter vid 

utformning av 
aktiviteter.  

Genom att mödrarna 

skapade distans vid 
behov ändrade 

barnets beteende, ex: 

utbrotten eskalerade 
inte till våldsamma 

beteenden, barnen 

insåg att mammorna 
inte var dom som 

bidrog till framgång 

under aktiviteten och 

barnen blev inte 

distraherade av 

mammorna vilket 
gjorde att aktiviteten 

blev lättare.  

Genom att justera 
aktiviteten utefter 

barnets förmåga blev 

det även lättare för 
barnen att klara av 

dessa aktiviteter.  

Att tillföra mer 
struktur och rutiner, 

och göra aktiviteten 

tydligare, visade sig 
sänka barnens 

upphetsningsnivå. 

Genom att anpassa 
undervisning och 

strategi efter barnens 

specifika svårigheter 
blev det lättare för 

barnen att ta in 

informationen.  
När barnen fick 

valmöjligheter och 

mer kontroll över 
utformningen av 

aktiviteter så 

minskade utbrott och 
detta bidrog till ett 

större engagemang 

hos barnet under 
aktiviteten.  

  

Efter den 

familjecentrerade 
interventionen 

började mammorna 

samarbeta med 
både barnet och 

andra 

familjemedlemmar 
för att lösa svåra 

situationer kring 

aktivitetsutförande.  

Genom att få en 

mer gemensam 

förståelse kring 
problematiken 

agerar alla 

familjemedlemmar 
mindre emotionellt 

intensivt och mer 

informerat. Detta 
bidrar till en mer 

stödjande och 

mindre kritisk miljö 
vilket gynnar 

aktivitetsutförandet.   
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(44) An S-J (2014) 
 

Korea 

Utbildningen och 
träning i samband 

med matning, 

nutrition och orala 
motoriska 

komponenter och 

funktioner samt 
familjedynamik och 

interaktioner inom 

familjen.  

Barents problematik 
identifieras i samråd och 

genom diskussion tillsammans 

med mamman. Under 
behandlingens gång 

utvärderade mamma och 

terapeut tillsammans. 

Fokuset i 
behandlingen låg på 

både barnets och 

mammans 
problematik kring 

matsituationen. 

Aktiviteten sågs som 
en gemensam 

aktivitet.  

Mamman känner sig 
mindre stressad och 

orolig över 

matsituationerna. Hon är 
lugn under aktiviteten 

och njuter mer av att 

interagera med sitt barn. 

Mamman känner att 
hon har mer kunskap 

och känner sig mer 

kvalificerad och 
bekväm i 

matsituationerna. Hon 

har fått ökat 
självkänsla och tro på 

sin förmåga. Hon vet 

vilka tecken hon ska 
leta efter och vad hon 

kan gör för att hjälpa 

sitt barn. Hon känner 

att hon kan engagera 

barnet i flera 

aktiviteter än bara 
matsituationen. Hon 

känner sig också mer 

bekväm med att 
lämna barnet med 

barnvakt.    

Mamman har fått ett 
annat sätt att bemöt 

barnet, hon har lärt sig 

att interagera övningar 
innan och efter 

måltiderna och 

aktiviteter kring 
personlig vård vilket 

har lett till en bättre 

gemensamhet under 
aktiviteterna. Hon kan 

nu prata med sitt barn 

under aktiviteterna. 

Hon är mer 

uppmärksam på tecken 

hos barnet och styr mer 
aktiviteternas 

utformning efter barnet.  

En bättre interaktion 
mellan barn och 

mamma under 

måltiderna. Barnet 
svarar på sitt sätt. 

Barnet har börjat 

engagera sig i dagliga 
aktiviteter både med 

barnvakt och familj. 

Eftersom mamman 
har börjat mata barnet 

när barnet är mer 

alert har tiden barnet 

tar på sig att äta 

minskat radikalt. 

Barnet har också 
börjat utforska 

plockmat.  

Barnet och mamma 
interagerar bättre 

under måltiderna 

(45) Hahn-Markowitz 
J, Berger I, 

Manor I & Maeir 

A (2018) 
 

Israel  

    Signifikanta positiva 
effekter på föräldrars 

uppfattade förmåga 

att främja sina barn 
när det kommer till 

dimensionerna: lek 

och glädje, kontroll, 
disciplin, 

gränssättning och 

självacceptans.  
 

Ingen effekt på 

dimensionerna: 
känslor och 

tillgivenhet, empati 

och förståelse kring 
press och 

lärande/kunskap.  

 
Signifikanta positiva 

effekter på den totala 

poängen trots dessa 
dimensioner utan 

effekt.  

   

(46) Graham F, 
Rodger S & 

Ziviani J (2013) 

 

    Mammornas 
övergripande 

självförtroende kring 

sin föräldraroll 

Mammornas utförande 
kring de målen som 

sattes (som handlade om 

mammornas sätt att 

Barnens 
aktivitetsutförande 

förbättrades 

signifikant under 
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Australien  förbättrades 
signifikant under 

interventionen och 

efter interventionen.  
 

Mammornas 

tillfredsställelse med 
sin egen föräldraroll 

förbättrades ej 

signifikant i någon 
fas.  

 

Mammornas 

upplevelse av 

effektivitet 

förbättrades 
signifikant under 

interventionsfasen 

men inte under vänte 
tiden eller tiden efter 

interventionen.   

 
 

agera kring sitt barn) 
förbättrades signifikant 

under interventionsfasen, 

men inte under 
väntetiden och tiden 

efter interventionen.  

 
Mammornas utförande 

och tillfredsställelse med 

sitt utförande under mål 
som inte interventionen 

riktade sig mot 

förbättrades signifikant 

under väntetiden, men de 

skillnader som skedde 

under interventionen och 
efter interventionen var 

ej signifikanta.  

interventionsfasen, 
men inte under de 

faserna där de inte 

genomgår 
interventionen.  

 

Signifikanta 
förbättringar i 

barnens 

aktivitetsutförande 
kring de mål som 

interventionen riktade 

sig mot under alla 

faser (dock störst 

under interventions-

fasen) 
 

Signifikanta 

förbättringar i 
barnens 

aktivitetsutförande 

kring de mål som 
interventionen inte 

riktade sig mot under 

interventions-fasen 
och i väntan på 

interventionen.   

(47) Little L, Pope E, 
Wallisch A & 

Dunn W (2018) 

 

USA 

    Föräldrarnas 
självuppfattade 

effektivitet 

förbättrades 
signifikant efter 

interventionen. Men 

det blev ingen 
skillnad på 

föräldrarnas 

tillfredställelse.  

 Det blev en 
signifikant förbättring 

i antalet aktiviteter 

barnet deltog i och 
mångfalden av 

aktiviteter barnet 

deltog i förbättras 
också signifikant. Det 

blev en signifikant 

ökning i lekaktiviteter 
som barnet deltog i, 

och antalet förmågor 

barnen utvecklade 
ökade signifikant. Det 

visade sig också att 

barnen deltog i en 
mer mångfald av 

lekaktiviteter och att 

de oftare deltog i 
aktiviteter som 

utvecklade förmågor, 

dock var dessa 

Föräldrar 
engagerade sig 

mer i 

lekaktiviteter med 
barnen, och 

testade på en 

större variation av 
aktiviteter som 

utvecklar barnens 

förmågor.  
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resultat ej 
signifikanta.  

(48) Liao S-T, Hwang 

Y-S, Chen Y-J, 
Lee P, Chen S-J 

& Lin L-Y 

(2014) 
 

Taiwan  

   Liten effekt på mödrars 

stress  

  Signifikanta 

förbättring kring 
barnets adaptiva 

beteende och 

framförallt när det 
kommer till 

kommunikation, 

förmågor kring 
dagliga aktiviteter 

och socialisering.  

Barnets 

känslomässiga sätt 
att fungera i 

relation 

föräldrarna blev 
signifikant bättre, 

Det blev också en 

signifikant 
minskning kring 

dåligt fungerande 

interaktioner 

mellan barn och 

förälder. 

(49) Bulkeley K, 

Bundy A, 
Roberts J & 

Einfeld S (2016) 

 

Australien  

      Fmiljecentrerad 

intervention, som 
använder sig av en 

sensorisk baserad 

referensram tyder på 
en minskning hos de 

sensorisk relaterade 

problembeteenden 
hos barnen med 

autism som 
interventionen riktat 

in sig på.  

 

(40) An S-J (2017) 

 
Korea  

Föräldrarna blev 

utbildade i barns 
utveckling och kring 

deras barn och dess 

funktionsnedsättning. 
Föräldrar fick lära sig 

att identifiera och 

stödja barnets 
aktivitetsutförande. 

De fick också lära sig 

specifika strategier 
för att kunna bemöta 

barnet.  

  På grund av att 

föräldrarna lärde sig 
underlätta för sitt barns 

aktivitetsutförande och 

att de skiftade sin egen 
attityd och 

förväntningar kände de 

sig mindre stressade 
och mer avslappnade 

och nöjda när de är med 

sina barn 

Föräldrar känner sig 

mer självsäkra på att 
de kan underlätta för 

deras barns 

aktivitetsutförande. 

Föräldrar beskrev hur de 

genom familjecentrerad 
vård lärde sig att genom 

att se vilka behov deras 

barn hade kunde de 
tillgodose saker som de 

hade missat tidigare. De 

skiftade attityd gentemot 
barnet från att ha låga 

förväntningar på barnets 

förmåga till aktivitet, till 
att tro mer på att barnet 

klarar av aktiviteter. 

På grund av att 

föräldrarna ändrade 
sitt sätt att se och 

bemöta sina barn 

förbättrades barnets 
aktivitetsutförande 

signifikant kring de 

mål som föräldrarna 
satte. 

 

 

 

 

 


