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Sammanfattning: Den här uppsatsen var en genomgång av litteratur som publicerats mellan 
2005 till mars 2008 rörande ICF (International Classification of Functioning, Disability and 
Health) i förhållande till arbetsterapi. ICF är en klassifikation som anses vara användbar inom 
rehabilitering och arbetsterapi. Syftet med studien var att redogöra för den senaste 
vetenskapliga litteraturens beskrivningar om betydelsen och användningen av ICF inom 
arbetsterapi. Frågeställningarna var inriktade mot hur ICF använts inom olika områden, vilka 
faktorer som påverkar användningen, vilka metoder som kan utnyttjas för att öka användning 
samt kritik och utvecklingsmöjligheter för ICF. En systematisk litteraturstudie genomfördes 
med sökningar i olika databaser och 13 artiklar inkluderas efter urvalsprocessen. Artiklarna 
analyserades först utifrån frågeställningarna med hjälp av en mall. Under de teman som togs 
fram utifrån frågeställningarna identifierades ett antal skiljda kategorier där vissa teman 
innehöll flera kategorier och vissa teman endast en kategori. ICF kan användas i 
arbetsterapeutisk forskning och praxis i många olika syften bl.a. för identifiering av olika 
faktorer som t ex hinder eller funktionsproblem. Låg kunskapsnivå, otillräckliga resurser och 
ont om tid bidrog till att ICF inte används. Effektivare utbildningsmetoder och lättillgänglig 
information skulle således bidra till ökad användning. Ur arbetsterapeutisk synvinkel gavs 
både positiv och negativ kritik och till följd av detta anser många att ICF behövde utvecklas 
för att bättre passa arbetsterapi. Större delen av resultatet bekräftade de fynd som tidigare 
forskning presenterat. Slutsatsen var att mer information och utbildning var det första steget 
för att på sikt öka användandet av ICF i arbetsterapi. 
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1. Bakgrund 
Den här uppsatsen behandlar ICF (International Classification of Functioning, Disability and 
Health) som är WHO:s internationella klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder 
och hälsa och dess förhållande till arbetsterapi. ICF förväntades tidigt ha ett stort 
användningsområde inom rehabilitering/habilitering inklusive arbetsterapi (Grimby, 2002). 
ICF godkändes 2001 efter ett omfattande revisionsarbete och är en relativt ny klassifikation. 

Klassifikationer av sjukdomar har länge använts för att dela in symtom och orsaker i 
kategorier. En klassifikation kan definieras som ett system för att ordna begrepp i klasser och 
grupper (Socialstyrelsen, 2008). Den första versionen av en internationell klassifikation av 
sjukdomar gavs ut i slutet av 1800-talet (Socialstyrelsen, 2008). World Health Organization 
(WHO) är idag ansvarig för att ge ut den internationella klassifikationen av sjukdomar och 
hälsorelaterade problem. Den senaste versionen heter International statistical Classification of 
Diseases and related health problems, Tenth Revision (ICD-10). Den beskriver sjukdomar och 
dess omständigheter, genetiska anlag och medfödda missbildningar (Socialstyrelsen, 2008).  

1.1. ICIDH till ICF 
I slutet av 1900-talet upptäcktes att de sjukdomsklassifikationer som fanns inte beskrev 
konsekvenser av icke dödliga sjukdomar (Üstün et al., 2003). 1980 gav WHO ut International 
Classification of Impairment, Disability and Handicap (ICIDH) som skulle fungera som ett 
komplement till ICD. Syftet med ICIDH var att kunna ge riktlinjer till vården för effektivare 
och mer inriktad behandling så att handikapp inte skulle uppstå (WHO, 1980). ICIDH var en 
klassifikation av sjukdomskonsekvenser och förutsättningen var att något kunde beskrivas 
inom ramen för ICD, det vill säga något sjukligt (WHO, 1980, Socialstyrelsen, 2003). I 
ICIDH fokuserade man på vilka effekter sjukdom och skada hade på individen. En skada eller 
sjukdom sågs som en störning på organnivå och om konsekvensen av denna blev att individen 
fick problem vid aktivitetsutförande sågs det som ett funktionshinder. Funktionshinder 
beskrevs alltså som något på individnivå. De problem som upplevdes av individen i det 
dagliga livet kallades handikapp och skulle ligga på samhällsnivå. Processen som enligt 
ICIDH ledde till handikapp var sjukdom → skada → funktionshinder → handikapp (WHO, 
1980).  

Problemet med ICIDH var att behovet av insatser bedömdes utifrån människors 
funktionshinder och inte deras levnadsförhållanden. Den bidrog till synen på människor utan 
funktionshinder som normala och människor med funktionshinder som onormala (Hurst, 
2003). Den kritiserades även för att inte tillräckligt beskriva omgivningens roll vid 
funktionshinder och att åtgärder inte riktades mot omgivningen utan mot individen 
(Schneidert et al., 2003). Till följd av detta och kritik från bland annat handikapprörelsen 
inledde WHO 1993 ett omfattande arbete med att göra om klassifikationen (Socialstyrelsen, 
2003, Hurst, 2003). Den 22 maj 2001 godkände WHO den nya versionen som fick namnet 
International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) som var inriktat på att 
beskriva hälsa utifrån hälsokomponenter istället för sjukdomskonsekvenser (Socialstyrelsen, 
2003). Den nya titeln speglade att man belyste funktionstillstånd i klassifikationen istället för 
sjukdomskonsekvenser (Üstün et al., 2003).  Socialstyrelsen publicerade 2003 en svensk 
version av ICF som fick namnet Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och 
hälsa (Socialstyrelsen, 2003) 

1.2. ICF:s syften och tillämpningar 
Det finns flera olika syften med ICF: 

- ”Att ge en vetenskaplig grund för att förstå och studera hälsa och hälsorelaterade 
tillstånd, deras konsekvenser och bestämningsfaktorer. 



 3 

- Att skapa ett gemensamt språk för att beskriva hälsa och hälsorelaterade tillstånd i 
syfte att förbättra kommunikationen mellan olika användare såsom hälso- och 
sjukvårdspersonal, forskare, politiker och allmänhet inklusive människor med 
funktionshinder. 

- Att möjliggöra jämförelser av data mellan länder, mellan olika delar av hälso- och 
sjukvården, service- och tjänsteverksamheter samt över tid. 

- Att skapa ett systematiskt kodschema för hälsoinformationssystem” (Socialstyrelsen, 
2003). 

 
ICF kan användas för en mängd olika ändamål. Den kan t.ex. användas som ett statistiskt 
verktyg för insamling och sammanställning av data och som ett verktyg för forskning för att 
mäta resultat, livskvalitet eller omgivningsfaktorer. Klassifikationen kan även användas som 
ett kliniskt och socialpolitiskt verktyg för bedömning, behandling, utvärdering och planering. 
Även utbildning kan utformas med hjälp av ICF (Socialstyrelsen, 2003).  

Eftersom ICF är en hälso- och hälsorelaterad klassifikation har den en stark internationell 
förankring i användningsområden inom försäkringsbolag, socialförsäkring, ekonomi, 
socialpolitik, arbetsliv och vid utveckling av allmän lagstiftning och miljöanpassning. ICF 
erbjuder en begreppsapparat som kan användas inom framförallt hälso-, sjuk- och friskvård. 
Klassifikationen kan även användas för ökad delaktighet för individer genom att identifiera 
sociala hinder och underlättande faktorer (Socialstyrelsen, 2003). 

1.3. Klassifikationens uppbyggnad 
ICF gör anspråk på att behandla alla komponenter av människors hälsa och vissa 
komponenter av välbefinnande som hänger samman med hälsa. Dessa beskrivs i termer av 
hälsodomäner och hälsorelaterade domäner. Klassifikationen är uppbyggd av kategorier inom 
de båda områdena (Socialstyrelsen, 2003).  

ICF:s klassifikation är hierarkiskt uppbyggd uppifrån och ner och organiserar information 
i två delar. Den första delen innefattar komponenter av funktionstillstånd och funktionshinder 
och den andra delen består av kontextuella faktorers komponenter (Socialstyrelsen, 2003). En 
beskrivning av de båda delarna var för sig följer nedan. 

1.3.1. Del 1: Funktionstillstånd och funktionshinder 
Denna del innehåller en kroppskomponent samt en aktivitets- och delaktighetskomponent (se 
Tabell 1). 
 

a) Kroppskomponenten är indelad i två domäner, funktioner i kroppssystemen och 
kroppens struktur/anatomi. Dessa domäner kan beskriva förändring i kroppsfunktion 
(fysiologiskt) eller kroppsstruktur (anatomiskt) (Socialstyrelsen, 2003). 

 
b) Aktivitets- och delaktighetskomponenten rymmer de domäner som avser olika 

funktionstillstånd både ur ett individuellt och ett socialt perspektiv. Domänerna 
beskriver en persons livsområden (uppgifter och handlingar) (Socialstyrelsen, 2003).  

 
Del 1 kan användas för att dels påvisa problem och dels ange aspekter av hälsa och 
hälsorelaterade tillstånd där det inte finns problem. Funktionstillstånd och funktionshinder 
påverkas både av hälsobetingelser (sjukdomar, skador etc.) och de kontextuella faktorerna i 
del 2 (Socialstyrelsen, 2003).  
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1.3.2. Del 2: Kontextuella faktorer 
Även denna del innehåller två komponenter, omgivningsfaktorer och personliga faktorer (se 
Tabell 1).  
 

a) Omgivningsfaktorerna påverkar komponenterna i del 1 (se ovan) och är organiserade 
från personlig till allmän omgivning. Dessa kan antingen ha en underlättande eller en 
hindrande inverkan på en persons genomförande i den fysiska, sociala och den 
attitydmässiga omgivningen (Socialstyrelsen, 2003). 

 
b) Personliga faktorer klassificeras inte i ICF på grund av stora variationer i sociala och 

kulturella sammanhang men de finns med för att visa att de kan påverka resultatet av 
åtgärder (Socialstyrelsen, 2003). Dessa faktorer handlar om egenskaper hos personer 
som inte hör till hälsobetingelser t.ex. kön, ras, ålder, livsstil, vanor eller utbildning 
(Socialstyrelsen, 2003).  

 
En persons funktionstillstånd bör ses som en process eller ett resultat av interaktionen mellan 
hälsobetingelser och kontextuella faktorer (Socialstyrelsen, 2003). 
 
Tabell 1. Översikt över ICF 

  
Del 1: Funktionstillstånd 

och funktionshinder 
Del 2: Kontextuella faktorer 

Komponenter Kroppens funktioner och 
strukturer 

Aktiviteter och 
delaktighet 

Omgivningsfaktorer Personfaktorer 

Domäner 1. Kroppsfunktioner 
2. Kroppsstrukturer 

Livsområden 
(uppgifter, 
handlingar) 

Yttre påverkan på 
funktionstillstånd 
och funktionshinder 

Inre påverkan på 
funktionstillstånd 
och 
funktionshinder 

Begrepps-
konstruktioner 

Förändring i 
kroppsfunktion 
(fysiologisk) 
Förändring i 
kroppsstruktur 
(anatomisk) 

Kapacitet att 
utföra uppgifter i en 
standardomgivning 
Genomförande att 
utföra uppgifter i 
aktuell omgivning 

Underlättande eller 
hindrande påverkan 
från omständigheter 
i den fysiska, sociala 
och attitydmässiga 
omgivningen 

Påverkan av 
utmärkande 
drag 
hos personen 

Funktionell och 
strukturell integritet 

Aktivitet 
Delaktighet 

Positiv aspekt 

Funktionstillstånd 

Underlättande 
faktorer 

Ej tillämpbart 

Funktionsnedsättning, 
Strukturavvikelse 

Aktivitetsbegränsning, 
Delaktighets-
inskränkning 

Negativ aspekt 

Funktionshinder 

Barriärer/hinder Ej tillämpbart 

Källa: Socialstyrelsen, 2003. Kopierat med tillstånd av Socialstyrelsen. 
 

Varje komponent i ICF består av olika domäner. Domänerna är i sin tur indelade i 
klassifikationsenheter på olika nivåer (Socialstyrelsen, 2003). Klassifikationsenheterna 
organiseras med hjälp av koder som utgörs av en bokstav och ett antal siffror t.ex. d5401 är 
koden för ”Att klä av sig”. Varje klassifikationsenhet definieras och i vissa fall anges 
inklusions- och/eller exklusionskriterier. För att exemplifiera uppbyggnaden beskrivs 
indelningen av klassifikationsenheten ”Att klä av sig” (se Tabell 2). 
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Tabell 2. Exemplifiering av klassifikationens uppbyggnad 

1.4. Interaktionen mellan komponenterna i ICF:s modell 
Till skillnad från i ICIDH beskrivs inte funktionstillståndet hos en person som en linjär 
process, i ICF påverkar komponenterna varandra på ett mer flexibelt sätt (se Figur 1). 
Problem eller åtgärder inom någon komponent kan påverka en eller flera andra komponenter 
positivt eller negativt (Socialstyrelsen, 2003) 
 

  
Figur 1. Interaktionen mellan komponenter i ICF Källa: Socialstyrelsen 2003. Kopierat med tillstånd av 
Socialstyrelsen. 

1.5. Användning av bedömningsfaktorer 
För att använda ICF för en bedömning av en persons hälsotillstånd skall användaren bruka en 
bedömningsfaktor. På det sättet anges graden av ett hälsotillstånd. Utan bedömningsfaktor har 
koden för respektive begrepp ingen betydelse förutom själva begreppet. Konstruktioner som 
bedöms i del 1 (se Tabell 1) är ändring i kroppsfunktion, kroppsstruktur, kapacitet och 
genomförande. I del 2 (se Tabell 1) bedöms underlättande faktorer eller hinder i 
omgivningsfaktorer. Konstruktionerna bedöms med en 9-gradig skala som tillämpas på 
varierande sätt beroende på konstruktion. Beroende på användningsområde kan användaren 
lägga till andra typer av information för kodning (Socialstyrelsen, 2003). 

1.6. ICF, rehabilitering och arbetsterapi 
I den medicinska traditionen inriktas åtgärder mot diagnos och funktionstillstånd, 
funktionshinder medan hälsa däremot ses som en konsekvens av diagnosen. Specifikt för 
rehabilitering är att insatserna syftar till att förbättra funktionstillstånd och hälsa samt minska 
funktionshinder. Funktionshinder och hälsa ses heller inte enbart som en konsekvens av 

 
- Del 1: Funktionstillstånd och funktionshinder 

- Komponent: Aktivitet och delaktighet 
o Domän: Livsområden (uppgifter och handlingar) (d = domäner för aktiviteter och delaktighet) 

� Klassifikationenhet på första nivån: Personlig vård 
• Klassifikationsenhet på andra nivån: Att klä sig (d5400-5409) 

o Klassifikationsenhet på detaljerad nivå: Att klä av sig (d5401) 
Att genomföra samordnade uppgifter att ta av sig kläder från olika delar av kroppen 
såsom att dra kläder över huvudet, av armar och skuldror från nedre respektive övre 
kroppshalva och ta av handskar och huvudbonad. 
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diagnos utan är beroende av personliga faktorer och omgivning. Funktionstillstånd, 
funktionshinder och hälsa är därför centrala begrepp inom rehabilitering såväl som i ICF 
(Stucki et al., 2003) 

Üstün et al. (2003) beskrev att det finns fem användningsområden för ICF inom 
rehabilitering: statistik, forskning, riktlinjer för socialt arbete, klinisk verksamhet och 
utbildning. Flera forskare var 2003 överens om att användandet av ICF som en gemensam 
begreppsapparat fungerade bra i MDT (Multidisciplinära team) inom rehabilitering men det 
var osäkert om även klassifikationssystemet (koder och bedömningsfaktorer) skulle få samma 
genomslag (Bruyère et al., 2005, Üstün et al., 2003, Stucki et al., 2003, Haglund & 
Henriksson, 2003). ICF är omfattande och har relevanta domäner men är inte praktiskt 
användbar i rehabilitering i sin ursprungliga version eftersom den medför en lång och 
tidskrävande process med att beskriva och klassificera en persons funktioner och hälsa (Stucki 
et al., 2003). 

För att ICF skulle vara användbar inom rehabilitering som klassifikationssystem behövde 
den enligt Stucki et al. (2003) jämföras med andra konkurrerande instrument som användes 
och bli accepterad av yrkesverksamma. Det fanns därför ett behov av att göra standardurval 
(Core Sets) som var specifika för en patientgrupp eller yrkesgrupp (Stucki et al., 2003). I en 
litteraturgenomgång publicerad 2005 (Bruyère et al.) identifierades ett behov av beskrivningar 
på vilket sätt olika yrkeskategorier i detalj skulle använda ICF.  

Inom rehabilitering har arbetsterapeuten en viktig uppgift genom sin kunskap om hur 
olika aktiviteter kan utföras vid olika funktionshinder. Insatserna syftar till att individen ska få 
en så hög grad av självständighet som möjligt genom träning och anpassning av omgivning 
för att underlätta aktivitetsutförandet (Höök, 2001). För arbetsterapeuter är aktivitet ett 
centralt begrepp och en individs delaktighet i aktiviteter ses som en förutsättning för hälsa 
(Kielhofner, 2004 s. 68-69). Kielhofner (2008 s. 519) anser att ICF är en av de referensramar 
som påverkar arbetsterapi mest. Han menar också att det finns flera likheter mellan Model of 
Human Occupation (MOHO) som är en arbetsterapeutisk modell och ICF. I både MOHO och 
ICF anses delaktighet och aktivitet centralt, en persons hälsotillstånd påverkar personens 
delaktighet, en individs personliga faktorer och omgivningsfaktorer påverkar delaktighet och 
aktivitet samt att dessa olika faktorer påverkar varandra på ett dynamiskt och icke-linjärt sätt 
(Kielhofner, 2008). Liknande paralleller har dragits mellan ICF och Canadian Model of 
Occupational Performance (CMOP) som är en annan arbetsterapeutisk modell (Townsend & 
Polatajko, 2007).  

För arbetsterapeuter är det tänkt att ICF ska användas som en struktur för klinisk praxis 
och forskning (Üstün et al., 2003). De skandinaviska arbetsterapeutförbunden (ICF –Nordisk 
Netvaerk, 2008) uppmanar till en bred användning av ICF i arbetsterapeutisk forskning, 
praxis och utbildning. De anser också att ICF kan användas som ram vid utveckling av olika 
verktyg som kartläggnings- och bedömningsinstrument, struktur för patientjournal och mall 
för rapportering i MDT m.m. De olika förbunden menar dock att detta kräver systematisk 
vidareutveckling av ICF. 

Flera studier har gjorts för att jämföra likheter och skillnader mellan ICF och begrepp 
specifika för arbetsterapi. Uppfattningarna skiljer sig ifråga om i vilken utsträckning 
begreppen stämmer överens (Haglund & Henriksson, 2003, McLaughlin, 2001). Bruyère et al. 
(2005) genomförde en litteraturgenomgång tre år efter godkännandet av slutversionen av ICF. 
Syftet med studien var att fokusera på de artiklar som diskuterade (a) vad ICF betyder och hur 
ICF kan användas; (b) användbarheten för olika yrkesgrupper (inklusive arbetsterapeuter); (c) 
exempel på användningsområden för klassifikationen; (d) att använda ICF för att koda om 
data; och (e) användning av ICF för regeringarna inom vissa länder. I resultatet redogjordes 
hur ICF:s begrepp jämförs med arbetsterapeutiska begrepp. Bruyére et al. (2005) beskrev 
ICF:s betydelse och hur den kan användas inom bl.a. rehabilitering och arbetsterapi. I artikeln 
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beskrevs att ICF behöver överensstämma med hälso- och sjukvårdens språk men också spegla 
arbetsterapeuters ansvarsområden för att vara användbar. Författarna kom även fram till att 
ICF var ett användbart verktyg för arbetsterapeuter och att ICF underlättade 
kommunikationen mellan yrkesgrupper men att klassifikationen inte kunde ersätta språket 
specifikt för arbetsterapeuter. Vid den tidpunkten fanns inte mycket forskning om ICF:s 
betydelse och användning specifikt inom arbetsterapi och sedan dess har ingen ny 
litteraturgenomgång inom området gjorts. De senaste åren har många artiklar publicerats 
rörande arbetsterapi i relation till ICF och det finns ett behov av en ny litteraturgenomgång 
som kan ge en överblick över området. Den här studien skrivs dels för att tillföra kunskap om 
ICF till arbetsterapeuter som är verksamma i praxis eller under utbildning och dels för att 
skapa utgångspunkt för eventuell fortsatt forskning. 

1.7. Syfte och frågeställningar   
Syftet med denna studie var att redogöra för den senaste vetenskapliga litteraturens 
beskrivningar av betydelsen och användningen av ICF inom arbetsterapi. För att tydliggöra 
syftet har följande frågeställningar formulerats: 
 

1. På viket/vilka sätt kan ICF användas inom arbetsterapeutisk forskning, praxis och 
utbildning? 

2. Vilka faktorer påverkar användning av ICF inom arbetsterapi? 
3. Vilka metoder kan användas för att öka användning av ICF inom arbetsterapi? 
4. Vilken positiv och negativ kritik riktas mot ICF ur arbetsterapeutisk synvinkel? 
5. Vilka förändringar/justeringar av ICF behövs göras för att den på ett bättre sätt ska 

kunna tillämpas inom arbetsterapeutisk forskning, praxis och utbildning? 

2. Metod  
En systematisk litteraturstudie genomfördes vilket enligt Mulrow & Oxmans definition (1997 
i Forsberg och Wengström 2003) innebär att man utgår från en tydligt formulerad fråga som 
besvaras systematiskt genom att identifiera, välja, värdera och analysera relevant forskning. 

2.1. Urval 
Sökningar efter artiklar genomfördes i databaserna Cinahl, Amed och Medline. De sökord 
som användes var ”International Classification of functioning, disability and health” i 
kombination med (and) ”Occupational therap* (trunkerat)”. Sökningarna i alla databaser 
begränsades med kriteriet att artiklarna skulle vara publicerade från 2005 till mars 2008. I 
Cinahl genomfördes sökningen med ”International Classification of functioning, disability 
and health” som ”subject headings” för att hitta artiklar där ICF är en central del och 
”Occupational therap*” som ”Keyword”. Sökningen i Cinahl resulterade i 28 träffar. I 
databaserna Amed och Medline fanns inte ”International Classification of functioning, 
disability and health” som ”subject headings” och därför genomfördes sökningen med båda 
sökorden som ”Keywords”. Sökningen resulterade i 17 träffar i Amed och 18 i Medline. Av 
dessa 63 träffar förekom 15 artiklar två gånger och det innebar ett första urval på 48 artiklar. 

Vid nästa steg i urvalsprocessen lästes artiklarnas abstract av båda författarna för att få en 
uppfattning om vad artiklarna handlade om i stort. Utifrån detta inkluderades eller 
exkluderades de enligt följande kriterier: 
 
Inklusionskriterier:  

– Artiklar som var publicerade i vetenskapliga tidsskrifter och som var publicerade från 
2005 till mars 2008.  
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Utöver det ovan nämnda kriteriet inkluderades artiklar som uppfyllde något av de följande 
kriterierna: 

– Artiklar där ICF användes i syfte att jämföra, beskriva, utveckla eller utvärdera 
arbetsterapi. 

– Artiklar där större delen av artikeln redogjorde för ICF i relation till arbetsterapi. 
– Artiklar där större delen av artikeln redogjorde för ICF i relation till någon 

patientgrupp relevant för arbetsterapeuter. 
 
Exklusionskriterier: 

Artiklar exkluderas om ett eller flera av följande kriterier uppfylls. 
– Artiklar som handlade om utvecklingen av olika standardurval av ICF (Core Sets). 
– Artiklar som kategoriserades som ”editorial”, ”letter” och ”commentary”. 
– Artiklar som handlade om barnversionen (ICF-CY) av ICF.  

 
När genomgången av artiklarnas abstrakt var klar valdes gemensamt och i samförstånd 25 
artiklar bort med hänsyn till inklusions- och exklusionskriterierna. Då återstod 23 artiklar som 
lästes i sin helhet av båda författarna. I den slutliga delen av urvalsprocessen valdes ytterligare 
artiklar bort som efter mer noggrann granskning och gemensam diskussion inte uppfyllde de 
ovan nämnda urvalskriterierna. Då återstod 13 artiklar (se Bil. 1). 

Artiklarnas kvalitet granskades därefter med en mall som framställdes utifrån Forsberg & 
Wengströms (2003) mallar för antingen kvantitativa- (se Bil. 2), kvalitativa- (se Bil. 3) eller 
litteraturstudier (se Bil. 4). Utifrån granskningen av artiklarna klassificerades en artikel som 
en kvantitativ studie, sex artiklar som kvalitativa studier, en artikel som en litteraturstudie och 
tre artiklar klassificerades som övriga artiklar. Vidare fastställdes att en artikel både var en 
kvalitativ studie och en litteraturstudie och en artikel var både en kvantitativ- och kvalitativ 
studie (se Bil. 5). Artiklar som klassificerades som mer än en studietyp granskades med flera 
mallar och de artiklar som inte kunde klassificeras som någon av de ovan nämnda 
studietyperna granskades med mallen för litteraturstudier. Ingen artikel exkluderades p.g.a. 
bristande kvalitet. 

2.2. Dataanalys 
Analysen genomfördes med stöd av Fribergs (2006) metod för analys vid litteraturöversikter. 
Artiklarna lästes först igenom av författarna flera gånger för att skapa en förståelse för vad de 
handlade om. Artiklarna analyserades sedan i två steg: inledningsvis (1) deduktivt med mall 
och slutligen (2) induktivt för att se likheter och skillnader i materialet. 

1. En analysmall bestående av både öppna och slutna frågor konstruerades utifrån 
frågeställningarna i studien (se Bil. 6). Artiklarnas metod, resultat och/eller diskussion 
användes för att få svar på frågeställningarna. Vid analys av ICF:s användning inom forskning 
användes både artiklarnas metod, resultat och/eller diskussion som underlag för analysen. Vid 
övriga frågor enligt analysmallen användes artiklarnas resultat och/eller diskussion. Allt 
material i varje artikel som behandlade respektive fråga i analysmallen skrevs in i mallen. 
Samtliga artiklar analyserades med hjälp av denna mall av båda författarna var för sig utan 
påverkan av varandra. Varje fråga i analysmallen, som var baserad på frågeställningarna, kom 
sedan att utgöra ett eller flera teman som författarna gemensamt kom fram till. 

2. Allt material inom respektive tema analyserades sedan utifrån likheter och skillnader i 
materialet. Dessa likheter och skillnader ledde till att ett antal skiljda kategorier framkom, där 
vissa teman innehöll flera kategorier och vissa teman endast en kategori (se Tabell 3). Detta 
arbete genomfördes gemensamt av båda författarna till de var eniga.  
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Tabell 3. Översikt över Tema och Kategorier. 

Tema Kategorier 
· Analysera och strukturera resultat 
· Identifiera och kartlägga faktorer och funktionshinder 

ICF:s tillämpning i 
arbetsterapeutisk forskning 

· Utvärdera och jämföra bedömningsinstrument och modeller 
· Tydliggöra yrkesroller  
· Kliniskt resonemang och gemensamt språk 
· Identifikation av hinder och beslut av insatser 

ICF:s tillämpning i 
arbetsterapeutisk praxis 

· Strukturera dokumentation, insatser och åtgärder 
ICF:s tillämpning i 
arbetsterapeutisk utbildning 

· Underlätta kliniskt resonemang och förståelse för arbetsterapiprocessen 

Faktorer som påverkar 
användning av ICF i 
arbetsterapi 

· Låg kunskapsnivå, otillräckliga resurser och tidsbrist 

· Utbildning Metoder för att öka användning 
av ICF i arbetsterapi · Information och forskning 

· Hälsa sett ur ett aktivitetsperspektiv 
· ICF:s begrepp passar arbetsterapi 
· Holistisk syn på patientens situation och omgivning 
· Underlätta teamsamarbete 

Positiv kritik om ICF ur 
arbetsterapeutisk synpunkt 

· Objektiv syn på patienten 
· Tidskrävande, komplicerad och otydlig hur den skall användas 
· Begrepp saknas eller är otydligt beskrivna 
· Interaktionen mellan komponenter är otydlig 
· Komponenten omgivningsfaktorer är inte tillräckligt omfattande 

Negativ kritik om ICF ur 
arbetsterapeutisk synpunkt 

· Delaktighetskomponenten beskriver bara det observerbara 
· Utveckling av personliga faktorer och ”Core sets” 
· Utveckling av delaktighetskomponenten 

Förändring och utveckling av 
ICF för att bättre passa 
arbetsterapi 

· Arbetsterapeuter har en viktig roll i utvecklingen av ICF 

3. Resultat 
Inledningsvis beskrivs de artiklar som ingår i studien översiktligt och därefter presenteras 
resultatet utifrån tema och kategorier.   

3.1. Presentation av artiklar 
Utifrån analysen av artiklarna med mall kunde det konstateras i vilken utsträckning artiklarna 
bidragit med data till olika teman (se Tabell 4). Största mängden data handlade om kritik av 
(frågeställning 4) och utvecklingsmöjligheter av ICF (frågeställning 5) och minsta mängden 
data handlade om utbildningsdelen i frågeställningen om ICF:s användningsområden 
(frågeställning 1) och faktorer som påverkar användningen av ICF (frågeställning 2). 
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Tabell 4. Teman där respektive artikel har bidragit med data. 

Frågeställning 
1 2 3 4 5 

  

Tema 

ICF:s 
tillämpning 
i arbets-
terapeutisk 
forskning 

ICF:s 
tillämpning 
i arbets-
terapeutisk 
praxis 

ICF:s 
tillämpning 
i arbets-
terapeutisk 
utbildning 

Faktorer 
som 
påverkar 
användandet 
av ICF i 
arbetsterapi 

Metoder för 
att öka 
användandet 
av ICF i 
arbetsterapi 

Positiv 
kritik om 
ICF ur 
arbets-
terapeutisk 
synpunkt 

Negativ 
kritik om 
ICF ur 
arbets-
terapeutisk 
synpunkt 

Förändring 
och 
utveckling 
av ICF för 
att bättre 
passa 
arbetsterapi 

Summa 

Appleby & 
Tempest 2006    X     X X     

3 
Barker et al. 
2006 

X               
1 

Borell et al. 2006           X X X 3 
Conti-Becker et 
al. 2007 X       X X X X 

5 
Farrell et al. 
2007 

  X   X X X X X 
6 

Hemmingsson & 
Jonsson 2005           X X X 

3 
Kirchberger et al. 
2007 

  X       X X X 
4 

Levasseur et al. 
2007           X X X 

3 
Lysack et al. 
2007 X             X 

2 
Shaw et al. 2007 X X         X X 4 
Stamm et al. 
2006 

X X       X X X 
5 

Tempest & 
McIntyre 2006    X X    X X X   

5 
Zochling et al. 
2007 X         X X X 

4 
Summa: 6 6 1 1 4 10 10 10 48 

3.2. ICF:s tillämpning i arbetsterapeutisk forskning 
Analysera och strukturera resultat 

I några artiklar användes ICF i arbetsterapeutisk forskning som referensram för att analysera 
och strukturera resultat från intervjuer och fokusgrupper (Barker et al., 2006, Shaw et al., 
2007, Zochling et al., 2007). Barker et al. (2006) intervjuade patienter som drabbats av stroke 
för att få en djupare förståelse för deras erfarenheter av rullstolsanvändande. De tema som 
efter analys uppstod jämfördes med ICF som referensram för att strukturera resultatet. 
Dessutom gjorde författarna en balansskalemodell utifrån begrepp och kategorier från ICF för 
att påvisa faktorer i samhället som hade inverkan på patientgruppens delaktighet (Barker et 
al., 2006). 
 
Identifiera och kartlägga faktorer och funktionshinder 

Shaw et al. (2007) använde ICF för att kartlägga hinder och underlättande faktorer för 
delaktighet som framkom under intervjuer med vårdare och vårdtagare. I en studie som 
genomfördes för att identifiera de mest relevanta funktionshindren hos patienter med akut 
artrit användes ICF för att olika yrkesgrupper på ett standardiserat och klientcentrerat sätt 
skulle kunna diskutera hälsa, funktionstillstånd och funktionshinder i olika fokusgrupper 
(Zochling et al., 2007). 
 
Utvärdera och jämföra bedömningsinstrument och modeller 

ICF:s modell och/eller klassifikationssystem användes i några av artiklarna för att utvärdera 
och jämföra bedömningsinstrument och modeller (Stamm et al., 2006, Lysack et al., 2007, 



 11 

Conti-Becker et al., 2007). Stamm et al. (2006) använde ICF för att jämföra begreppen i tre 
olika arbetsterapimodeller (Canadian Model of Occupational Performance, Occupational 
Performance Model (Australia), Model of Human Occupation). I en studie av Lysack et al. 
(2007) användes ICF:s tankesätt och modellen om relationen mellan omgivningsfaktorer, 
delaktighet och personliga faktorer för att utvärdera två befintliga bedömningsinstrument. De 
två instrumenten som utvärderades var CHIEF (Craig Hospital Inventory of Environmental 
Factors) som bedömer omgivningsfaktorer och CIM (Community Integration Measure) som 
bedömer delaktighet i samhället. I en studie av Conti-Becker et al. (2007) jämfördes 
instrumentet DTC:s (Disability Tax Credit) begrepp med ICF:s. Det gjordes i syfte att 
utvärdera DTC och ta reda på om instrumentet bedömer funktionshinder på samma 
omfattande sätt som ICF. 

3.3. ICF:s tillämpning i arbetsterapeutisk praxis 
Tydliggöra yrkesroller 

En av författarna beskrev att ICF kunde användas i MDT för att tydliggöra yrkesroller och på 
en lokal nivå för att identifiera vilka som tar ansvar för respektive domän i ICF (Tempest & 
McIntyre, 2005). I en studie där arbetsterapeuter i Kanada blev tillfrågade om deras 
användning av ICF framkom att ICF ansågs som mycket användbar för arbetsterapeuter i 
MDT för att tydliggöra deras yrkesroll. (Farrell et al., 2007). 
 
Kliniskt resonemang och gemensamt språk 
Några författare beskrev att ICF hjälpte vårdpersonal att framföra och ge underlag för sitt 
yrkesspecifika kliniska resonemang (Tempest & McIntyre, 2005, Appleby & Tempest, 2006). 
Vidare beskrevs att klassifikationen stödjer kommunikationen mellan yrkeskategorier och är 
ett värdefullt instrument för att skapa ett gemensamt språk i vården. (Tempest & McIntyre, 
2005, Stamm et al., 2006, Farrell et al., 2007, Kirchberger et al., 2007). I en studie av 
Kirchberger et al., (2007) blev slutsatsen att ICF Core set för Reumatoid Artrit (RA) har hög 
användbarhet utifrån ett arbetsterapeutiskt perspektiv och att den kan förbättra 
kommunikationen i MDT men också med patienter. 
 
Identifikation av hinder och beslut av insatser 
Shaw et al. (2007) beskrev att ICF användes för att identifiera och förstå hinder och 
underlättande faktorer som påverkar upplevelsen av delaktighet i en vårdar- vårdtagarrelation. 
Även de mer svåridentifierbara hindren för delaktighet som finns i samhället som t.ex. 
attityder eller sociala policys kan identifieras med hjälp av ICF. Enligt Farrell et al. (2007) 
kunde ICF även användas som en referensram vid beslut av insatser. 
 
Strukturera dokumentation, insatser och åtgärder  

Några författare ansåg att terminologin i klassifikationen kunde användas för att få 
konsekvent och strukturerad dokumentation (Shaw et al., 2007, Appleby & Tempest, 2006). 
ICF kunde också användas för att strukturera insatser och åtgärder (Tempest & McIntyre, 
2005). 

3.4. ICF:s tillämpning i arbetsterapeutisk utbildning 
Underlätta kliniskt resonemang och förståelse för arbetsterapiprocessen  

I en studie av Tempest & McIntyre (2006) rapporterade arbetsterapeuter att ICF underlättade 
för studenter att få en tydlig bild av det kliniska resonemanget bakom interventioner och att 
den tydliggjorde studentens förståelse för arbetsterapiprocessen. 
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3.5. Faktorer som påverkar användning av ICF i arbetsterapi 
Låg kunskapsnivå, otillräckliga resurser och tidsbrist 
Enligt Farrell et al. (2007) var låg kunskapsnivå om ICF hos arbetsterapeuter, otillräckliga 
resurser och tidsbrist bidragande faktorer till att klassifikationen inte tas i anspråk i praxis. 
Låg kunskapsnivå medförde dessutom att instrumentet används felaktigt och tolkas olika.  

3.6. Metoder för att öka användning av ICF i arbetsterapi 
Utbildning 

Farrell et al. (2007) och Appelby & Tempest (2006) ansåg att det behövs effektiva 
utbildningsmetoder för att ICF skall börja användas i praxis. En utbildningsmetod som 
Appelby & Tempest (2006) identifierade var att arbeta med fallstudier. Detta möjliggjorde för 
arbetsterapeuter att analysera, reflektera och ändra attityder och arbetssätt. Enligt Conti-
Becker et al. (2007) kunde arbetsterapeuter lära sig terminologin i ICF genom att överföra de 
begrepp som behövs från ICF till exempelvis ett bedömningsinstrument. 
 
Information och forskning 

Enligt flera författare var en avgörande faktor för ökat användande av ICF inom arbetsterapi 
mer lättillgänglig information om ICF (Farrell et al., 2007, Appelby & Tempest, 2006). För att 
ICF på ett framgångsrikt sätt skulle kunna tas i bruk i verksamheter med MDT behövdes 
mycket tid läggas på att informera, göra personal medvetna och skapa förståelse för ICF innan 
klassifikationen togs i bruk (Tempest & McIntyre, 2006). 

Enligt Farrell et al. (2007) var det viktigt att komma ut med information om hur ICF ska 
användas i praxis och för detta behövs mer forskning inom arbetsterapeutisk praxis. Om fler 
bevis om ICF:s användbarhet och positiva inverkan på arbetsterapi publicerades skulle arbetet 
med att ta ICF i bruk vara lättare (Tempest & McIntyre, 2006). 

3.7. Positiv kritik om ICF ur arbetsterapeutisk synpunkt 
Hälsa sett ur ett aktivitetsperspektiv 
Enligt flera författare bidrog ICF till en mer integrerad syn på hälsa och medverkade till att 
intresset för att identifiera fler faktorer än bara diagnosen i bedömning av hälsotillstånd ökade 
inom vården. Aktivitet och delaktighet i omgivningen sågs som viktiga indikatorer på hälsa 
(Hemmingsson & Jonsson, 2005, Levasseur et al., 2007, Farrell et al., 2007), ett synsätt som 
sedan länge funnits inom arbetsterapin. Därför var också ICF en modell som passade 
arbetsterapeuter och kunde användas för att tydliggöra och exemplifiera arbetsterapeuters 
synsätt och för att öka trovärdigheten för arbetsterapi som profession (Hemmingsson & 
Jonsson, 2005, Conti-Becker et al., 2007, Farrell et al., 2007). Arbetsterapeuter kunde även 
tack vare detta med fördel använda ICF för att strukturera dokumentation och tydliggöra sitt 
kliniska resonemang. (Appelby & Tempest, 2006).  
 
ICF:s begrepp passar arbetsterapi 
Användbarheten av ICF bekräftades i en studie av Stamm et al. (2006) där man jämförde 
arbetsterapeutiska modeller med ICF och fann att majoriteten av ICF:s begrepp 
överensstämde med de arbetsterapeutiska modellernas begrepp. Även ICF ”Core set” för 
patienter med RA visade sig passa arbetsterapeuter i en studie där man fann att större delen av 
de åtgärdsmål som arbetsterapeuter satte upp för sina patienter också fanns med i ICF ”Core 
set för RA” (Kirchberger et al., 2007). 
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Holistisk syn på patientens situation och omgivning 
Enligt flera författare kunde ICF förstärka arbetsterapeuters holistiska syn på patienter och 
dess omgivning (Kirchberger et al., 2007, Hemmingsson & Jonsson, 2007). Omgivnings-
faktorers påverkan på hälsa sågs i ICF ur både ett makro- och ett mikroperspektiv, dvs. både 
omgivningsfaktorer nära individen och i samhället (Hemmingsson & Jonsson, 2007).  
 
Underlätta teamsamarbete 

Kommunikation inom MDT och arbetet mot gemensamma mål kunde förbättras med ICF. 
Diskussioner kring hälsa, funktionshinder och funktionstillstånd, ur ett klientcentrerat synsätt, 
blev möjliga utan risk att väsentliga delar förbisågs enligt Zochling et al. (2007). ICF 
överbryggar referensramar och modeller specifika för olika yrkeskategorier och skapar en 
gemensam biopsykosocial modell för sjukvård och socialt arbete (Tempest & McIntyre, 
2006). ICF är dessutom användbar för att jämföra yrkesspecifika modeller med varandra 
(Stamm et al., 2006). 
 
Objektiv syn på patienten 
Enligt Borell et al. (2006) var ICF bra att använda för att fånga och identifiera en persons 
observerbara kapacitet för att utföra aktiviteter. Användning av ICF i arbetsterapi 
möjliggjorde ett omfattande och objektivt synsätt på klienters livssituation (Farrell et al., 
2007). Genom att använda språket och komponenterna i ICF kunde arbetsterapeuten fokusera 
på patientens funktionshinder snarare än de problemen som förväntades finnas vid en viss 
diagnos (Farrell et al., 2007). 

3.8. Negativ kritik om ICF ur arbetsterapeutisk synpunkt 
Tidskrävande, komplicerad och otydlig hur den skall användas 
Enligt två studier var ICF för omfattande och tidskrävande för att vara användbar i praxis 
(Tempest & McIntyre, 2006, Farrell et al., 2007). ICF fick även kritik för att vara för 
komplicerad att lära sig (Farrell et al., 2007, Zochling et al., 2007). Conti-Becker et al. (2007) 
menade att ICF är för omfattande och att klassifikationssystemet är svårt att hitta i. Detta 
ledde till att det blev för klumpigt för att vara effektivt i praxis. ICF kritiserades också för att 
vara otydlig i hur den skall användas praktiskt. Flera författare menade att detta kan leda till 
olika tolkningar av ICF (Hemmingsson & Jonsson, 2005, Zochling et al., 2007). 
 
Begrepp saknas eller är otydligt beskrivna 

Flera studier visade att ICF saknar vissa begrepp som är viktiga för arbetsterapi (Farrell et al., 
2007, Kirchberger et al., 2007, Stamm et al., 2006) och vissa författare menade att somliga 
begrepp inte var tillräckligt tydligt beskrivna (Levasseur et al., 2007, Stamm et al., 2006). 
Farrell et al. (2007) menade att ICF saknar begreppet ”spirituality” och Kirchberger et al., 
(2007) menade att begreppen ”påverka självförtroende” och ”påverka möjligheten att utföra 
meningsfulla aktiviteter” som är relevanta mål för arbetsterapeuter, saknade ett motsvarande 
begrepp i ICF ”Core set för RA”. ICF:s kategorisering av aktivitets- och delaktighetsdomänen 
gjorde det mycket svårt att använda klassifikationen (Levasseur et al., 2007). Arbetsterapeuter 
ska överväga att använda sina arbetsterapeutiska modeller istället för ICF därför att viktiga 
begrepp saknas och eftersom ICF inte är applicerbar till nuvarande arbetsterapeutiska 
modeller (Farrell et al., 2007, Stamm et al., 2006). 
 
Interaktionen mellan komponenter är otydlig 
Enligt Levasseur et al. (2007) var strukturen och indelningen av komponenterna i ICF:s 
modell linjär även om den gjorde anspråk på att vara mer flexibel än föregångaren ICIDH. 
ICF förklarade inte relationen eller interaktionen mellan komponenterna på ett tillräckligt 
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utförligt sätt (Stamm et al., 2006). Levasseur et al. (2007) menade t.ex. att det inte beskrivs 
någon tydlig skillnad mellan aktivitet och delaktighet vilket gör det svårt att bl.a. utforska 
deras relation till varandra.  Även det sätt som personliga faktorer beskrivs i ICF:s modell 
gjorde det svårt att tydligt skilja mellan komponenter hos individen själv och de faktorer som 
stod utanför individen (Levasseur et al., 2007). 
 
Komponenten omgivningsfaktorer är inte tillräckligt omfattande 

I flera artiklar riktades kritik mot ICF:s komponent omgivningsfaktorer som ur ett 
arbetsterapeutiskt perspektiv inte är tillräckligt omfattande (Kirchberger et al., 2007, 
Levasseur et al., 2007, Hemmingson & Jonsson, 2005). ICF tar inte upp aspekterna av 
patientens egen uppfattning av omgivningen, samhället, sociala policys och organisationer 
(Kirchberger et al., 2007). Omgivningsfaktorer är inte tydligt konceptualiserade och deras 
påverkan på delaktighet beskrivs inte heller tydligt. Omgivningsfaktorers påverkan på 
delaktighet är viktiga att identifiera i rehabilitering och andra insatser (Levasseur et al., 2007). 
I ICF bedöms en omgivningsfaktor som antingen hinder eller möjliggörande faktorer men i 
arbetsterapeutiska modeller beskrivs omgivningen som mer komplex och kan vara ett hinder 
och en underlättande faktor på samma gång. Detta var en av de största bristerna i ICF enligt 
Hemmingson & Jonsson (2005). 
 
Delaktighetskomponenten beskriver bara det observerbara 
Negativ kritik riktades mot ICF:s delaktighetskomponent därför att den bara beskriver det 
observerbara och utesluter en persons subjektiva uppfattning av delaktighet (Shaw et al., 
2007, Borell et al., 2006, Kirchberger et al., 2007, Hemmingsson & Jonsson, 2005). Detta 
gjorde det svårare att förstå patientens upplevelse av hinder för delaktighet (Shaw et al., 
2007). Arbetsterapeutiska bedömningar av delaktighet kunde inte göras enbart med ICF 
eftersom man då missade viktiga delar där åtgärder kanske borde sättas in. Ur ett 
arbetsterapeutiskt perspektiv var detta en stor nackdel i ICF (Hemmingsson & Jonsson, 2005).  

3.9. Förändring och utveckling av ICF för att bättre passa arbetsterapi 
Utveckling av personliga faktorer och ”Core sets” 
Enligt Conti-Becker et al. (2007) var utveckling av ”Core sets” för olika patientgrupper 
nödvändigt för att öka användbarheten i praxis. Då var det viktigt att åsikter från patienterna 
själva togs med (Zochling et al., 2007). Vissa författare menade också att komponenten 
personliga faktorer som i nuläget inte klassificeras i ICF behövde det (Kirchberger et al., 
2007, Hemmingsson & Jonsson, 2005). En subjektiv del av personliga faktorer behövde 
inkluderas i ICF för att få ökad förståelse för patientens inre värld vilket bevisats vara en 
viktig tillgång i praxis. Flera dimensioner av tillfredsställelse i livet behövde också inkluderas 
(Hemmingsson & Jonsson, 2005). 
 
Utveckling av delaktighetskomponenten 

Levasseur et al. (2007) menade att komponenten delaktighet i ICF behöver utvecklas på ett 
sådant sätt att det blir lättare att skilja mellan utförandet av aktiviteter och delaktigheten i en 
livssituation. Dessutom menade författaren att delaktighetskomponenten behöver inkludera 
livskvalitet som är ett viktigt mål för arbetsterapeuter. Att göra en tydlig skillnad mellan en 
handling (aktivitet) och en individs delaktighet i en livssituation var fundamentalt för att t.ex. 
göra bra bedömningar av dessa aspekter (Levasseur et al., 2007). Lysack et al. (2007) menade 
att det krävs större tydlighet i ICF:s delaktighetskomponent för kunna få full förståelse av en 
persons hinder för en lyckad rehabilitering. Användare av ICF behöver lättare kunna hitta 
faktorer som förutspår objektiv delaktighet eller sträva efter en förståelse av en djupare, 
subjektiv upplevelse av delaktighet. Shaw et al. (2007) föreslog ”tillgång till information och 
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kunskap” som en ny kategori till delaktighetskomponenten för att bättre identifiera 
underlättande faktorer. Hemmingsson & Jonsson (2005) föreslog att ICF:s komponent 
delaktighet behöver förändras för att fånga upp det som inte var observerbart i en aktivitet. 
Exempel på detta var vad personen upplever av att göra något med någon annan och 
upplevelsen att göra något för någon annan (Borell et al., 2006). Arbetsterapeuter behöver inta 
en kritisk ståndpunkt till komponenten delaktighet eftersom arbetsterapeuters koncept 
aktivitet och bedömning av aktivitet har ett mer holistiskt synsätt (Hemmingsson & Jonsson, 
2005). Stamm et al. (2006) ansåg till skillnad från övriga författare att ICF inte behöver 
förändras. En medvetenhet om bristerna i ICF ger arbetsterapeuter möjlighet att komplettera 
med andra instrument och modeller. 
 
Arbetsterapeuter har en viktig roll i utvecklingen av ICF 
Kirchberger et al. (2007) ansåg att det vore värdefullt om arbetsterapeuter bidrog till fortsatt 
utveckling av ICF och dess användningsområden eftersom de har en bred kunskap om 
relationen mellan hälsa, aktiviteter och omgivningsfaktorer. Shaw et al. (2007) menade att 
arbetsterapeuter kritiskt ska reflektera över och analysera hinder till delaktighet för ökad 
kunskap av dess faktorer. Denna process kan bidra till ny information till ICF:s utveckling. 
Enligt Levasseur et al. (2007) hade arbetsterapeuter ett ansvar att med sin kunskap vara med 
och utveckla ICF och framförallt delaktighetskomponenten. Vidare beskrevs att 
arbetsterapeuter behöver göra fler studier kring användning av ICF och dess komponenter och 
sambandet mellan hälsa, funktionstillstånd och funktionshinder (Farrell et al., 2007).  

Enligt Hemmingsson & Jonsson (2005) inkluderade begreppet aktivitet även den 
subjektiva upplevelsen av meningsfull sysselsättning i arbetsterapi. För några årtionden sedan 
dominerades arbetsterapin av ett medicinskt paradigm och man fokuserade på det 
observerbara utförandet av aktiviteter precis som man idag gör i ICF (Hemmingsson & 
Jonsson, 2005). Arbetsterapeuter upptäckte att den typen av bedömningar inte gav en 
tillräcklig bild av patienten utan patienternas erfarenheter var lika viktiga. Hemmingsson & 
Jonsson (2005) ansåg i sin artikel att utvecklingen av ICF skulle underlättas av att titta på de 
lärdomar som dragits under arbetsterapins utveckling. 

3.10. Resultatsammanfattning 
ICF kan användas i arbetsterapeutisk forskning och praxis i många olika syften. Identifiering 
av olika faktorer som t.ex. hinder eller funktionsproblem, kan göras med hjälp av ICF inom 
både forskning och praxis. I forskning kan ICF bl.a. användas för att utvärdera och jämföra 
bedömningsinstrument och modeller samt för att analysera och strukturera resultat. Även 
dokumentation, insatser och åtgärder kan struktureras med ICF. I arbetsterapeutisk praxis kan 
ICF användas för att underlätta teamsamarbete, tydliggöra roller och skapa ett gemensamt 
språk. Det gavs inte många exempel på hur ICF kan användas i arbetsterapeutisk utbildning 
men det framgick i en studie att ICF underlättar för studenter att förstå kliniskt resonemang. 

Låg kunskapsnivå, otillräckliga resurser och ont om tid är bidragande faktorer till att ICF 
inte tillämpas i arbetsterapeutisk praxis. Effektivare utbildningsmetoder och lättillgänglig 
information skulle således bidra till ökad användning. Information behöver i större 
utsträckning behandla hur ICF rent praktiskt ska tillämpas och utbildningsmetoder behöver 
utvecklas. Ur arbetsterapeutisk synvinkel ges både positiv och negativ kritik. Den positiva 
kritiken handlar mycket om ICF:s syn på hälsa som bl.a. anses vara holistisk. ICF anses också 
bidra till ett objektivt synsätt vid bedömningar. Den negativa kritiken handlar främst om 
omgivnings- och delaktighetskomponenterna samt om brist och otydlighet av vissa begrepp 
och faktorer. Till följd av detta anser många att ICF behöver utvecklas för att bättre passa 
arbetsterapi. I den utvecklingen nämns delaktighetskomponenten och att arbetsterapeuter har 
en viktig roll och användbar kunskap i utvecklingsarbetet.  
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4. Diskussion 

4.1. Resultatdiskussion utifrån syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie var att redogöra för den senaste vetenskapliga litteraturens 
beskrivningar av betydelsen och användningen av ICF inom arbetsterapi. Det visade sig att 
ICF anses ha en stor betydelse för arbetsterapi då modellen ser på hälsa ur ett 
aktivitetsperspektiv precis som arbetsterapin. Ett ökat användande av ICF inom vården hjälper 
arbetsterapeuter att tydliggöra sin yrkesroll och ökar trovärdigheten för arbetsterapi som 
profession. ICF har också stor betydelse för arbetsterapi eftersom användningsområdet för 
modellen och klassifikationen är så stort.  

Utifrån våra frågeställningar är positiv och negativ kritik om ICF samt förändring och 
utveckling av ICF de områden som litteraturen mest frekvent behandlar (se Tabell 4). Detta 
kan ha sin förklaring i att ICF fortfarande är en relativt ny klassifikation. Många författare 
talar för en ökad användning av ICF inom arbetsterapi men endast fyra författare (Farrell et 
al., 2007, Appelby & Tempest, 2006, Conti-Becker et al., 2007, Tempest & McIntyre, 2006) 
tar upp de faktorer och metoder som har inverkan på användandet. Vi anser att det finns ett 
behov av mer forskning kring faktorer och metoder som påverkar användning av ICF inom 
arbetsterapi. 

Utifrån litteraturen kunde vi konstatera att ICF är ett viktigt verktyg för arbetsterapeuter i 
framförallt forskning och praxis. Vi uppmärksammade också att användning i forskning och 
praxis behandlas åtskiljt. Det är viktigt att föra forskning och praxis närmare varandra 
eftersom forskningsproblem hämtas ur praxis och att resultat av forskning återförs i praxis. 

Resultaten visade att det är arbetsterapeutisk praxis som är huvudintresset utifrån 
författarnas diskussioner. ICF:s tillämpning i arbetsterapeutisk utbildning nämns och 
diskuteras väldigt sällan vilket är problematiskt då låg kunskapsnivå om ICF anses vara en 
bidragande orsak till att användandet i praxis är så lågt. Användningen av ICF i utbildning 
underlättade förståelsen för kliniskt resonemang som det även gjorde i praxis. 

Mycket negativ kritik riktas mot ICF ur arbetsterapeutisk synvinkel. Kritiken handlar bl.a. 
om ICF:s lämplighet för arbetsterapeuter och om ICF verkligen tar upp alla delar som är 
viktiga då man mäter hälsa. Mycket kritik riktas mot ICF:s delaktighetskomponent och 
omgivningsfaktorer (Hemmingsson & Jonsson, 2007). Trots kritik och påtalade brister utförs 
studier med ICF som mall och standard för utvärdering av andra bedömningsinstrument och 
modeller (Lysack et al. 2007). Många författare ansåg att ICF bör förändras för att passa 
arbetsterapi bättre och för att i stort bli en bättre klassifikation utifrån arbetsterapeuters 
synvinkel (Lysack et al., 2007, Levasseur et al., 2007, Shaw et al., 2007, Hemmingsson & 
Jonsson, 2007, Borell et al., 2006). Stamm et al. (2006) höll med om att ICF har brister men 
menade att med en medvetenhet om bristerna kan ICF användas tillsammans med 
yrkesspecifika modeller och instrument för att inte viktig information skall förbises. 

Utifrån de artiklar som inkluderats i denna studie kan det konstateras att faktorer som 
påverkar användning av ICF inom arbetsterapi inte var ett ämne som förekom ofta då endast 
en artikel (Farrell et al., 2007) behandlade temat. Inte heller metoder för att öka användandet 
var av något stort intresse då temat enbart behandlades i fyra artiklar (Farrell et al., 2007, 
Appelby & Tempest, 2006, Conti-Becker et al., 2007, Tempest & McIntyre, 2006). Det var 
trots detta intressant information som kom fram inom båda dessa teman och tillräckligt 
mycket data fanns för att kategorier kunde formuleras. Låg kunskap om ICF hos 
arbetsterapeuter var en bidragande faktor till att klassifikationen inte användes och mer 
information och utbildning ansågs vara metoder för att öka användandet.  För arbetsterapeuter 
i Norden har de skandinaviska ergoterapeutförbunden upprättat ett nordiskt internetbaserat 
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forum (ICF – Nordisk Netvaerk, 2008) om ICF där det finns möjlighet att ställa frågor, få råd, 
diskutera med andra arbetsterapeuter och få tillgång till aktuell information. 

4.2. Resultatdiskussion utifrån tidigare forskning, litteratur och teori 
Utifrån de syften och tillämpningar som anges för ICF (Socialstyrelsen, 2003 s. 10-11) kan 
det konstateras att ICF utnyttjas av arbetsterapeuter enligt alla dessa. Utav de fem 
användningsområden av ICF som Üstün et al. (2003) tog fram för rehabilitering nämndes 
forskning och bedrivandet av klinisk verksamhet som de områden som var aktuella för 
arbetsterapi. Vårt resultat bekräftar att det framförallt är inom dessa två områden som ICF 
används inom arbetsterapi.  

Vårt resultat visar att det framförallt är inom ICF:s komponent aktivitet och delaktighet 
som arbetsterapeuter är intresserade och vill bidra med sitt kunnande. Detta kan bero på att 
begreppen aktivitet och delaktighet har en koppling till arbetsterapeutiska modeller, en 
överensstämmelse som har identifierats mellan ICF och MOHO (Kielhofner 2008, s. 520) 
samt ICF och COPM (Townsend & Polatajko, 2007 s. 36).Det ges inga exempel i de artiklar 
som inkluderats i denna litteraturstudie på hur ICF kan användas som bedömning med dess 
bedömningsfaktorer. Intresset tycks ligga på ICF:s begrepp inom klassifikationen och 
modellen som beskriver interaktionen mellan komponenterna.  

Vårt resultat bekräftar det flera forskare var överens om 2003, (Bruyère et al., 2005, 
Üstün et al., 2003, Stucki et al., 2003, Haglund & Henriksson, 2003) nämligen att ICF är bra 
som en gemensam begreppsapparat i MDT. Dessa författare var även överens om att 
klassifikationssystemet (koder och bedömningsfaktorer) inte skulle få samma genomslag 
vilket till viss del stämmer med vårt resultat som visar att intresset för klassifikationen är 
relativt stort i arbetsterapi och rehabilitering, men bedömningsfaktorerna verkar inte ha fått 
något genomslag enligt denna litteraturstudie. 

Resultatet ger stöd åt Stucki et al. (2003) som skrev att ICF behöver jämföras med andra 
instrument för att bli accepterad av yrkesverksamma. I tre av artiklarna (Conti-Becker et al., 
2007, Stamm et al., 2006, Levasseur et al., 2007) jämfördes ICF med andra instrument för att 
identifiera likheter och skillnader. De artiklar som tar upp Core sets (Conti-Becker et al., 
2007, Zochling et al., 2007, Kirchberger et al., 2007) visar exempel på sådana som är 
specifika för vissa patientgrupper. Stucki et al. (2003) ansåg att det förutom för patientgrupper 
även behövde göras för yrkesgrupper men i vårt resultat fann vi inga exempel på sådana. 
Bruyére et al. (2005) identifierade ett behov av beskrivningar som tydliggjorde hur olika 
yrkeskategorier skulle använda ICF. Detta behov kvarstår också enligt vårt resultat 
(Hemmingsson & Jonsson, 2005, Zochling et al., 2007). Resultatet visar även att ICF behöver 
utvecklas kontinuerligt vilket stämmer väl överens med de skandinaviska 
ergoterapeutförbundens åsikter (ICF - Nordisk Netvaerk, 2008).  

Haglund & Henriksson (2003) och McLaughlin (2001) visade på skilda åsikter huruvida 
ICF:s begrepp var relevanta och heltäckande för arbetsterapi. Det som benämns som en 
objektiv syn på patienten kan enligt vårt resultat ses ur både ett negativt och ett positivt 
perspektiv. Objektivitet innebär att man gör bedömningar utan förutfattade meningar om vilka 
problem som bör finnas vid en viss diagnos. Samtidigt kan objektivitet innebära att vissa delar 
av patienternas egna subjektiva uppfattningar av bl.a. delaktighet förbises. ICF bör enligt 
denna litteraturstudie både ta hänsyn till de positiva aspekterna med objektivitet och 
patientens subjektiva upplevelser för att vara mer användbar. ICF ansågs enligt denna 
litteraturstudie även vara tillräckligt holistisk i sin syn på omgivning men inte tillräckligt 
holistisk i sin syn på aktivitet för att vara användbar för arbetsterapeuter. Diskussioner kring 
fördelar och nackdelar med ICF inom arbetsterapi pågår fortfarande och åsikterna går 
fortfarande isär. 
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Resultatet i denna litteraturstudie bekräftar i huvudsak åsikter och resultat från tidigare 
forskning men viss ny kunskap har framkommit. I litteraturgenomgången av Bruyére et al. 
(2005) diskuterades inte faktorer och metoder som kan påverka användning av ICF i 
arbetsterapi. Vårt resultat visar trots begränsad mängd data att faktorer och metoder som kan 
påverka användning av ICF i arbetsterapi har stor betydelse för en ökad användning.  

4.3. Metoddiskussion 
Vi valde att genomföra artikelsökningar i databaserna Cinahl, Amed och Medline som är 
databaser innehållande bl.a. forskning i omvårdnad, arbetsterapi, rehabilitering och medicin. 
Om fler databaser skulle ha använts, t.ex. PSYCINFO som även täcker psykologisk forskning, 
hade vi troligtvis fått ett större antal träffar. Sökningen genomfördes med två sökord i 
kombination med varandra. Om fler relevanta sökord t.ex. ”health professionals”, 
”rehabilitation” eller ”work” kombinerats med ICF så hade vi troligen fått ett större antal 
träffar och artiklarnas innehåll skulle kunna behandla forskning där arbetsterapi eller 
arbetsterapeuter var en del. 

Vi valde att använda ICF som ”subject heading” vid sökningen i Cinahl då detta innebär 
att ICF är centralt i träffarna. Det var en nackdel att ICF inte fanns som ”subject heading” i 
Medline och Amed. Det hade varit önskvärt eftersom sökningarna i databaserna då hade 
gjorts på samma premisser. Vi valde att trunkera ”occupational therap” vilket gjorde att vi 
fick fler relevanta träffar utifrån vårt syfte och frågeställningar. Sökningen begränsades till 
artiklar publicerade från 2005 till mars 2008 vilket innebär att det är den senaste kunskapen 
inom litteraturen som vi förhöll oss till.  
 Den inledande läsningen av abstrakt genomfördes av båda författarna. Det var 
ett bra sätt för att få en uppfattning om materialet och underlag för det första steget i 
urvalsprocessen. Därefter lästes artiklarna i sin helhet av båda författarna. Vi diskuterade oss 
fram till vilka artiklar som uppfyllde kriterierna. P.g.a. kriteriernas utformning blev 
urvalsprocessen något subjektiv och detta skulle kunna medföra att antalet inkluderade 
artiklar kunde ha blivit större eller mindre om någon annan gjort urvalet. Inklusions- och 
exklusionskriterierna kunde ha formulerats mer detaljerat men det hade bidragit till ett mindre 
urval. Det sätt på vilket vi formulerade kriterierna gjorde det möjligt att inkludera många olika 
typer av artiklar i studien, vilket har gett en bred bild av området. Eftersom barnversionen av 
ICF (ICF-CY) inte publicerats i någon svensk version än så ville vi inte inkludera artiklar som 
behandlade den. 

Vi genomförde en artikelgranskning med olika mallar vilket var ett bra sätt att kontrollera 
artiklarnas kvalitet. Ingen artikel uteslöts p.g.a. låg kvalitet men granskningen gjorde oss 
medvetna om artikelns trovärdighet. Några artiklar som inkluderades kunde inte klassificeras 
som empiriska studier men valdes inte bort eftersom vi inte bara var intresserade av studiernas 
resultat utan även av vad experter inom området tyckte. De artiklar som vi klassificerade som 
övriga artiklar kan enligt Whittemore & Knafl (2005) klassificeras som teoretiska artiklar. 
Författarna nämner också fördelar med att inkludera många olika typer av artiklar eftersom 
det kan ge en djupare förståelse av det fenomen som författaren vill undersöka än om 
författaren enbart inkluderat en typ av studie. 

Urvalet var representativt för västvärlden med studier gjorda i Sverige, Tyskland, USA, 
Storbritannien och Kanada. Med anledning av detta kan resultatet i viss mån generaliseras för 
västvärlden trots litteraturstudiens begränsning av artiklar. Resultatet bör dock inte anses vara 
generaliserbart till andra delar i världen. 

För att samla in data från de olika artiklarna utifrån vårt syfte och våra frågeställningar 
användes i ett första steg en analysmall vilket underlättade läsande, analys och 
resultatbeskrivning. Vi fann det svårt att i vissa fall veta under vilket tema datan skulle 
placeras, t.ex. vad som skulle placeras under temat användning respektive fördelar. I de fall 
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där författarna nämnt en positiv värdering kring användningen av ICF placerades datan under 
positiv kritik till skillnad från de fall där endast ett exempel på ett användningsområde 
nämnts. Mallen var även en hjälp vid indelning av resultatet under respektive tema och hade 
således en påverkan på de kategorier som uppkom. Hade artiklarna analyserats utan denna 
mall hade möjligtvis andra kategorier uppkommit men mallen hjälpte oss att hålla oss till vårt 
syfte och våra frågeställningar. I denna litteraturstudie har vi utgått från en tydligt formulerad 
fråga som besvaras systematiskt genom att identifiera, välja, värdera och analysera relevant 
forskning vilket styrker studiens validitet. 

4.4. Slutsats 
Den här litteraturstudien har gett en överblick över området ICF i förhållande till arbetsterapi. 
Litteraturstudien kan användas dels för att skapa utgångspunkt för eventuell fortsatt forskning 
och dels för att ge yrkesverksamma arbetsterapeuter och studenter information och kunskap 
om ICF. Syftet med studien har uppnåtts och samtliga frågeställningar har besvarats även om 
mängden data som svarat på respektive frågeställning skiljt sig åt. Mängden data inom 
respektive frågeställning eller tema har istället gett oss information om inom vilka områden 
mer forskning behövs. Den största delen av den vetenskapliga litteraturen som inkluderats i 
denna uppsats behandlar kritik och utvecklingsbehov av ICF. Vi anser dock att vetenskaplig 
litteratur som fokuserar på metoder för ökat användande är viktigare i nuläget för att föra 
utvecklingsprocessen framåt. Information och utbildning är det första steget i processen för att 
på sikt öka användandet av ICF i arbetsterapi. Ökad kunskap leder till ökad användning och 
ökad användning leder till mer forskning och utveckling. En del av syftet med studien var att 
redogöra för ICF:s betydelse för arbetsterapi. Vi upptäckte att ICF har stor betydelse för 
arbetsterapi men också att arbetsterapi har stor betydelse för utvecklandet av ICF. 
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