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Sammanfattning: Bakgrund: Barn med Autismspektrumtillstånd (AST) har bland annat kognitiva 

svårigheter och brister i de exekutiva funktionerna vilket påverkar många aktiviteter i vardagen. Barn 

med AST och deras familjer har ofta kontakt med arbetsterapeuter på barnhabiliteringen. Då hela 

familjen blir påverkad av barnets diagnos kan arbetsterapeuter använda sig av ett familjecentrerat 
arbetssätt för att ta hänsyn till och respektera familjen som en helhet. Syfte: Syftet är att beskriva 

arbetsterapeuters erfarenheter av att arbeta familjecentrerat inom habiliteringen för barn med AST. 

Metod: Metoden som valdes var en kvalitativ intervjustudie där sju intervjuer genomfördes och 

transkriberades. Materialet analyserades utifrån en kvalitativ innehållsanalys. Två huvudkategorier 

kunde identifieras. Varje huvudkategori utgörs av fem underkategorier. Resultat: 

Arbetsterapeuterna ansåg ett familjecentrerat arbetssätt som det enda alternativet till att arbeta 

med barnet för att nå resultat. Hela familjens behov, föräldrarnas egna svårigheter och stress ansågs 

bland annat vara faktorer som borde tas hänsyn till. Enligt deltagande arbetsterapeuter anpassades 

arbetssättet även efter barnets diagnos och ålder. Konklusion: Ett familjcentrerat arbetssätt används 

av arbetsterapeuterna men själva begreppet familjecentrering används inte. Det finns både interna 
och externa faktorer som påverkar ett familjcentrerat arbetsätt och som behöver tas hänsyn till vid 

arbetet med familjer. Ytterligare studier kan behövas för att utöka kunskapen om dessa faktorer. 
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Inledning 

 

Barn med Autismspektrumtillstånd (AST) har svårigheter i många aktiviteter i det dagliga livet så som 

personlig hygien men även sömnsvårigheter och problem vid matsituationer är vanliga (Kuhaneck, 

Madonna, Novak & Pearson, 2015). Arbetsterapeuter kan hjälpa barn med AST att vara delaktiga i 

aktiviteter med hjälp av olika åtgärder och genom att skapa en struktur för att underlätta vardagen. 

Hela familjen påverkas av barnets diagnos. Föräldrarna upplever oftast stress i samband med 

svårhanterade situationer på grund av barnets beteende, okunskap om diagnosen eller på grund av 

att hela deras liv anpassas efter barnets behov av fasta, oföränderliga strukturer (DeGrace, 2004). 
Här kan arbetsterapeuter använda sig av ett familjecentrerat arbetssätt som används inom flera 

vårdprofessioner och som inkluderar hela familjen i barnets behandling. Inom familjecentrerad 

arbetsterapi kan arbetsterapeuter genomföra interventioner som stöttar hela familjen. 

Interventionerna syftar bland annat till att minska föräldrarnas stress och att ge familjen bättre 

förutsättningar för att hantera situationen (Kuhaneck, Madonna, Novak & Pearson, 2015).  

 

Familjecentrering i samband med diagnosgruppen AST och arbetsterapi, specifikt utifrån 

arbetsterapeuternas perspektiv, har sparsamt undersökts. I denna studie är därför tanken att 

beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av att arbeta familjecentrerat i syfte att sprida kunskapen 

om arbetssättet.  
 

Bakgrund 

 

Autismspektrumtillstånd som diagnos 

Autismspektrumtillstånd (AST) består av tre olika tillstånd, Autistiskt syndrom, Atypisk autism och 

Aspergers syndrom. Autistiskt syndrom kan även kallas autism eller autism i barndomen (SBU, 2013). 

Enligt Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM), där kriterierna för medicinska 

diagnoser inom det psykiatriska området finns, föreslås att paraplybegreppet 

Autismspektrumtillstånd ersätter samtliga undergrupper (Fernell & Lagerkvist, 2012). Personer med 

AST har ofta tilläggsdiagnoser så som ADHD, utvecklingsstörning och Tourettes syndrom eller 

specifika inlärningssvårigheter och språkstörningar (SBU, 2013) men även motoriska 

funktionsnedsättningar förekommer. Orsaker till AST är ofta genetiska (Fernell & Lagerkvist 2012). 

Enligt forskningen har ca en procent av alla barn i Sverige någon form av autismspektrumstörning 
(Socialstyrelsen, 2010) varav ca två barn per tusen har den svårare formen (Fernell & Lagerkvist, 

2012). En studie från Stockholm visade att antalet barn mellan 2-17 år med diagnostiserad AST 

ökade kraftigt mellan 2001 och 2011. Anledningen till ökningen ansågs kunna beror på en ökad 

medvetenhet och kunskap om AST samt ett ökat antal registrerade personer med diagnosen. En 

faktisk ökning av AST kunde dock inte uteslutas (Idring et al., 2011). Ökningen tyder på att barn med 

AST är en växande grupp inom habiliteringen.  

  

Begränsningarna som diagnosen AST innebär kan enligt DSM delas in i tre huvudområden: nedsatt 

förmåga till ömsesidig social interaktion, nedsatt förmåga till ömsesidig kommunikation och 
begränsade beteenden och intressen (Fernell & Lagerkvist, 2012). Vidare finns det brister i de 

exekutiva funktionerna som innebär bristande tidsuppfattning och planeringsförmåga. Personer med 

AST är i behov av struktur och rutiner, de har ofta sömnproblem samt är stresskänsliga. Störningar i 

theory of mindförmågan kan förekomma vilket innebär svårigheter att förstå andras känslor och 

tankar, och central coherens, innebär brister av förmågan att se en situations helhet och att inte 

fastna på oviktiga detaljer (Lundin & Mellgren, 2012). På grund av att personer med AST har svårt 

med sensorisk bearbetning så uppstår svårigheter vid mat- och toalettsituationer och även vid 

personlig hygien, som att sköta sina tänder. Barnen kan vara överkänsliga vid beröring (Fernell & 

Lagerkvist, 2012) och aktiviteter som påklädning kan upplevas problematisk då det bland annat 

medför beröring av olika tygmaterial och tryck från resårband i midjan (Kuhaneck, 2015). Problem på 
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den sociala nivån yttra sig t.ex. genom att barn med AST har svårt att interagera med andra barn i 

leksituationer och andra vardagliga situationer (Gillberg, 1999). 

  

Enligt rapporten “Mångsidiga intensiva insatser för barn med autism i förskolåldern” (Bromark, 

Granat, Haglund, Sjöholm-Lif & Zander, 2012) är tidiga insatser redan från förskolåldern för barn 
med AST viktiga. Både för att skapa bra förutsättningar till utvecklingen men även för att motverka 

utveckling av problembeteende. Av denna anledning finns specialiserade verksamheter i Sverige 

inom habiliteringen för barn med autism där olika program och upplägg erbjuds. 

  

Habilitering och arbetsterapeutens roll 

Inom habiliteringen används ett tvärprofessionellt arbete och barnet träffar bl. a. arbetsterapeut, 

kurator och specialpedagog. Teamet diskuterar och planerar t.ex. utredning, planering och lämpliga 

insatser tillsammans (Hesselberg, Tetzchner & Schiørbeck, 2013). Fernell och Lagerkvist (2012) 

menar att ett teamarbete samt en uppföljning över tid är avgörande när det gäller rätt behandling. 

  
Det huvudsakliga målet med arbetsterapi inom habiliteringen är att barnet ska bli så självständigt 

som möjligt i de vardagliga aktiviteterna. Arbetsterapeuten arbetar för barnets delaktighet i de 

aktiviteter som barnet själv anser vara viktigt men tar även hänsyn till hela familjens åsikter 

(Eliasson, 2012) I en litteraturstudie om arbetsterapeutiska insatser för barn med AST framkom att 

arbetsterapeuter fokuserar på åtgärder som bl. a. sensorisk integration, där sinnen integreras och 

stimuleras, interaktiv lek där barnet tränar på sociala och emotionella färdigheter, socialkognitiv 

träning och familjecentrerade arbetsmetoder (Arbesman & Case-Smith, 2008). Barn med autism har 

ofta svårt att självständig klara sin personliga vård och därmed kan träning i aktiviteter som 

påklädning hjälpa barnet att få en struktur i aktiviteten. Arbetsterapeutiska interventioner för barn 

med AST innebär även kognitivt stöd så som olika hjälpmedel och strategier för att skapa en struktur 
i vardagen. Som tidigare nämnts syftar samtliga insatser till att göra barnen mer självständiga 

(Eliasson, 2012). 

 

För en familj, där ett av barnen har autism, så kretsar hela vardagen kring detta då barnet behöver 

mycket uppmärksamhet (DeGrace, 2004). Familjerna i DeGraces artikel beskriver sin vardag med ett 

barn med autism som hektiska, där barnets diagnos påverkar många av familjens aktiviteter 

negativt. Detta innebär att det inte bara är barnet som behöver stöd utan även föräldrarna. 

Utbildningsprogram för föräldrar till barn med bland annat beteendemässiga svårigheter erbjuds, 

där finns även tillfälle att träffa andra föräldrar i liknande situation (Fernell & Lagerkvist, 2012). Inom 

habiliteringen är utförlig information om funktionsnedsättningen en grundläggande komponent 
både för föräldrar och andra i barnets miljö. Kielhofner (2012) menar att miljön påverkar individens 

aktivitet. Vad individen gör och hur det görs påverkas av miljön. En del tillgångar i miljön kan ge 

individen motivation. Vänner och familj utgör en stor del av miljön och kan vara ett moraliskt stöd i 

en persons strävan efter att nå ett mål. Därmed är det viktigt för arbetsterapeuter att ta reda på vad 

familjen uppfattar som det betydande hindret i barnets vardag, för att sedan observera den miljön 

där problemet uppstår och besluta om lämpliga åtgärder (Eliasson, 2012).  

 

Familjecentrering 

Att arbeta familjecentrerat innebär att involvera både föräldrarna och andra familjemedlemmar i 

barnets habiliteringsprocess (Hanna & Rodgers, 2002). Tre viktiga motiv till familjecentrering är att 
föräldrarna känner sina barn bäst och vill deras bästa, att alla familjer är unika och skiljer sig från 

varandra och att den optimala miljön för barnet att utvecklas i är en stöttande miljö där familjen står 

i centrum(Case-Smith, Law, Missiuna, Pollock & Stewart, 2010). I en litteraturstudie om samarbetet 

mellan föräldrar och arbetsterapeuter lyfts betydelsen av att involvera föräldrarna då de anses vara 

experter på sina barn och kan därför bidra till en framgångsrik process (Hanna & Rodgers, 2002). 

Studier beskriver vikten av att arbeta familjecentrerat och menar att omgivningen så som föräldrar, 
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mor- och farföräldrar och syskon spelar en stor roll i barnets vårdprocess (DeGrace, 2003; 2004; 

Hanna & Rodger, 2002). Familjecentrering kräver en relation mellan terapeut och familjen som 

bygger på förtroende (Case-Smith, 2010). Flera artiklar lyfter betydelsen av en god relation till 

familjen som bygger på samarbete och förtroende (Hanna & Rodger, 2002; Blue-Banning, Summers, 

Frankland, Nelson & Beegle, 2004). Vetenskapliga artiklar som handlar om ett familjecentrerat 
arbetssätt inom arbetsterapi beskriver vikten av att kartlägga familjens aktiviteter och rutiner samt 

betydelsen av dessa (DeGrace, 2003; 2004; Edwards, Millard, Praskac & Wisniewski, 2003). Edwards 

et al. (2003) uppmanar arbetsterapeuter att se varje familj som unik, att skapa en bra relation till 

familjen och att samarbeta och involvera anhöriga i barnets arbetsterapi. Det finns däremot också en 

litteraturstudie som hittade negativa aspekter av ett familjecentrerat arbetssätt. Resultatet av 

studien, som sammanställde litteratur om effektivitet av arbetsterapeutiska interventioner för barn 

med AST och deras föräldrar, visade begränsad evidens för interventionernas effekt på föräldrarnas 

stress, det påvisades istället en ökad stressnivå (Kuhaneck, Madonna, Novak & Pearson, 2015). 

Problemområdet 

 AST är en bred diagnosgrupp som innefattar olika undergrupper och blanddiagnoser. Barn med AST 

utgör en stor klientgrupp inom barn- och ungdomshabilitering och är därför en relevant grupp att 

undersöka. Det finns mycket forskning kring AST utifrån det medicinska perspektivet. Ur ett 

arbetsterapeutiskt perspektiv har huvudsakligen intervention och dess effekt undersökts. Ett flertal 
av dessa studier nämner vikten av att arbeta familjecentrerat. Studier med syftet att undersöka 

familjecentrering i samband med AST finns däremot bara ett fåtal av och till vår kännedom har inga 

av dessa genomförts i en svensk kontext. Med tanke på att hela familjen påverkas om ett barn har 

en diagnos inom AST verkar ett familjecentrerat arbetssätt ha stor betydelse för både barnets 

arbetsterapi och familjens vardag. Syftet med denna kvalitativa studie är därför att beskriva 

familjecentrering utifrån arbetsterapeuternas synvinkel och att ge en bild av hur arbetssättet 

används på svenska habiliteringsenheter. Vi anser att resultatet skulle kunna bidra med ökad 

kunskap om hur ett familjecentrerat arbetssätt kan användas och även inspirera arbetsterapeuter 

inom andra områden att inkludera familjen mer i arbetet med klienten. 

 

Syfte 

Syftet är att beskriva arbetsterapeuternas erfarenheter av att arbeta familjecentrerat inom 
habilitering för barn med AST. 

 

Metod 

För att genomföra studien valdes en kvalitativ intervjustudie som metod (Kristensson, 2014). 

Kristensson beskriver att den kvalitativa metoden handlar om att skapa en djup och detaljrik 

förståelse för fenomenet som undersöks. Han menar att en sådan förståelse nås när forskarna själva 

är forskningsinstrument och genomför studierna i forskningspersonernas naturliga miljö. Syftet med 

denna studie är att beskriva arbetsterapeuternas erfarenheter av ett familjecentrerat arbetssätt, ett 

fenomen som är sparsamt undersökt. Därmed ansågs det mest lämpligt att intervjua 

arbetsterapeuter för att skapa en djup förståelse för fenomenet. 

Urval 

Ett ändamålsenligt urval (Polit & Beck, 2012) genomfördes för att välja intervjupersoner som ansågs 

kunna bidra med erfarenheter motsvarande syftet. Arbetsterapeuterna som inkluderades arbetade 

med barn mellan 0-18 som har en diagnos inom AST samt arbetade enligt ett familjecentrerat 

arbetssätt. Geografiskt begränsades urvalet genom att enbart arbetsterapeuter som arbetar på 
habiliteringsenheter i Mellansverige inkluderades. Baserat på dessa kriterier kontaktades 

enhetschefer från 13 habiliteringsenheter för att få tillstånd att ta kontakt med och eventuell 

intervjua arbetsterapeuterna. Sju arbetsterapeuter från olika enheter och städer tackade ja till en 

intervju. Samtliga sju arbetsterapeuter arbetade med barn med AST. Skillnader fanns i vilka 

diagnosgrupper som inkluderades i deras arbete då vissa arbetsterapeuter arbetade enbart med 
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barn utan utvecklingsstörning och andra arbetar med samtliga av diagnosens undergrupper och 

tilläggsdiagnoser. Det fanns en stor variation i arbetsterapeuternas yrkeserfarenheter inom barn- 

och ungdomshabilitering som omfattade mindre än ett år till många års erfarenhet. 

Arbetsterapeuternas ålder varierade från 20 till 60 års ålder.  

 
I enlighet med Kristensson (2014) genomfördes rekryteringen av intervjudeltagare i flera steg. 

Tillgängliga habiliteringsenheter söktes fram via internet. När kontaktuppgifter till enhetschefer 

fanns kontaktades dessa direkt i andra fall kontaktades habiliteringsenhetens växel för att få ett 

telefonnummer eller e-postadress. Vid två av fallen kontaktas arbetsterapeuterna direkt och 

tillstånd från respektive enhetschef hämtades i efterhand. 

 

I det andra steget kontaktades arbetsterapeuter via telefon eller e-post för att ge information om 

studien. Därefter skickades ett informationsbrev om studiens syfte och planerat tillvägagångssätt. 

Tiden för intervjuarna bokades via mejl eller telefon där det även bestämdes plats för 

genomförandet. Samtliga arbetsterapeuter valde att bli intervjuade på deras arbetsplats.  

Datainsamling 

En semistrukturerad intervjuguide (se bilaga 1) ansågs som lämpligt där intervjupersonerna skulle få 

möjlighet att berätta fritt men inom ett avsatt område (Polit & Beck, 2012). Frågor som var relevanta 
för syftet utvecklades med hänsyn till bakgrundsinformationen och den förkunskap som inhämtades 

i förberedande syfte. För att skaffa en bild över det praktiska genomförandet av arbetsterapi för 

barn med AST ansågs det vara lämpligt att ställa en inledande fråga om hur arbetsterapeuterna 

arbetar på habiliteringen. Resterande frågor riktar sig mot ett familjecentrerat arbetssätt med både 

innehåll, betydelse, olika användningssätt samt för- och nackdelar.  

 

Som stöd vid utformningen av intervjuguiden användes boken “Den kvalitativa forskningsintervjun” 

(Kvale & Brinkmann, 2009). En del frågor formulerades med möjlighet att avgöra om följdfrågor 

borde ställas beroende på deltagarens svar. I enlighet med Kvale och Brinkmann (2009) 

formulerades intervjufrågorna med ett vardagligt och begripligt språk.   
 

Det valdes att inte genomföra en pilotintervju dock justerades intervjuguiden efter första intervjun 

då en fråga togs bort på grund av upprepat innehåll. Andra frågor behövde små förändringar för att 

förtydliga innebörden och skapa möjlighet till ett mer omfattande svar. Första intervjun inkluderades 

då materialet ansågs som värdefullt för resultatet.  

 

Av sju intervjuer genomfördes tre med oss båda närvarande där en av oss var huvudintervjuare. 

Resterande intervjuer fördelades jämt och genomfördes då enbart av en av oss. Intervjuerna 

spelades in, varade i 20 till 40 minuter och genomfördes i enskilda rum på arbetsterapeuternas 

arbetsplats. 
 

Analysmetod 

Kvalitativ innehållsanalys med en induktiv angreppssätt användes för att analysera 

intervjumaterialet (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Samtliga intervjuer transkriberades 

ordagrant av den personen som genomförde intervjun (Polit & Beck, 2012) och lästes flera gånger. 

Varje intervju betraktades som en analysenhet (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012).  

 

Texterna delades in i domäner med områden med liknande innehåll som till exempel utbildning om 

AST, ett familjecentrerat arbetssätt, beskrivning av diagnosen, svårigheter med arbetssättet med 

mer. Domänerna skapades för att strukturera texten och underlätta sökandet efter meningsenheter. 
Meningsenheter med liknande innehåll som svarar till syftet söktes och överfördes till en 

analysmatris. Meningsenheterna kondenserades genom att reducera texten till det väsentliga i 

utsagorna utan att innebörden gick förlorad och försågs sedan med passande koder som kortfattat 
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beskriver meningsenheternas innehåll. Kodernas likheter och skillnader urskildes och sorterades till 

tio underkategorier vilka i sin tur delades in i två huvudkategorier. Huvud- och underkategorier utgör 

strukturen för resultatpresentationen. Tillvägagångssättet demonstreras i form av ett utdrag av 

analysmatrisen (se tabell 1). 

 
Tabell 1: Utdrag av analysmatris 

Meningsenhet Kondensering Kod Underkategori Kategori 

man jobba liksom mer 

vissa får man jobba 

mycket med föräldrarna, 

det handlar kanske inte så 

mycket om barnen, att 

dom har ingen struktur 

att dom har ingen.. och 

då blir det väldigt svårt 

för barnet att veta hur 

dom ska göra och så.. så 

att mycket handlar liksom 

om men det är ganska 

vanligt att föräldrarna har 

också stora svårigheter 

Vissa föräldrarna har 

ingen struktur. Då blir 

det väldigt svårt för 

barnet att veta hur 

dom ska göra. Det är 

ganska vanligt att 

föräldrarna också har 

stora svårigheter.  

Ingen struktur 

för barn när 

föräldrarna har 

svårigheter.  

Föräldrarnas 

svårigheter 

Faktorer som 

påverkar ett 

familjecentrerat 

arbetssätt 

... det ju bara fördelar 

med att jobbar liksom 

nätverks..., vi säger 

nätverksbaserad mer 

liksom för nätverket kring, 

kring barnen. Äh, nätverk 

kan ju vara förskola 

också...de sociala miljö 

som barnet vistas i eller 

nåt... 

Det är bara fördelar 

med att jobba 

nätverksbaserat, den 

sociala miljön som 

barnet vistas i. 

Bara fördelar 

med att jobba 

med den sociala 

miljön  

Den sociala 

miljön 

vi måste ha föräldrarna 

med, man kommer ingen 

vart om inte förädlarna är 

med..gör man inte.. 

Ja det är ju att man… ja 

att man ska få resultat.. så 

måste man jobba 

familjecentrerat, annars… 

ja för mig är det självklart 

att alltid ha med föräldrar 

i allting…  

Man kommer ingen 

vart om inte 

föräldrarna är med. 

Om man ska få 

resultat så måste man 

jobba 

familjecentrerat. För 

mig är det självklart 

att ha med föräldrar i 

allting.  

Man kommer 

ingen vart om 

inte föräldrarna 

är med 

Att arbeta genom 

föräldrarna 

Ett 

familjecentrerat 

arbetssätt 
O att vi också vänder oss 

till exempel till syskon, vi 

har syskon grupper. Ähh 

för att man också ska få, 

för att syskon ska få 

kunskap om, om den här 

diagnosen o att man inte 

ska känna att man är 

ensam. 

Vi har syskongrupper 

för att de ska få 

kunskap om 

diagnosen och inte 

känna sig ensam. 

Syskongrupper 

för kunskap och 

samhörighet 

Familje- 

utbildningar 
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Forskningsetiska överväganden 

Enligt Vetenskapsrådet (2002) finns det fyra grundläggande krav när det gäller forskningsetik. Dessa 

är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Med hänsyn till 

dessa krav skickades ett informationsbrev till deltagarna som beskrev syftet och vad deltagandet 

skulle innebära. Intervjupersonen informerades på så sätt om att deltagandet var frivilligt, kunde 
avbrytas när som helst och att allt material hanterades konfidentiellt. Brevet innehöll 

kontaktuppgifter och var undertecknat av studenterna och handledaren. Ett informerat samtycke till 

deltagandet inhämtades före intervjun. Samtliga deltagare avidentifierades på så sätt att varken 

deras person eller arbetsplats kunde härledas. För att uppfylla nyttandekravet används det 

insamlade materialet endast i detta arbete och kommer inte att lämnas ut till andra personer.  

 

Frågorna som ställdes under intervjuerna kan framkalla negativa tankar och känslor hos deltagarna 

om de upplever att deras kunskap är otillräcklig. Om användningen av ett familjecentrerat arbetssätt 

i svensk kontext finns hittills inga studier. Syftet med denna studie var att få en bild av deltagarnas 

erfarenheter av att arbeta familjecentrerat. Deltagarnas erfarenheter är personliga upplevelser och 
därmed finns inget rätt eller fel i deras svar. Studiens nytta bedömdes vara större än risken för 

negativa känslor. 

 

Resultat 

Vid analysen av materialet framkom två övergripande kategorier, “Ett familjecentrerat arbetssätt” 

och “Faktorer som påverkar familjecentrerat arbetssättet” som beskriver arbetsterapeuternas 

erfarenhet av att arbeta familjecentrerat. Kategorierna består sammanlagd av tio underkategorier 

utifrån vilka resultaten presenteras. 

 

Ett familjecentrerat arbetssätt: 

●  Att arbeta genom föräldrarna 

● Familjeutbildningar 
● Hela familjens behov 

● På familjens uppdrag 

● Att skapa en relation 

 

Faktorer som påverkar ett familjecentrerat arbetssätt:  

● Föräldrarnas svårigheter 

● Anpassning efter föräldrarnas förmåga 

● Föräldrarnas skilda åsikter 

● Den sociala miljöns betydelse 
● Diagnos och ålder 

 

För att påvisa resultatens giltighet användes citat ur intervjuerna som stärker underkategoriernas 

innehåll (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Citaten som användes kommer från samtliga 

deltagare. En del citat anpassades språkligt utan att förändra innebörden för att underlätta 

läsningen. Ur ett etiskt perspektiv finns det risk att intervjupersonerna känner sig obekväma med att 

bli citerade i talspråk (Trost, 2010).  

 

Ett familjecentrerat arbetssätt 

Definitionen av familjecentrering var för många arbetsterapeuter oklar, efter en kort definition 
visades att samtliga arbetsterapeuter höll med om begreppets innebörd. Utifrån materialet kunde 

då olika sätt för att arbeta familjecentrerat sammanställas. Den röda tråden som hittades var att det 

är en förutsättning att arbeta med och genom föräldrarna för att nå barnen. Föräldramedverkan och 

familjens delaktighet identifierades som viktigt för att få resultat. Delaktigheten kan uttryckas både i 

form av möten och utbildningstillfällen 
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Att arbeta genom föräldrarna 

Arbetsterapeuterna menar att man måste arbeta genom föräldrarna för att nå barnet. Det är 

föräldrarna som är mest delaktiga i barnets vardag. När arbetsterapeuter jobbar med barnet och 

dess familj litar de på föräldrarnas berättelse och information, de lyssnar på föräldrarna då de 

känner sitt barn bäst och vet barnets behov. 
 

Jag tänker att det (familjecentrering) är ju jätte viktigt, det är ju så vi når barnen. Det är ju föräldrarna 

som är ständigt med de, känner de bäst, det är ju så jag når barnet… 
 

Att samarbeta med föräldrarna innebär att ha en person som förstår och tar emot den 

informationen som ges. Detta ansågs vara en förutsättning för att kunna arbeta med barnet. Det 

betyder också att det är ett föräldraarbete eftersom föräldrarna genomför interventionerna och 
arbetsterapeuten handleder med tips och råd. Till vilken utsträckning arbetsterapeuter arbetar 

genom föräldrar beror dock på barnets ålder och diagnos.  

 
...men jag kan inte jobba på något annat vis tänker jag, än genom familjen för det är där barnet är, så 

det är. Jag måste ha en allians med familjen annars går det ju inte. 

 
Familjeutbildningar 

Arbetsterapeuter beskrev att skapa kunskap hos familjen om barnets diagnos genom utbildningar 

som ett sätt att arbeta familjecentrerat. Både föräldrautbildningar, syskongrupper och barn- och 

ungdomsgrupper erbjuds för att informera om diagnosen, möjliga interventioner och för att skapa 

kontakt till andra familjer i samma situation. Överlag ansågs informationskurser och grupper vara en 

viktig del inom familjecentrering då kunskap om diagnosen blir grunden till förståelse. Kunskap 

ansågs även vara ett mycket användbart redskap för att kunna bemöta personer med AST på rätt 

sätt. Parallella utbildningstillfällen för barn och anhöriga ska ge familjen möjlighet att dela 

erfarenheter och ny kunskap. 

  
Vi har utbildningar, familj- eller föräldrautbildningar om AST, sen har vi haft ungdomsgrupper, 

föräldrarna i ena gruppen så har vi barnen i andra gruppen och det är ju ett sätt att jobba 

familjecentrerat. Barnen fått lärt sig lite om sin diagnos och föräldrarna har fått lärt sig mer om 

barnens…och dom har kommit hit tillsammans och dom har gått härifrån tillsammans så att då dom 

har ju någonting att dela då. Man kan fråga varandra vad har du lärt dig och vad har ni pratat om och 

så... 
 
Och att vi också vänder oss till exempel till syskon, vi har syskon grupper för att syskon ska få kunskap 

om den här diagnosen och att man inte ska känna att man är ensam. 
 

Hela familjens behov 

Att se till hela familjens behov menar arbetsterapeuterna är att ta hänsyn till familjens rutiner i 

vardagen. Detta kan vara avgörande för utfallet, det vill säga om till exempel ett hjälpmedel blir 

använt av familjen. Om familjen har ett intresse inom ett visst område kan arbetsterapeuterna hitta 

aktiviteter inom det området som motiverar familjen till att träna tillsammans.  

 
Då går man ju genom verkligen så här, vad har NI (familjen) för rutiner, vad gör NI och där kan man ju 

diskutera verkligen och även uppmuntra föräldrarna, verkligen, på detaljnivå, prata genom vardagen 

så. 
 

Familjecentrering betyder för arbetsterapeuter att arbeta med hela familjen. De kan göra åtgärder 
för att få det att fungera för en person i familjen men det kan hjälpa hela familjen. Lyhördhet för 

familjens behov beskrevs som en mycket viktig komponent inom familjecentrering. Det ansågs som 

viktigt att inte enbart lyfta barnets behov utan även föräldrarnas behov. De kan behöva prata om 

situationen eller behöva hjälp med avlastning. Då föräldrar har egna kognitiva svårigheter eller 
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svårigheter med de exekutiva funktionerna, finns det även möjlighet att både föräldern och barnet 

träffar samma arbetsterapeut. 

 
Och att vi också lyfter det här med att det inte bara är barnet utan det är också mamma och pappa, 

vad har man för behov själv av att få komma och prata om hur det är att vara förälder till ett barn som 

har autism. Hur påverkar det vår familj, hur påverkar det mig som mamma, som pappa, 

syskonrelationer o så… 
 
Det yttrades däremot även att sekretessen kan vara en anledning till att inte involvera syskon i till 

exempel möten och samtal med föräldrarna och barnet. Det tycktes att syskon inte behövde veta allt 

som rör barnets habilitering. Som tidigare nämnt ansågs dock utbildningskurser för syskon som 

viktiga. 

  

På familjens uppdrag 

Arbetsterapeuterna menade att de arbetar på familjens uppdrag där det är familjen som formulerar 

mål. Arbetsterapeuten beskriver möjliga åtgärder men det är familjen som väljer vad som passar in i 

deras vardag.  

 
... jag försöker alltid får att det är familjens, antingen barnets eller ungdomens, eller föräldrarnas mål. 

Så att det är snarare de som ska få med mig då. Eller jag försöker få de att formulera: Vad vill ni att vi 

ska göra, vad vill ni ha hjälp med. När de kan formulera det, kan jag beskriva vad vi kan sätta in för 

åtgärder. Sedan får ju de välja vilken åtgärd som de orkar med, som de skulle fixa, klara av liksom. Så 

det är väl mera snarare att jag jobbar på deras uppdrag… 
 

Förståelse för föräldrarnas val och prioriteringar ska tas hänsyn till och respekteras även om detta 

betyder att fokus inte ligger på arbetsterapi utan en annan profession inom habiliteringen. 

Arbetsterapeuterna lyfte i detta sammanhang vikten av att arbeta i team och att kunna diskutera 

familjernas situation med andra professioner för att kunna arbeta på familjens uppdrag. 

 
Jag, jag tänker att det är ett sätt att vara familjecentrerat, alltså för man kan inte jobba med allting på 

en gång och jag tänker där måste man möta föräldrar. För att jag ser inte det som att min profession 

blir åt sidosatt därför att logopeden och specialpedagogen är viktiga i de här läget utan det är 

föräldrars val och prioritering och det ska man ha förståelse för.  
 

Att skapa en relation 

För att skapa en bra relation med familjen menade arbetsterapeuterna att det var viktigt att vara 

lyhörd, tillgänglig och att respektera familjen. Respekt skulle visas både för föräldrarnas syn på 

barnets problematik samt familjens mål för barnets arbetsterapi. Att förstå familjens krav och 

känslor som deras situation medför samt att kunna möta varje person på deras nivå ansågs som en 

förutsättning för en förtroendeingivande relation. Vidare beskrevs att förtroende kunde skapas 

genom att inte enbart ta emot information utan att ge något tillbaka, som till exempel förslag på 

åtgärder. I detta sammanhang ansågs arbetsterapeutiska åtgärder som ger snabba resultat vara en 
fördel, som tillexempel ett veckoschema. Föräldrarna kan då snabbt se en positiv effekt av barnets 

arbetsterapi.  

 
...men jag märker också att det är väldigt vanligt att man måste nästan ge någonting tillbaka, inte bara 

ta in information utan man måste ha lite åtgärder, eller förslag för att skapa förtroendet. (...)  Sen är 

det ju positivt, det som arbetsterapeuter gör tycker jag, det är att vi gör ju väldigt praktiskt, till 

exempel veckoschema. Det ger ganska fort resultat, efter att man har testat får man oftast bra 

respons, oftast i alla fall. Då pushar det ju på ännu mer att vi vill fortsätta och att man har det 

förtroendet där. Så det tycker jag är fördel... 
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Faktorer som påverkar ett familjecentrerat arbetssätt 

Vid analysen av samtliga intervjuer kunde fem faktorer som påverkar ett familjecentrerat arbetssätt 

identifieras. Dessa faktorer kan både försvåra ett familjecentrerat arbetssätt eller ha en inverkan på 

hur arbetssättet används.  

  
Föräldrarnas svårigheter 

Det är vanligt att föräldrarna har liknande svårigheter som barnet, både inom det kognitiva och de 

exekutiva funktionerna, vilket arbetsterapeuterna delvis uppfattade som en svårighet för att arbeta 

familjecentrerat. I dessa fall behöver arbetsterapeuten fokusera på föräldrarna på grund av deras 

problematik, att få föräldrarna att förstå hur de kan hjälpa sitt barn, vilket kan upplevas som 

tidskrävande. Möten och arbetssättet med familjen kan därför ske på olika nivå och se olika ut 

beroende på föräldrarnas svårigheter. En fördel med att arbeta familjecentrerat är då att det tas 

hänsyn till hela familjen, inte enbart till varje individ för sig. Om föräldrarna själva har svårt med 

struktur kan arbetsterapeuten till exempel implementera ett dagsschema för barnet som även 

hjälper föräldrarna att få mer struktur och att organisera vardagen.  
 

...det är ju också så att flera föräldrar till barn med AST har själva svårigheter därför att det finns  ett 

arv i det här. En genetisk orsak till att barnen har svårigheter och det kan vi också se att det är nån 

utav föräldrar som har svårigheter och det gör ju också att det blir på ett annat sätt vi får jobba. 
 
Anpassning efter föräldrarnas förmåga 

En ytterligare faktor som togs upp är föräldrarnas ork. Arbetsterapeuter lyfte betydelsen av att 

lyssna in och ta hänsyn till vad föräldrarna mäktar med. De beskrev att föräldrarna ofta är slutkörda 

och har inte förmågan att vara mottagare till åtgärderna som barnet är i behov av. Det framställdes 

som ytterst viktigt att inte lägga press på föräldrarna utan försöka se vad de klarar av och börja med 

något litet som passar familjen.  

 
...det är det jag försöker se vad dom mäktar med ungefär. Många klarar ju inte så mycket för dom är 

så trötta och slut så att dom orkar inte så mycket utan det är ju då man får bryta ner och ta något 

litet. Man tänker: funkar det här för er hemma, klarar ni av det här?  
 

Arbetsterapeuterna menar att de behöver vara medvetna om hur svårt det kan vara för föräldrar till 

barn som har en diagnos inom AST och att det är av betydelse att de möter föräldrarna utifrån deras 

förutsättningar. Om inte familjen eller föräldrarna är med och beredda att satsa på åtgärderna då är 
det ingen idé. 

 
O de (föräldrarna) kan vara hur slutkörda som helst, liksom inte orkar men då är det ingen idé att vi 

lägger en massa press på de och formulerar mål som ändå inte kommer orka driva genom eller jobba 

mot. Så att det är jätte viktigt att ha med familjen och jobba med familjen... 
 

Föräldrarnas skilda åsikter  

En orsak till att ett familjecentrerat arbetssätt försvåras ansågs vara att föräldrarna kan ha skilda 

åsikter om barnets svårigheter delvis på grund av skilda föräldrar som leder till växelvis boende för 

barnet. Det blev tydligt att arbetsterapeuterna ser familjesituationen som en viktig faktor inom 

familjecentrering.   

 
...barnen lever i olika miljöer dom är ju hos pappa en vecka och mamma. Kanske pappan upplever att: 

Nej men allt funkar. Och mamman tycker att det är jättemycket svårigheter. Så att det tar tid och det 

är många som ska ha åsikter när man arbetar familjecentrerat så att det är ju så många delar som ska 

in, men det är väl att det tar tid, det är väl det som är nackdelen. 
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Dessutom är oftast bara en förälder delaktig i barnets arbetsterapi och arbetsterapeuterna 

ser det som nackdel då ett samarbete med hela familjen försvåras. Att få med båda 

föräldrarnas syn på problematiken i vardagen bidrar till att ingen information om det uteblir.   

 
...ibland känner man att man har haft jättebra samarbete med mamman till exempel men sen om 

man någon gång har träffat pappa eller ringer, eller någonting då har han ingen koll. Så man vet inte 

hur mycket dom pratar med varandra. Så det är väldigt svårt... 
 

Den sociala miljöns betydelse 

I samtal med arbetsterapeuterna framkom att det är fler än föräldrarna som är av betydelse. Hela 
barnets sociala miljö, eller nätverk kan ingå i ett familjecentrerat arbetssätt. Släkten men även skola 

och andra personer i miljön där barnet vistas, behöver inkluderas och utbildas. Den sociala miljön 

kan även vara ett hinder när t.ex. personalen på boendet är oengagerad.  

 
... absolut det är jätteviktigt med familjecentrerat, det är där vi jobbar och vi kan även träffa mor- och 

farföräldrar, styvmammor, styvpappor. Ibland har man hela familjen, hela släkten med för att det är 

väldigt brett, det är dom miljöerna barnen har vistats i… 
 

Diagnos och ålder  

Vid frågan om arbetsterapeuterna upplever att det finns en skillnad i att arbeta familjecentrerat med 

yngre respektive äldre barn så framkom att de äldre barnen förväntas vara mer självständiga än de 

yngre barnen, där nästan all information och allt arbete ligger i föräldrarnas händer. Detta måste 

dock alltid ses i samband med barnets diagnos. Om barnet har en begåvnings- eller 

utvecklingsstörning kan vara avgörande för i vilken utsträckning föräldrarna är involverade i barnets 

arbetsterapi. 
 

...brukar jag ha med bilder i samtal med barn och ungdomar. Vissa ungdomar tycker det är jätte 

fjantigt beroende på vilken begåvningsnivå de har, för jag jobbar med hela spektret.  Så en del är ju 

smartare än vad jag är och en del är gravt utvecklingsstörda. Så det är stor utmaning att kunna 

bemöta varje person rätt på en bra, eller på lagom nivå. Så om man riktar sig mot föräldrarna det är ju 

också om barnet är på en så låg nivå också, eller ung… 
 

Diskussion 

 

Resultatdiskussion 

Resultatet visar att arbetsterapeuterna inkluderade barnets familj och även andra i barnets miljö i 

arbetsterapin. Det fanns ett flertal skäl till varför deltagarna tog hänsyn till hela familjens behov så 

som föräldrarnas ork och stress. För att få resultat ansågs både familjernas rutiner och svårigheter 

som viktiga aspekter att ta hänsyn till. Arbetsterapeuterna beskrev även olika faktorer som kan 
påverka ett familjecentrerat arbetssätt, exempel på dessa faktorer är barnets ålder och diagnos eller 

föräldrarnas skilda åsikter om barnets svårigheter. 

 

Arbetssättet som beskrevs av arbetsterapeuterna och deras erfarenheter med att arbeta med 

barnets familj stöds till stor del av litteraturen. I en studie (Case-Smith, Sainato, McQuaid, Deubler, 

Gottesman & Taber, 2007) som var en del av ett större projekt för blivande terapeuter i olika 

professioner genomfördes observationer i familjer där ett barn hade en allvarlig 

funktionsnedsättning. Studenternas reflektioner utifrån observationerna analyserades och 

jämfördes även med föräldrarnas erfarenheter. Fyra teman, som stämmer överens med 

arbetsterapeuternas erfarenheter i vår studie, identifierades. Det första temat handlade om att vara 
medveten om att det är ett 24 timmars jobb att vara förälder till ett barn med funktionsnedsättning. 

Behovet av att vara medveten beskrevs även av arbetsterapeuter som deltog i vår studie. Resultatet 

visar att arbetsterapeuterna ansåg det som viktigt att ta hänsyn till hur svårt det kan vara för 
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föräldrar till barn som har AST och hur detta påverkar deras ork. Det andra temat berör 

medvetenheten om interna och externa resurser som är viktiga för familjen. Utifrån vårt resultat kan 

familjeutbildningar anses som en intern resurs. Kunskap om och förståelse för barnets diagnos ger 

familjen ett redskap att hantera vardagen och kan på så sätt fungera som resurs. Att respektera att 

föräldrarna är experter på sina barn är tredje temat i studien. Denna aspekt lyftes tydligt i vårt 
resultat då arbetsterapeuterna beskrev att det är föräldrarna som är mest delaktiga i barnets vardag 

och känner dem och vet deras behov. Det fjärde temat handlar om att acceptera familjens 

värderingar, en aspekt som inte framkommer i vårt resultat. Vikten av att identifiera vad en familj 

värdesätter beskrivs även av Beth Werner DeGrace (2003). Hon menar att arbetsterapeuter kan 

arbeta familjecentrerat genom att lära sig om vilken betydelse en viss aktivitet eller ritual har för 

familjen. Familjens värderingar kan vara av olika ursprung som till exempel kulturell eller religiös 

vilket beskrivs av Myers et al. (2010). Författarna menar vidare att arbetsterapeuter behöver vara 

medvetna om och respektera att familjer har olika perspektiv beroende på deras kultur. Detta anses 

vara viktigt för att kunna välja lämpliga interventioner för familjen. Familjens bakgrund kan vara en 

påverkande faktor i ett familjecentrerat arbetssätt och vårt resultat kan uppfattas som bristfälligt då 
familjens bakgrund inte togs upp i intervjuer med deltagarna i vår studie. Ett skäl kan vara att vår 

frågeguide inte gav utrymme för deltagarna att ta upp dessa faktorer. En fråga om eventuella 

faktorer som påverkar arbetssättet hade varit lämpligt för att få svar på denna frågeställning.  

 

En faktor som enligt vårt resultat kan påverka arbetsterapeuternas sätt att arbeta familjecentrerat är 

barnets sociala miljö utöver föräldrarna. Arbetsterapeuterna menade att den sociala miljön behöver 

inkluderas men att den även kan vara ett hinder när betydande personer i miljön är oengagerade. I 

Kielhofners Model Of human Occupation (MOHO)(2010) , en modell som många arbetsterapeuter 

har som grund i sitt arbete med klienter, anses miljön vara både stödjande och begränsande för 

individens aktivitetsutförande. Individens miljö utgörs enligt MOHO av olika dimensioner och 
däribland den sociala miljön. En individs rutiner, vad individen gör och hur den utvecklas och 

förändras påverkas bland annat av den sociala miljön. Därmed är den sociala miljön av betydelse och 

bör tas hänsyn till när arbetsterapeuter bedömer individens aktivitetsutförande och väljer åtgärder 

för att förbättra delaktighet i aktiviteter. Enligt vårt resultat måste arbetsterapeuterna som använder 

sig av ett familjecentrerat arbetssätt inte enbart ta hänsyn till barnets miljö utan även inkludera och 

utbilda personer som ingår i den för att nå positiva resultat.  

 

Något som anses viktig att diskutera är hur lagstiftningen som gäller för omyndiga barn och deras 

vårdnadshavare påverkar arbetsterapeuterna att arbeta familjecentrerat. Arbetsterapeuter beskrev 

att det oftast inte fanns ett annat sätt att nå barnen och att de måste arbeta genom föräldrarna 
speciellt när det gäller mindre barn eller barn med en utvecklingsstörning. Det kan diskuteras om 

arbetsterapeuterna beskrev ett familjecentrerat arbetssätt eller om de beskrev ett arbetssätt som 

baseras på lagen. Enligt Socialstyrelsen (2010) har vårdnadshavaren rätt och skyldighet att ta beslut 

angående barnets hälso- och sjukvård. Beroende på barnets ålder och utveckling bör det tas hänsyn 

till barnets åsikter och önskemål i olika stor utsträckning. Vidare beskrivs i en rapport om AST från 

SBU (2013) att en patients delaktighet beror till stor del på diagnosens karaktär och där ibland hur 

vida självbestämmandet är påverkat av diagnosen. Arbetsterapeuterna i vår studie beskrev däremot 

även andra anledningar till att arbeta familjecentrerat som till exempel betydelsen av att involvera 

barnets familj, se till hela familjens rutiner, familjens behov av kunskap och att hela familjen 

påverkas av barnets diagnos. Det kan dock ses utifrån resultatet att barnets ålder och utveckling är 
viktiga faktorer gällande barnets delaktighet. Slutsatsen som kan dras är att ett familjecentrerat 

arbetssätt och lagen oftast går hand i hand när det gäller vård för barn. Lagen är grunden och får inte 

lämnas åt sidan när arbetsterapeuter arbetar med barn upp till 18 år. 

 

Det framkom i resultatet att arbetsterapeuterna involverar större delen av familjen på olika sätt. 

Utbildningar om diagnosen AST genomförs av samtliga habiliteringsenheter i vår studie, dock 
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varierar arbetsterapeuternas involvering beroende på habiliteringens struktur. Utbildningarna 

ansågs vara en grund till barnets habiliteringsprocess där kunskap om AST och om interventionerna 

samt den hjälp som erbjuds är en förutsättning för att familjen ska kunna hantera och bemöta 

barnet på rätt sätt. Case Smith et al. (2010) skriver att det är viktigt att utbilda familjen för att ge 

dem möjlighet att fatta beslut om barnets behov. Även utbildning om resurser kan hjälpa familjen 
att utveckla strategier för att hantera situationen. I resultatet av vår studie framgår att 

arbetsterapeuterna lyfter betydelsen av att utbilda hela familjen om diagnosen och lämpliga 

åtgärder. I samband med utbildningar för familjer erbjuds även syskongrupper. I vårt resultat 

framkom även erfarenheter om att syskondeltagandet kunde bli till en nackdel i till exempel möten 

med föräldrarna och barnet. Det ansågs att syskonen inte behöver ta del av all information om sin 

bror eller syster. SBU (2013) menar att involveringen av syskon och andra familjemedlemmar kan 

bilda osämja i familjen. 

 

Arbetsterapeuterna lyfter vikten av att arbeta i team och att familjecentrering även betyder att 

arbetsterapi inte alltid har prioritet utan det är föräldrarna eller familjen som väljer vilka 
professioner som behövs främst. Denna åsikt delas av Fernell och Lagerkvist (2012) som menar att 

samtliga interventioner genomförs utifrån ett, vad de kallar för, habiliteringsperspektiv. Detta 

innebär att samtliga professioner som ingår i barnets habilitering, samverkar och bidrar med sin 

kompetens i både bedömning, stöd till familjen, utbildning för föräldrar eller skolpersonal samt 

uppföljning av barnets utveckling. Denna samverkan anses som nödvändig för att erbjuda rätt hjälp 

och interventioner. Vikten av ett tvärprofessionellt habiliteringsteam beskrivs också av Dudgeon och 

Crooks (2010) i sitt kapitel om pediatrisk habilitering. De menar att arbetsterapeuternas holistiska 

syn på både hälsa och aktivitet kan vara en fördel i samarbetet med olika professioner.  

 

Föräldrarnas stress beskrivs av arbetsterapeuterna som ingick i denna studie, som en av faktorerna 
som kan försvåra ett familjecentrerat arbetssätt. Det ansågs därför som viktigt att både vara lyhörd 

för föräldrarnas behov och att anpassa interventioner efter deras ork. Föräldrar till barn med en 

diagnos inom AST är oftast mer stressade än föräldrar till barn utan eller till barn med andra 

diagnoser (Hayes & Watson, 2013; Miranda et al., 2015). En studie om faktorer som står i samband 

med stress hos föräldrar till barn med autism (Batool & Khurshiddel, 2013) hittade att 

svårighetsgraden av barnets funktionsnedsättning var den mest framträdande riskfaktorn för 

föräldrarnas stress. Utifrån en litteratursammanfattning (Kuhaneck, Madonna, Novak & Pearson, 

2015) hittades däremot begränsad evidens för effektiviteten av familjecentrerade interventioner, 

istället påvisades att föräldrarnas stressnivå ökade. Kuhaneck et al. (2015) drog bland annat 

slutsatsen att det är omöjligt att eliminera föräldrarnas stress. Däremot borde ett viktigt mål inom 
arbetsterapi vara att både förbättra föräldrarnas självtillit samt att fokusera på familjens kraft vid val 

av interventioner. Utifrån vårt resultat kan inte ses om föräldrarnas stress påverkades av 

arbetsterapeutens interventioner. Det blev dock tydligt att arbetsterapeuterna försöker att anpassa 

åtgärderna för barnet till familjens rutiner och behov både med syfte att hjälpmedlen blir använda 

men även för att hjälpa hela familjen. 

 

 En ytterligare faktor som beskrevs i vårt resultat är att föräldrar till barn med AST ofta har liknande 

svårigheter med kognitiva eller exekutiva funktioner som barnen. Arbetsterapeuter som arbetar 

med föräldrar som har olika typer av svårigheter behöver lära sig föräldrarnas sätt att förstå och 

anpassa sig till föräldrarnas förmåga (Jaffe & Cosper, 2015). Resultatet i vår studie och litteraturen är 
överens om att barnets diagnos har en stor påverkan på hela familjen och att det därför är viktigt att 

ta hänsyn till hela familjens ork och behov. Det var däremot svårt att hitta studier som beskriver att 

föräldrarnas stress och egna svårigheter kan försvåra familjecentrering, specifikt i samband med AST. 

Försvårande faktorer som beskrivs gäller oftast vårdsystemet. Hodgetts et al. (2013) som undersökte 

hur föräldrar och olika professioner upplever familjecentrerad vård för barn med AST, hittade bland 

annat att ett bristande vårdsystem orsakade stress hos föräldrarna. Vetenskapligt stöd finns även för 
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att personer med AST och deras föräldrar upplever bristande kunskap hos både vård- och 

skolpersonal. Resurser och stöd upplevs vara för begränsade samt att familjens involvering kan 

skapa osämja i familjen (SBU, 2013). Jaffe et al. (2010) skriver däremot om olika utmaningar som 

allmänt ingår i arbetet med familjer. Författarna nämner bland annat faktorer som överensstämmer 

med resultatet i vår studie och beskriver familjesituationen och föräldrar med olika sjukdomar eller 
funktionsnedsättningar som påverkande faktorer. 

 

Resultatet i vår studie beskriver att arbetsterapeuter använder sig av ett familjecentrerat arbetssätt 

som överensstämmer med många av de tidigare nämnda studieresultaten. Det kan därför vara av 

betydelse att undersöka ett familjecentrerat arbetssätt utifrån föräldrarnas perspektiv och specifikt i 

samband med arbetsterapi. Även inom andra arbetsterapeutiska områden kan ett familjecentrerat 

arbetssätt vara av betydelse för både klienten och dess familj. Conse och Lundin (2012) menar att 

det är viktigt hur vårdpersonal bemöter anhöriga samt att anhörigas delaktighet kan vara av 

betydelse för klienten. Vidare beskriver författarna att familjer behöver leva ett liv som baseras på 

deras intressen och behov för att få energi till att stötta sin anhörige. På så vis skulle vårt resultat 
kunna överföras till andra arbetsterapeutiska klientgrupper då ett familjecentrerat arbetssätt kan 

stötta arbetsterapeuter till att ta hänsyn till anhörigas behov.  

 

Metoddiskussion 

I en kvalitativ intervjustudie är syftet att beskriva något eller belysa någons upplevelser. Det ansågs 

därför vara en lämplig metod då syftet i vår studie var att beskriva arbetsterapeuternas 

erfarenheter. Vikten lades på arbetsterapeuternas erfarenheter och upplevelser av att arbeta enligt 

ett familjecentrerat arbetssätt, vilka fördelar eller svårigheter som kan finnas samt vilka faktorer som 

kan påverka arbetssättet. Valet av metod skedde i enlighet med Kristenssons (2014)och Polit och 

Becks (2012) beskrivning av syftet med en kvalitativ studie. Med hänsyn till att familjecentrering inte 
är ett välbeforskat fenomen, specifikt i samband med AST ansågs det som viktigt att börja med att 

skapa en djupare förståelse för arbetssättet. Detta överensstämmer även med Polit och Beck (2012) 

som skriver att kvalitativa studier ofta genomförs när kunskapen om ett fenomen är bristfälligt och 

en djupare förståelse ska skapas.  Efter genomförandet av intervjuerna och analysen av materialet 

upplevdes metodvalet som lämpligt då en bild av arbetsterapeuternas erfarenheter med ett 

familjecentrerat arbetssätt kunde skapas. 

 

En studie med kvalitativ ansats har inte till syfte att generalisera resultaten, det är variation som 

eftersträvas (Kristensson, 2014). Den geografiska fördelningen av deltagande arbetsterapeuter skulle 

skapa ett sätt att nå en variation av erfarenheter. Det antogs att olika län och städer inom 
Mellansverige kunde innebära olika arbetssätt inom habiliteringen och därför olika sätt att använda 

sig av familjecentrering. Resultaten visar dock att arbetsterapeuterna hade liknande erfarenheter 

oavsett vilken habiliteringsenhet de arbetade på.  

 

Det ursprungliga målet var att få åtta deltagare till studien, antalet ansågs kunna vara tillräckligt för 

att få ett så informationsrikt material som möjligt för att kunna besvara syftet utförligt. Flera skäl 

som bland annat hög arbetsbelastning eller svårigheter att nå enhetschefer ledde till att endast sju 

arbetsterapeuter deltog. Efter att ett antal intervjuer genomförts upplevdes dock en datamättnad då 

frågorna gav liknande svar och en åttonde deltagare antagligen inte hade varit avgörande för 

resultatet. Detta överensstämmer med Polit och Beck (2012) som menar att när tema och kategorier 
upprepas i materialet och ingen ny information uppkommer nås datamättnad. Det upplevdes att 

datamättnad uppnåddes efter att sju arbetsterapeuter hade intervjuats vilket betyder att fler 

intervjupersoner förmodligen inte hade genererat en större variation. 

 

Intervjuguiden utvecklades med hänsyn till syftet där både bakgrundsinformation om arbetsterapi 

för barn med AST och information om ett familjecentrerat arbetssätt skulle framkomma. Även etiska 



  

 
14 

 

överväganden iakttogs. Frågorna ställdes på ett sätt som skulle tillåta intervjupersonen att svara 

utförligt för att få ett informationsrikt material. Det upplevdes att intervjudeltagarens personlighet 

hade betydelse för hur utförligt och detaljrik svaret blev. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) är vissa 

intervjupersoner svårare att intervjua än andra men att det är intervjuarens ansvar att se till att få 

informationsrika svar. Med hänsyn till detta ställdes följdfrågor i olika stor utsträckning. Tystnad 
användes ibland för att motivera intervjupersonen till utförligare svar då utrymme till funderingar 

skapades (Kvale & Brinkmann, 2009). Vid analysen av samtliga intervjuer upptäcktes att den 

inledande frågan om hur arbetsterapeuterna arbetar med barn med AST var för bred och gav svar 

som inte svarade på syftet. Anledningen till dessa utförliga svar kan vara att samtliga 

arbetsterapeuterna kände sig bekväma då det handlade om en beskrivning av det arbetet de utför 

varje dag. Frågor angående familjecentrering berörde däremot ett mindre uttalat och beskrivit 

arbetssätt och kunde därför ibland leda till lite mindre utförliga svar. Frågan, hur arbetsterapeuterna 

försöker att skapa en bra relation med familjen, kunde uppfattas som ledande. Ledande frågor är 

något som är väl uppmärksammat i samband med intervjukvalitet då en ledande fråga kan påverka 

svaret (Kvale & Brinkmann, 2009). En fråga om vilka komponenter som kan vara viktiga för ett 
familjecentrerat arbetssätt hade möjligtvis skapat en mer omfattande bild. I sammanhang med 

intervjufrågorna kan även etiska ställningstaganden kring risk och nytta diskuteras. Samtliga 

arbetsterapeuter önskade en definition av begreppet familjecentrering i början av intervjuerna för 

att klargöra att innebörden uppfattades rätt. Detta kan ha medfört att arbetsterapeuterna kände att 

de inte hade kunskapen som behövdes för att besvara frågorna. Ett inklusionskriterium för 

deltagandet i studien var att arbetsterapeuterna skulle arbeta enligt ett familjecentrerat arbetssätt 

och antagligen hade arbetsterapeuterna en uppfattning om arbetssättet. Detta bekräftades genom 

att vår definition stämde väl överens med deras uppfattningar. Vidare ansågs att erfarenheter och 

upplevelser av ett fenomen inte kunde vara varken rätt eller fel. Därmed bedömdes risken att väcka 

negativa känslor av otillräcklig kunskap som låg och nyttan ansågs överskrida risken. 
 

Det valdes att inte utföra en pilotintervju då det inte fanns tillgång till lämpliga intervjupersoner 

utöver deltagarna. Det bedömdes att det inte fanns utrymme för att minska antalet deltagare samt 

att en viss anpassning av intervjuguiden ändå skulle kunna genomföras vid behov. Enligt Trost (2010) 

kan dock provintervjuer inkluderas i resultatet om det finns användbara svar vilket betyder att en 

pilotintervju inte hade minskat antalet intervjuer användbara för resultatet. En fördel med en 

pilotintervju hade varit att få feedback från intervjupersonen för att kunna anpassa intervjufrågorna 

utifrån deltagarens förståelse och kunskap. Materialet som genererades ur samtliga intervjuer anses 

dock trots några brister i frågeställningarna samt avsaknandet av en pilotintervju som 

informationsrikt då ett resultat kunde skapas som svarade mot syftet.  
 

Det är viktigt att förbereda sig inför en intervju. Hur en fråga formuleras kan påverka hur en fråga 

uppfattas vilket innebär att intervjuare och intervjupersonen ska uttrycka sig på samma språkliga 

nivå (Polit & Beck, 2012). I enlighet med författarna formulerades huvudfrågorna i förväg med ett 

vardagligt språk. Polit och Beck säger vidare att det kan vara en fördel att träna inför intervjun. Efter 

några intervjuer blev det lättare att ställa en fråga utan att läsa den från pappret vilket upplevdes 

som positivt. Intervjusituationen kunde på så sätt uppfattas som mindre stel och fokus kunde riktas 

på intervjupersonen. Det upplevdes lättare att lyssna noga på intervjupersonernas svar och därmed 

kunna ställa följdfrågor när det krävdes ytterligare information. Intervjuns karaktär blev efter de 

första intervjuerna djupare då erfarenheter av de tidigare intervjuerna gav kunskap om hur relevant 
information kunde genereras. Detta kan ha påverkat resultatet då följdfrågorna som ställdes gav 

utförligare svar under de senare intervjuerna.  

 

Vid intervjutillfällen beaktades flera faktorer som skulle kunna påverka intervjuns kvalité. Polit och 

Beck (2012) påvisar att både småprat och information om studien bidrar till att intervjupersonen kan 

känna sig bekväm i situationen. Vidare lyfter Polit & Beck (2012) betydelsen av intervjuarens 
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förmåga att kunna lyssna aktivt och visa intresse för det intervjupersonen säger. Varje intervjutillfälle 

inleddes därför med småprat om till exempel arbetsterapeutens arbetsplats eller uppsatsskrivandet. 

Enligt Kristensson (2014) är det dessutom bra om intervjun äger rum på en plats som 

intervjupersonen har valt själv, gärna en plats där intervjun kan genomföras ostört. I enighet med 

Kristensson så har alla intervjuer utförts på en plats som arbetsterapeuten själv har valt, vilket oftast 
resulterade i ett enskilt rum på deltagarens arbetsplats. Detta kunde möjligtvis bidra till att 

intervjupersonerna kände sig tryggare genom att vara på “hemmaplan”. Genomförandet av 

intervjuerna på arbetsterapeuternas arbetsplats kan i enlighet med Polit och Beck (2012) ses som 

fördel då deltagarna kunde observeras i deras arbetsmiljö.   

 

Efter de två första intervjuerna genomfördes några intervjuer av enbart en av oss vilket kan ha 

påverkat resultatet i olika avseenden. Genom att båda intervjuarna hade en förförståelse om ämnet 

både utifrån den litteraturen som lästes och de tidigare intervjuerna. Detta kan i sin tur ha lett till att 

intervjuarna ställde följdfrågor i olika stor utsträckning, vilka formulerades olika. En fördel som 

upplevdes med två intervjuare närvarande var att risken för att missa en relevant följdfråga 
minskades. Detta stöttas även av Trost (2010)som menar att två intervjuare kan komplettera 

varandra i intervjusituationen och på så sätt få fram mer information. Vidare menar han att 

intervjupersonen kan uppleva ett maktövertag från intervjuarnas sida då intervjun genomföras av 

två personer. I vår studie upplevdes intervjusituationen som mindre formell då endast en intervjuare 

närvarade vilket kan ha bidragit till att intervjupersonen kände sig mer avslappnad. En eller två 

intervjuare bedöms inte ha varit avgörande för resultatet då arbetsterapeuternas svar liknade 

varandra innehållsmässigt trots att följdfrågor ställdes på olika sätt. Dessutom kan antas att båda 

intervjuarna hade liknande förförståelse då samma litteratur lästes.  

 

Vid analysen av intervjumaterialet användes en kvalitativ innehållsanalys som fokuserar på tolkning 
och variation av texter (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). I vilken kontext studien genomförs 

har betydelse för skapandet av kategorier (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012).  Vid tolkning av 

deltagarnas erfarenheter togs hänsyn till intervjupersonernas sammanhang som till exempel 

arbetsuppgifter, ålder och yrkeserfarenhet. Yrkeserfarenhet kan till exempel påverka i vilken 

utsträckning arbetsterapeuten har berört olika områden inom familjecentrering. Genom att 

innebörden av meningsenheterna uppfattas utifrån detta sammanhang, blev tolkningen av 

arbetsterapeuternas berättelser lättare och synteser mellan koderna framstod tydligt. För att påvisa 

trovärdighet i tolkningen av materialet användes citat till varje underkategori (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2012). 

 

Slutsats 

 

I resultatet framkom att ett familjecentrerat arbetssätt är väl etablerat men inte direkt uttalat.  

 

Det finns både interna och externa faktorer som kan ha en negativ inverkan på ett familjecentrerat 

arbetssätt. Interna faktorer innebär faktorer kring barnet som till exempel den sociala miljön och 

föräldrarnas ork och externa faktorer innebär ett bristfälligt engagemang hos personalen på t.ex. 

boende där barnet och familjen inte får den hjälp som behövs. Vårt resultat tyder på en stor 

betydelse av ett familjecentrerat arbetssätt för barn med AST och deras familjer. Kunskapen om 

arbetssättet kan även användas inom andra områden och inspirera arbetsterapeuter att inkludera 

familjen när det gäller både vuxnas och barnens arbetsterapi.  Det kan därför vara angeläget att 
vidare undersöka vilka faktorer som har förmågan att påverka ett familjecentrerat arbetssätt både 

positivt och negativt. Med syfte att öka medvetenhet om ett familjecentrerat arbetssätt inom 

arbetsterapi och kunskap om hur arbetssättet kan användas på bästa möjliga sätt behövs ytterligare 

studier. Arbetsterapeuternas erfarenheter och föräldrarnas upplevelse av familjecentrering kan i 

detta sammanhang vara av värde.  
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Bilaga 1 - Intervjuguide  
 
 

1. Kan du beskriva hur du arbetar med barn med AST? Ge gärna några exempel 

på bedömning, åtgärder och utvärdering. 

( ev. följdfråga: Beskriv hur ett möte mellan dig, barnet och föräldern/föräldrarna kan se 
ut.) 

 

2. Vill du berätta vad det innebär för dig att arbeta familjecentrerat, både hur du tänker 

och vad du gör mer konkret? (Följdfrågor: Hur ser familjecentrering ut konkret inom 

bedömning, åtgärder och utvärdering? På vilket sätt involveras familjen / vilken roll har 

föräldrarna eller andra familjemedlemmar?) 

 

3. Beskriv vikten av att arbeta familjecentrerat med barn som har en diagnos inom AST 

(och dess familj)? 
 

4. Vilka fördelar upplever du med detta arbetssätt?  

 

5. Vilka nackdelar eller svårigheter upplever du med detta arbetssätt? 

 

6. En förutsättning i ett familjecentrerat arbetssätt är en bra och ömsesidig relation till 

familjen. Kan du beskriva vad du gör för att skapa en sådan relation? 

 

7. Är det någon skillnad mellan att arbeta familjecentrerat med små barn respektive äldre 

barn och deras familjer? Om ja, kan du beskriva skillnaden?(eventuell följdfråga: finns 
det en skillnad i hur viktigt det är beroende på ålder?) 

 

8. Är det något mer som du vill berätta utifrån dina erfarenheter att arbeta 

familjecentrerat? 

 


