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SAMMANFATTNING 
Barn med funktionsnedsättning tenderar att ha svårigheter att delta och engagera sig i 

aktiviteter. I familjecentrerat arbete involverar arbetsterapeuten föräldrarna i barnets 

terapiprocess. Detta då föräldrarna har kunskaper kring hela familjesituationen och har 

kunskaper kring barnet som arbetsterapeuten behöver ta hänsyn till. Syftet med studien var 

att i familjecentrerat arbete kartlägga arbetsterapeutens förhållningssätt till föräldrar vars 

barn har en funktionsnedsättning. Mer specifikt att beskriva arbetsterapeutens interaktion 

till föräldrarna utifrån The Intentional relationship Model (IRM) samt beskriva positiva och 

negativa mellanmänskliga händelser som uppstår i interaktionen utifrån varje 

förhållningssätt. En litteraturstudie användes som metod och databassökningen 

genomfördes i de tre databaserna PsycINFO, PubMed och Cinahl. IRM användes i analysen 

för att granska om arbetsterapeuten, i interaktionen med föräldrarna, använde 

förhållningssätten empatiskt, samarbetande, problemlösande, uppmuntrande, instruerande 

eller förespråkande. I resultatet framkom att arbetsterapeuter använde alla förhållningssätt 

utifrån IRM. Det samarbetande förhållningssättet och det empatiska förhållningssättet 

användes mest, uppmuntrande och förespråkande minst. Studien visar att 

arbetsterapeutens val av förhållningssätt är viktigt för att undvika att negativa 

mellanmänskliga händelser påverkar den terapeutiska relationen. Dessa uppstod ofta i 

interaktionen med föräldrar med annan etnicitet. Studien belyser också att kunskapen om 

de olika förhållningssätten bör utökas. Mer specifikt bör kunskap kring när och hur ett 

förhållningssätt kan användas undersökas genom forskning. 

Nyckelord: Arbetsterapi, mellanmänskliga händelser, familjecentrerat arbete, the 

Intentional Relationship Model 
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ABSTRACT 

 
Children with disabilities tend to have difficulties with participating and engaging in 

activities. Occupational therapists who work in family-centered care involve the parents in 

the children´s therapy process. This is because the parents have knowledge about the family 

situation and they also know about factors in the children’s life which the occupational 

therapist needs to recognize. The purpose of this study was to map the occupational 

therapist’s approach to parents in family-centered care in cases which involve children with 

disabilities. More specifically, the study described the occupational therapist´s interaction 

with parents based on the Intentional Relationship Model (IRM). Also, it described positive 

and negative interpersonal events in the occupational therapist´s interaction with parents 

based on each relationship. This was a literature review, and a database search was made in 

PsycINFO, PubMed and Cinahl. IRM was used in the analysis to review the occupational 

therapist´s interaction and to determine whether it was empathizing, collaborating, 

problem-solving, encouraging, instructing or advocating. The results showed that 

occupational therapists used all of the approaches in IRM. Collaborating and empathizing 

occurred more than the other types of interaction, while encouraging and advocating 

occurred the least. The study has shown that the occupational therapist's choice of 

approach is important in order to avoid any negative interpersonal events that can have an 

impact on the therapeutic relationship. Connections occur between parents of another 

ethnicity and negative interpersonal events. The study also highlighted that knowledge 

about the different approaches should be expanded. In particular, knowledge about how 

and when to use a specific approach should be examined. 

Key words: Occupational Therapy, interpersonal events, family-centered care, the 

Intentional Relationship Model  
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1. Inledning 

Barn med funktionsnedsättning kan ha svårt att välja och delta i aktiviteter som andra barn 

utan funktionsnedsättning. För att detta ska underlättas är omgivningen, som innefattas av 

bland annat föräldrar, syskon, klasskamrater viktiga. De kan med sin närvaro och nära 

relation hjälpa barnet att utveckla sitt aktivitetsutförande (Orban, 2016). Eftersom föräldrarna 

är den stabila och kontinuerliga kontakten i barnets vardagliga liv arbetar ofta 

arbetsterapeuter i ett så kallat familjecentrerat arbete. Detta arbete innefattar ett nära 

samarbete med föräldrarna som anses vara experter på sina barn, vilket i hög grad leder till ett 

förbättrat aktivitetsutförande hos barnen (Hanna & Rodger, 2002). För att skapa en god 

terapeutisk relation i det familjecentrerade arbetet behöver det finnas ett ömsesidigt 

samarbete mellan arbetsterapeut och föräldrar. Relationen är ett viktigt redskap för att 

involvera föräldrarna i barnets arbetsterapeutiska terapiprocess (Palmadottir, 2006). 

Föräldrarna kan under den terapeutiska relationen utveckla starka känslor och/ eller osämja 

kring prioriteringar med arbetsterapeuten. Dessa positiva eller negativa mellanmänskliga 

händelserna kan antingen förstärka eller försämra den terapeutiska relationen. 

Arbetsterapeuten har därmed ett ansvar att upprätthålla en god terapeutisk relation genom att 

förhålla sig till föräldrarnas ovilja eller ovisshet för att därigenom utveckla barnets 

aktivitetsutförande (Taylor, 2008). Enligt Taylor (2008) använder och skiftar arbetsterapeuten 

mellan sex olika förhållningssätt för att upprätthålla en god terapeutisk relation. 

Arbetsterapeutens förhållningssätt är inte så väl undersökt i forskningen och det saknas 

specifikt forskning om förhållningssättet i familjecentrerat arbete. Med vetskapen om detta 

fanns ett intresse av att undersöka arbetsterapeutens förhållningssätt till föräldrarna under det 

familjecentrerade arbetet. 

2. Bakgrund 

 2.1 Barn med funktionsnedsättning 

Ett barn med funktionsnedsättning har nedsatt förmåga att fungera antingen fysiskt, psykiskt 

och/eller intellektuellt. En funktionsnedsättning kan vara medfödd eller orsakats av förvärvad 

skada i barnets skelett, nervsystem eller andra organ. Detta påverkar barnets fysiska, psykiska 

och intellektuella utveckling eller resulterar i förlust av en eller flera funktioner. Vanliga 
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bortfall är funktioner som rörelseförmåga, intellektuell förmåga, syn, hörsel eller 

varseblivning (Lagerkvist, 2012).  

  

Barn med funktionsnedsättning har likt alla andra barn behov av att engagera sig i olika 

aktiviteter under uppväxten (Peny-Dahlstrand, 2016; Mundhenke, Hermansson, & Sjöqvist 

Nätterlund, 2010). Den primära aktiviteten under barndomen är lek och genom att utforma 

interventioner kring lek kan barnets aktivitetsutförande förbättras (Law, Missiuna, Pollock, & 

Stewart, 2005). I en svensk studie framkommer det att vissa barn med funktionsnedsättning 

hade svårigheter att delta i olika vardagsaktiviteter, vilket ledde till att barnen blev nedstämda 

och/eller kände sig utanför. Det visade sig vara svårt att delta när aktiviteterna inte 

anpassades till barnets förmåga. Socialt stöd från föräldrar, i vardagliga aktiviteter, visade sig 

vara viktigt för att möjliggöra barnets optimala aktivitetsutförande. Vissa barn behövde 

informativt stöd från föräldrar gällande hur lång tid som kunde tillägnas en aktivitet, när 

aktiviteten borde utföras samt vad som skulle göras i skolan respektive efter skolan 

(Mundhenke et al., 2010). Peny-Dahlstrand (2016) beskriver att barnets motivation till att 

känna sig delaktig kan beskrivas utifrån en dynamisk process mellan barnet och 

omgivningen. Omgivningen består av den sociala miljön kring barnet det vill säga föräldrar, 

syskon, klasskamrater o.s.v. Stimulans från omgivningen bidrar till utveckling av barnets 

aktivitetsutförande. 

2.2 Familjens betydelse för utveckling av barnets aktivitetsutförande 

Barnets vardagsaktiviteter påverkas av familjens gemensamma vardag innehållande måltider, 

resor, städning och träning. Vardagsaktiviteter utförs ofta på bestämda tider, platser och med 

hänsyn till andra individer. Barnets vardagsaktiviteter skapar med hänsyn till föräldrarna och 

syskonen vanor och rutiner då de ger möjlighet till upprepning av till exempel påklädning, 

badning och tandborstning. Barnets och resterande familjemedlemmars vanor och rutiner 

skapar aktivitetsmönster i vardagen (Orban, 2016; Olson, 2010; Humphry & Case-Smith, 

2005). För att omformulera ohållbara aktivitetsmönster hos barnet behöver hela familjens 

vardag kartläggas (Orban, 2016). Familjen innefattas av likvärdiga värderingar, intressen och 

aktiviteter. Barnet blir därmed delaktig i de beteenden och värderingar som är karaktäristiska 

för familjen. Upprepade händelser och förutsägbara beteendemönster i familjen stödjer vanor 

och roller hos barnet (Kielhofner, 2012). Familjens vanor kan se olika ut beroende på en 



 

3 
 

mängd olika faktorer som till exempel familjestrukturen, den etniska tillhörigheten och 

levnadssättet (Muhlenhaupt, 2010; Humphry & Case-Smith, 2005). 

2.3 Arbetsterapeutens arbetssätt till barnet och föräldrarna 

Arbetsterapeuter arbetar bland annat för att möjliggöra barns delaktighet i vardagsaktiviteter 

(Peny-Dahlstrand, 2016; Olson, 2010; Muhlenhaupt, 2010). Kielhofner (2012) beskriver att 

delaktighet i aktivitet syftar till engagemang i skola, lek eller aktiviteter i dagliga livet som är 

önskvärda och som innefattar både utförande och den subjektiva upplevelsen (Kielhofner, 

2012). När arbetsterapeuten arbetar med barnet och familjen kan det antingen vara 

konsultativt, behandlande eller en blandning. Båda arbetssätten börjar med en kartläggning 

över barnets situation och de svårigheter och möjligheter som finns för barnet i vardagen. Det 

konsultativa arbetet innebär att arbetsterapeuten vägleder och undervisar barnet och 

föräldrarna kring barnets aktivitetsnedsättning samt åtgärder som kan främja utvecklingen av 

färdigheter. I det behandlande arbetssättet är det ofta arbetsterapeuten och barnet som arbetar 

med en aktivitetssituation där syftet är att barnet ska utveckla färdigheter. I båda arbetssätten 

involveras både barnet och föräldrarna för att skapa bästa möjliga aktivitetsutförande 

(Jacobsson, 2016; Humphry & Case-Smith, 2005). Arbetsterapeuten interagerar med 

föräldrarna under processens gång genom att berätta hur terapin har gått, vilka framsteg 

barnet har gjort, vilken slags träning som behöver övas på eller vidare rekommendationer om 

resurser och hjälpmedel. Vissa föräldrar önskar vara mer involverade i terapiprocessen, vilket 

arbetsterapeuter behöver ta fasta på. Dels så att framsteg som görs inom terapin även 

fortsätter i hemmet och dels för att optimera barnets aktivitetsutförande (Taylor, 2008). 

Föräldrar till barn med cerebral pares (0-5 år) rapporterar i en studie att arbetsterapeuter inte 

informerat tillräckligt kring hur barnets träning, som utformades på klinik, kunde anpassas till 

barnets hemmiljö. Föräldrarna meddelar även att de föredrog en arbetsterapeut som berättade 

och förklarade barnets diagnos. Föräldrarna uttrycker dessutom att arbetsterapeuten behövde 

värdesätta deras åsikter i terapin för att föräldrarna lättare skulle kunna stödja barnen till ett 

bättre aktivitetsutförande. En öppen och ärlig relation med arbetsterapeuten bidrog till att 

föräldrarna kände sig inkluderade i processen och att de fick möjlighet att ta upp egna 

funderingar och ställa frågor till arbetsterapeuten (Kruijsen‐Terpstra et al., 2014). 
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2.4 Familjecentrerat arbete 

Familjecentrerat arbete innebär att involvera familjens alla medlemmar i barnets 

terapiprocess (Hanna & Rodger, 2002; Graham, Rodger & Ziviani, 2009; Humphry & Case-

Smith, 2005). Det finns tre viktiga principer inom familjecentrerat arbete varav den första är 

att familjen känner sitt barn allra bäst. Den andra principen innebär att den arbetsterapeutiska 

interventionen är flexibel utifrån familjens unika karaktär, vilket innebär att arbetsterapeuten 

tar hänsyn till familjens vanor, roller och rutiner. Den tredje och sista principen är att den 

arbetsterapeutiska interventionen ska ha fokus på att stödja och stärka familjestrukturen. Det 

vill säga bygga vidare interventionen på redan fungerande och förekommande vanor och 

roller inom familjen (Fingerhut et al., 2013; Darlington, & Rodger, 2006). I familjecentrerat 

arbete finns en strävan mot att uppnå ett jämlikt maktförhållande mellan föräldrar och 

arbetsterapeut (Jacobsson, 2016).  I en litteraturstudie över samarbete mellan föräldrar och 

arbetsterapeut lyfts och beskrivs betydelsen av att involvera föräldrarna som experter på sina 

barn, eftersom det kan leda till en framgångsrik terapiprocess med ett förbättrat 

aktivitetsutförande hos barnet (Hanna & Rodger, 2002). Familjen präglas av likvärdiga 

värderingar, intressen och aktiviteter, vilket även speglas i barnets aktivitetsutförande 

(Kielhofner, 2012). I en litteraturstudie som beskriver framgångsrikt familjecentrerat arbete 

lyfts vikten av samarbete mellan föräldrar och arbetsterapeut och att det baseras på familjens 

tro och värderingar. Beslutsfattandet och interventionerna styrs genom samarbetet av respekt 

för föräldrarnas uppfattningar av sitt barns behov samt av familjens och barnets världsbild. I 

samarbetet bidrar föräldrarna med expertkunskap om sina barn, sin familj samt deras styrkor, 

behov och värderingar. Arbetsterapeuten har till skillnad från föräldrarna kunskap kring 

tillståndet och behandlingsprocessen. Ett framgångsrikt samarbete mellan arbetsterapeut och 

föräldrar grundar sig på en rad olika terapeutiska kompetenser. I familjecentrerat arbete 

behöver arbetsterapeuten behärska förmågan att lyssna, dela med sig av information samt att 

lära tillsammans med familjen. De terapeutiska kompetenserna utgör byggstenar i det 

familjecentrerade arbetet och i skapandet av en god relation mellan arbetsterapeut och 

föräldrar (Palisano et al., 2012). 

  

Arbetsterapeuter använder coaching, i interaktionen med föräldrar, för att ta sig an 

principerna i det familjecentrerade arbetet. Coachandet bidrar till att föräldrarna upptäcker 

och genomför egna förändringar i den sociala och fysiska miljön för att erhålla ett 

framgångsrikt aktivitetsutförande hos barnet och hos sig själva (Graham, Rodger & Ziviani, 
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2009). I en litteraturstudie om coachning för föräldrar till barn med autism konstateras att 

interventionen var effektiv och bidrog till att föräldrarna kände sig mer kompetenta samt att 

barnets deltagande i dagliga aktiviteter ökade markant (Simpson, 2015). 

2.5 Terapeutisk relation 

Den terapeutiska relationen mellan arbetsterapeuter och familjemedlemmar i det 

familjecentrerade arbetet har betydelse för om arbetsterapin leder till ett förbättrat resultat 

eller ej. Relationen är ett viktigt redskap för att involvera klienten i den arbetsterapeutiska 

processen (Palmadottir, 2006). En god terapeutisk relation kan leda till att klienten blir 

positiv till arbetsterapi och därmed fullföljer processen mot de uppsatta målen. Den 

terapeutiska relationen kännetecknas av ett samarbete mellan klient och arbetsterapeut där 

nya möjligheter i vardagen skapas på klientens villkor (Tickle- Degnen, 2008).  

2.5.1 The Intentional Relationship Model 

The Intentional Relationship Model [IRM] är en teoretisk översikt av den terapeutiska 

relationen inom arbetsterapin. Modellen beskriver relationen och interaktionen som en 

förutsättning för en ökning av klientens aktivitetsengagemang (Taylor, 2008). Vidare 

beskrivs hur arbetsterapeuten kan använda sig själv som ett terapeutiskt redskap för att vara 

professionell och samtidigt skapa en terapeutisk relation (Jacobsson, 2016; Taylor, 2008).  

  

I en studie författad i USA med 568 yrkesverksamma arbetsterapeuter bekräftas att en god 

terapeutisk relation var en förutsättning för klientens aktivitetsengagemang. Studien visar 

även att den terapeutiska relationen och ett medvetet användande av sig själv som 

terapeutiskt redskap hade en stor avgörande betydelse för vad klienten fick ut av den 

arbetsterapeutiska interventionen. Författarna belyser att arbetsterapeutens medvetna 

användande av sig själv behöver uppmärksammas genom forskning och i praxis (Taylor, Lee, 

Kielhofner, & Ketkar, 2009). IRM beskriver den terapeutiska relationen utifrån fyra centrala 

begrepp: Klienten, mellanmänskliga händelser under terapiprocessen (interpersonal events of 

therapy), arbetsterapeuten och aktiviteten. Mellanmänskliga händelser är naturligt 

förekommande reaktioner och samtal under interaktionen, mellan arbetsterapeut och klient, 

som har potentialen till att antingen förringa eller förstärka den terapeutiska relationen och 

klientens aktivitetsengagemang. Mellanmänskliga händelser som uppstår under interaktionen 

kan vara när klienten uttrycker starka känslor under terapin, när klienten väljer att inte delta 

eller när klienten agerar passivt under terapin. Arbetsterapeuten har ett ansvar att anpassa sitt 
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förhållningssätt till mellanmänskliga händelser för att förstärka den terapeutiska relationen. 

För att kunna anpassa sig till den rådande situationen och leva upp till ansvaret för 

interaktionen beskriver IRM att arbetsterapeuten använder och skiftar mellan sex olika 

förhållningssätt (modes): empatiskt (empathizing), samarbetande (collaborating), 

problemlösande (problem-solving), uppmuntrande (encouraging), instruerande (instructing) 

och förespråkande (advocating) (Taylor, 2008; Alfredsson Ågren, & Kjellberg, 2012).  

  

Enligt IRM innebär det empatiska förhållningssättet att arbetsterapeuten lägger kraft och tid 

på att lyssna, bekräfta och sammanfatta vad klienten har att berätta. Det samarbetande 

förhållningssättet innebär att arbetsterapeuten interagerar med klienten genom ömsesidigt 

beslutsfattande, uppmuntran till autonomi och självständighet. Arbetsterapeuten som 

använder det problemlösande förhållningssättet ställer strategiska frågor för att främja 

problemlösningsförmågan. Arbetsterapeuten som använder det uppmuntrande ingjuter hopp, 

mod och vilja hos klienten. Det instruerande innebär att arbetsterapeuten lär ut strategier och 

förser klienten med information genom terapiprocessen. Det förespråkande förhållningssättet 

används när arbetsterapeuten uppmärksammar klientens rättigheter i vardagen (Taylor, 2008). 

En förklaring om varje förhållningssätt med tillhörande praktiska exempel finns i tabell 1. I 

en studie där 563 arbetsterapeuter blev tillfrågade att identifiera vilka förhållningssätt som de 

använde i interaktionen med klienter framkommer det att encouraging var mest 

förekommande, speciellt i early intervention (som innebär att identifiera barn och familjer 

med risk att stöta på problem och tillhandahålla stöd så tidigt som möjligt) där stort fokus 

riktades mot föräldrarna (Taylor, Lee & Kielhofner, 2011). 
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Tabell 1 Förklaring av arbetsterapeutens (AT) sex förhållningssätt i IRM 

Begrepp IRM Förklaring, definition (Taylor, 2008) Exempel i praktiken (Taylor, 2008; Miller Kuhaneck, 

Spitzer, & Miller, 2010) 

Empatiskt Lyssna, bekräfta och sammanfatta det klienten 

säger för att skapa förståelse för klientens känslor, 

tankar och beteenden.  

AT försöker förstå föräldrarna genom att lägga märke till 

rädslor, tvivel, förhoppningar och önskningar. 

Samarbetande Gemensam planering, stödja klienten att ta en aktiv 

roll i terapin och minska på glappet i 

kunskapsnivån mellan AT och klient. I möjligaste 

mån förse klienten med valmöjlighet, frihet och 

autonomi. 

AT presenterar förslag baserat på god information som 

föräldrarna sedan kan fatta ett beslut om. 

Problemlösande Använder pragmatiskt tänkande och löser problem 

tillsammans med klienten genom att förmedla olika 

valmöjligheter, ställer strategiska frågor och ger 

möjlighet till ett analytiskt tänkande kring 

alternativa lösningar.  

AT aktiverar föräldrarnas problemlösningsförmåga genom att 

ställa frågor som bidrar till att föräldrarna finner egna lösningar 

på aktivitetsproblem hos barnet. 

Uppmuntrande Ingjuta hopp, mod och vilja hos klienten genom att 

förmedla en lekfull och glädjefylld attityd (baserat 

på information om klientens värderingar och 

intressen). 

AT använder en lekfull attityd och involverar föräldrarna i 

barnets lek. 

Instruerande Förse klienten med information, vägledning, 

rekommendationer, råd samt ge tydliga 

instruktioner och återkoppling på utförandet. 

AT använder verbala kommandon för att vägleda föräldrarna 

att komma framåt i barnets påklädning situation. 

Förespråkande 

 

Uppmärksamma klientens rättigheter och hänvisa 

till stödnätverk och andra tjänster som finns 

tillgängliga. AT agerar som förhandlare och 

förmedlare mellan olika tjänster. 

AT uppmärksammar under en bad situation (med barnet och 

föräldrarna) att badrummet är för litet och utgör en risk och 

hänvisar därför till myndigheter för bostadsanpassningar. 

 

 

Sammanfattningsvis upplever många barn med funktionsnedsättning svårigheter att delta i 

vardagsaktiviteter. Det drabbar hela familjen då det är en social grupp med gemensamma 

värderingar, behov och intressen. Föräldrarna är en viktig stabil punkt i barnens liv då de är 

ett kontinuerligt stöd i vardagen. Eftersom barnen upplever svårigheter i att utföra 

vardagsaktiviteter är det ofta föräldrarna som utför interventioner för att förbättra barnets 

aktivitetsutförande. I det evidensbaserade familjecentrerade arbetet arbetar arbetsterapeuten 

med att utforma en hållbar intervention med hänsyn till familjens vanor, roller och rutiner. 

Arbetsterapeutens förhållningssätt till föräldrarna i det familjecentrerade arbetet är dock en 

del som inte är så väl undersökt i forskningen. Utifrån detta är det av intresse att hitta 

forskning som beskriver hur arbetsterapeuten förhåller sig till dessa föräldrar. 
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3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att i familjecentrerat arbete kartlägga arbetsterapeutens förhållningssätt 

till föräldrar vars barn har en funktionsnedsättning.  

1. Hur beskrivs arbetsterapeutens interaktion med föräldrarna utifrån förhållningssätten i 

“The Intentional Relationship Model”? 

2. Vilka positiva och negativa mellanmänskliga händelser utifrån respektive 

förhållningssätt beskrivs i samband med arbetsterapeutens interaktion med 

föräldrarna? 

4 Metod 

En litteraturstudie användes som metod för att svara mot studiens syfte då det fanns 

tillräckligt med underlag för att få en fördjupad kunskap kring området. Enligt Friberg (2012) 

är motivet för en litteraturstudie att skapa en överblick över det avgränsade området samt en 

beskrivande sammanställning av området. Anledningen till att en litteraturstudie användes 

som metod var främst för att det redan fanns genomförda studier kring arbetsterapeutens 

interaktion till föräldrar. Därmed kunde detta bidra till ny kunskap om vilka förhållningssätt 

som används inom familjecentrerat arbete. 

4.1 Datainsamling 

Datainsamlingen genomfördes i två steg vilka enligt Östlundh (2012) benämns som den 

inledande informationssökningen och den egentliga informationssökningen. Genom den 

inledande sökningen skapades en förståelse för vilken forskning som fanns om 

arbetsterapeutens förhållningssätt gentemot föräldrar till barn med funktionsnedsättning. 

Vidare skapades en förståelse för vilken typ av litteratur som var lämplig för syftet samt vilka 

sökord som kunde inkluderas i den fortsatta avgränsningen av området. Sökord som framkom 

i artiklarna under den inledande sökningen var bland annat “cerebral palsy” och “child 

development disorders, pervasive”. Under den egentliga sökningen utgick alla sökorden från 

studiens syfte. För att få en struktur i den systematiska sökningen användes DIKE som stöd, 

där D står för diagnos, I står för intervention, K står för kontroll (användes inte i den här 

studien) och E står för effekt (Nordenström, 2007). Kontroll användes ej då det inte var av 

intresse för studiens syfte att jämföra förhållningssättet med en jämförelsegrupp. Sökorden 

som användes i den egentliga litteratursökningen presenteras i tabell 2. I sökningen användes 

både indexeringsord och fritextord för att fånga så många relevanta referenser som möjligt 
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(SBU, 2014). Eftersom databaser har olika indexeringsordlistor användes sökord utifrån både 

ämnesordlista i form av MeSH-termer och Thesaurus i databassökningen (Se tabell 2).        

  

Den egentliga informationssökningen gjordes genom en databassökning i de tre databaserna 

PsykINFO, PubMed och Cinahl. I PsykINFO är ämnesområdet psykologi en central del och 

innehåller på så sätt artiklar inom beteenden mellan människor. Detta var av betydelse för att 

kunna svara på syftet till denna studie gällande arbetsterapeutens förhållningssätt. Vidare 

inkluderades PubMed till sökningen då databasen innehåller ett brett urval av tidskriftsförlag 

inom medicin och hälso- och sjukvård, vilket även inkluderar arbetsterapi. Till sist användes 

Cinahl då den både innefattar tidskrifter som finns och inte finns i PubMed samt innehåller 

forskning kring arbetsterapi (Forsberg & Wengström, 2013; Nordenström, 2007). Samtliga 

databaser var tillgängliga elektroniskt via Linköpings universitetsbibliotek.    

 

Tabell 2 Sökord som användes vid den egentliga informationssökningen 

Diagnos Intervention Effekt 

Barn med 

funktionsnedsättning 

Familjecentrerat arbete Arbetsterapeutens 

förhållningssätt  

Disabled children (MeSH) 

OR Children with 

disabilities (Fritext) OR 

Cerebral palsy (MeSH) OR 

Child Development 

Disorders, Pervasive 

(MeSH) 

Family centered practice 

(Fritext) OR Family 

centered service (Fritext) 

OR Family centered care 

(Fritext) OR Family 

intervention (Thesaurus) 

Occupational therapy 

(MeSH) OR Professional-

Family Relations (MeSH) 

OR Therapeutic behavior 

(Fritext) OR Patient-

clinician interactions 

(Fritext) 

4.2 Inklusions- och exklusionskriterier 

Inklusionskriterier som användes i urvalet var att artiklarna skulle vara publicerade mellan 

2006-2016, skrivna på engelska, genomgått peer review och vara tillgängliga i elektronisk 

form via Linköpings universitetsbibliotek. Artiklarna skulle vara relevanta utifrån studiens 

syfte att kartlägga arbetsterapeutens förhållningssätt till föräldrarna i familjecentrerat arbete. 

Barnen skulle ha en funktionsnedsättning och vara mellan 0-18 år.  

  

Det som exkluderades var litteraturstudier. Detta eftersom att det riskerades bli tolkning-på-

tolkning eller analys-på-analys. 
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4.3 Urval 

Databassökningen med sökordskombinationen enligt tabell 2 mynnade ut i ett sökresultat på 

totalt 1116 träffar (Se tabell 3). Urvalsprocessen började med en avgränsning i årtal och språk 

med hjälp av databasernas inbyggda avgränsningssystem. Dessa avgränsningar beskrivs 

enligt Friberg (2012) vara vanligt förekommande och underlättar urvalet genom att de 

sorterar bort dokument som det inte finns något intresse för. Publiceringsår begränsades till 

2006-2016 för att så ny forskning som möjligt skulle inkluderas. Avgränsningen i årtal 

exkluderade totalt 313 träffar i samtliga databaser. Vidare avgränsning till engelska sorterade 

bort 18 träffar. En annan inbyggd funktion som utnyttjades i databaserna PsykINFO och 

Cinahl var avgränsningen peer review. Då funktionen inte var tillgänglig i PubMed användes 

ulrichsweb som hade en liknande funktion. Denna avgränsning exkluderade 192 träffar. 

Antalet exkluderade litteraturstudier blev totalt 94 i de tre databaserna. Efter alla dessa 

avgränsningar hade sökresultatet reducerats från 1116 träffar till 499 träffar.  

  

Vidare urval genomfördes i granskning av de 499 artiklarnas titlar där irrelevanta titlar som 

inte svarade mot syftet sorterades bort. De flesta av artiklarnas titlar som bidrog till 

exkluderandet handlade om utvärdering av bedömningsinstrument, resultat av barnets 

funktionella förmåga, barnets stödbehov vid övergång till vuxen ålder eller hade fokus på 

andra professioner såsom psykologer eller socialarbetare. Totalt exkluderades 376 irrelevanta 

artiklar vilket innebar att det återstod 123 träffar för vidare granskning av artiklarnas abstract. 

  

Granskningen av de 123 artiklarnas abstract resulterade i att 56 träffar sorterades bort. 

Artiklar som exkluderades innehöll abstract som var fokuserade på att ändra barnets förmåga, 

kvantitativa artiklar beträffande utveckling av bedömningsinstrument eller så beskrevs ej 

arbetsterapeutens arbete. När granskningen av abstract var genomfört återstod 67 träffar för 

vidare granskning i fulltext. 

  

Under granskningen i fulltext exkluderades 53 artiklar där de flesta fokuserade på andra 

professioner eller saknade en beskrivning av hur arbetsterapeuten interagerade med 

föräldrarna. Vissa artiklar beskrev inte tydligt vilken profession som interagerade med 

föräldrarna, vilket ledde till att ytterligare artiklar exkluderades. Det sista steget i 

urvalsprocessen resulterade i att det återstod 14 artiklar för vidare analys. 
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Tabell 3 Databassökning 

Sökord PsycINFO PubMed Cinahl Totalt 

D AND I 4114 1877 1533 7524 

D AND E 2874 6483 1856 11213 

D AND I 

AND E 

355 460 301 1116 

Inklusionskrit

erier och 

avgränsningar 

144 224 131 499 

Relevanta 

titlar 

48 22 53 123 

Relevanta 

abstrakt 

35 15 17 67 

Artiklar att 

granska 

8 6 (4*) 10 (6*) 14 

Sökdatum 2016-12-29 2016-12-30 2016-12-30  

* Dubbletter 

D= Diagnos, I= Intervention, E= Effekt 

4.4 Analys 

Friberg (2012) beskriver att analysarbetet handlar om att arbeta med de utvalda artiklarna 

som en helhet som sedan sönderdelas för att återuppbyggas till en ny helhet. Enligt Forsberg 

& Wengström (2013) ska allt material med koppling till syftet presenteras, oavsett om det är 

positiva eller negativa resultat. Författaren valde därav att utgå ifrån Fribergs (2012) fem 

analyssteg. Det första steget handlar om att skapa en övergripande uppfattning av artiklarnas 

innehåll. Steg två innebär att fördjupa sig i varje artikel för att hitta det som är mest relevant 

för den egna forskningsfrågan. Därefter handlar steg tre om att sammanställa varje artikels 

resultat följt av steg fyra där likheter och skillnader mellan artiklarna ska identifieras. Det 

avslutande steget i analysen innebär att presentera den nya helheten på ett tydligt och läsbart 

sätt (Friberg, 2012).  

  

I första steget av analysprocessen lästes varje utvald artikel i sin helhet ett flertal gånger för 

att få en översiktlig bild av materialet. Vidare analysarbete under steg två genomfördes i 

artiklarnas metod- och resultatdelar. Anledningen till att även metoddelarna inkluderades 
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berodde på att de innehöll detaljerade beskrivningar av interaktionen mellan arbetsterapeuten 

och föräldrarna under interventionsprocessen. Det material i artiklarna som beskrev 

interaktionen mellan arbetsterapeut och föräldrar samt material som beskrev positiva och 

negativa uppfattningar om interaktionen (mellanmänskliga händelser) blev färgkodade för att 

underlätta vidare analysarbete. Detta material beskrevs oftast utifrån att artikelförfattarna 

intervjuade arbetsterapeuten och/eller föräldrarna kring upplevelser och erfarenheter om 

arbetsterapeutens interaktion. Under det tredje steget sammanställdes det funna materialet i 

en översiktsmatris (Se bilaga 1). I översiktsmatrisens fjärde kolumn skrevs det färgkodade 

materialet om interaktionen in från artiklarna. Därefter fortsatte det fjärde analyssteget med 

att kategorisera beskrivningar av interaktioner till de sex förhållningssätten i IRM 

(frågeställning 1) samt beskrivningar av positiva och negativa uppfattningar om 

arbetsterapeutens interaktion till mellanmänskliga händelser (Frågeställning 2). Friberg 

(2012) beskriver att processen att finna likheter och skillnader blir lättare med ett teoretiskt 

raster. I analysprocessens fjärde steg användes olika färgmarkeringar i översiktsmatrisen på 

de nyckelord i interaktionen som beskrev arbetsterapeutens olika förhållningssätt enligt IRM 

samt positiva och negativa mellanmänskliga händelser. Några exempel på nyckelord som 

blev färgmarkerade och kategoriserade till det empatiska förhållningssättet var: lyssna 

utforskande, säkerställa förståelse, empati samt bekräfta önskningar/ förväntningar. Utifrån 

definitionen av förhållningssätten i IRM sorterades sedan de mellanmänskliga händelserna till 

det förhållningssätt som antingen påverkades positivt eller negativt av den mellanmänskliga 

händelsen. Exempelvis, till den empatiska kategorin framkom mellanmänskliga händelser 

såsom föräldrarnas skuld- och skamkänslor som arbetsterapeuten bemötte med diskussion för 

att skapa en positiv terapeutisk relation. Under det femte steget i analysen tilldelades varje 

förhållningssätt en beskrivande text utifrån de analyserade artiklarna. Alla artiklar fick en 

siffra mellan 1-14 för att sedan användas i resultatets presentation. 
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5. Resultat 

Databassökningen resulterade i 14 artiklar (se tabell 4). Artiklarna var publicerade i 

tidskrifter från USA, Kanada, Island, Nederländerna, Storbritannien, Nya Zeeland, Indien 

samt Australien. Publiceringsåret mellan den yngsta respektive den äldsta artikeln var 2016 

respektive 2007. Det samarbetande förhållningssättet framkom i alla utom en artikel (1-7, 9-

14), instruerande framkom i 13 artiklar (1-6, 8-14), empatiska förhållningssättet visade sig i 

åtta artiklar (1, 3-6, 10-12), problemlösande framkom i fem artiklar (5, 7, 9, 13-14), 

förespråkande visade sig i fyra artiklar (5, 10-12) samt uppmuntrande framkom i två artiklar 

(1, 12). Mellanmänskliga händelser framkom i åtta artiklar av de totalt 14 inkluderade 

artiklarna i studien. Det problemlösande förhållningssättet innehöll inte några 

mellanmänskliga händelser. I tabell 4 sammanfattas varje artikels förhållningssätt samt om 

det framkom mellanmänskliga händelser i arbetsterapeutens interaktion med föräldrarna. 
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Tabell 4. Artiklarnas titlar, ursprung, år, förhållningssätt och mellanmänskliga händelser 

Nr. Titel (ursprung, år) Förhållningssätt / 

mellanmänskliga händelser 

1 The roles of effective communication and client engagement in delivering 

culturally sensitive care to immigrant parents of children with disabilities 

(Kanada, 2015) 

Samarbetande, empatiskt, 

uppmuntrande, instruerande/ 

Ja 

2 Eat-up™ family-centered feeding intervention to promote food acceptance 

and decrease challenging behaviors: A single-case experimental design 

replicated across three families of children with autism spectrum disorder 

(USA, 2016) 

Samarbetande, instruerande / 

Nej 

 

3 Parents' experiences and needs regarding physical and occupational therapy 

for their young children with cerebral palsy (Nederländerna, 2016) 

Samarbetande, empatiskt, 

instruerande / Ja 

4 Evaluation of therapy services with the Measure of Processes of Care 

(MPOC-20): The perspectives of Icelandic parents of children with physical 

disability (Island, 2012) 

Samarbetande, empatiskt, 

instruerande / Ja 

5 Therapy behaviours in paediatric rehabilitation: Essential attributes for 

intervention with children with physical disabilities (Kanada, 2014) 

Förespråkande, samarbetande, 

empatiskt, instruerande, 

problemlösande / Nej 

6 Supporting ethnic minority families with disabled children: Learning from 

Pakistani families (Storbritannien, 2012) 

Samarbetande, empatiskt, 

instruerande / Ja 

7 Impact of a contextual intervention on child participation and parent 

competence among children with autism spectrum disorders: A pretest-

posttest repeated-measures design (USA, 2012) 

Samarbetande, 

problemlösande / Nej 

8 Parent perspectives of therapy services for their children with physical 

disabilities (Island, 2011) 

Instruerande / Ja 

9 Coaching mothers of children with autism: a qualitative study for 

occupational therapy practice (USA, 2013) 

Samarbetande, instruerande, 

problemlösande / Nej 

10 Working with immigrant families raising a child with a disability: challenges 

and recommendations for healthcare and community service providers 

(Kanada, 2007) 

Förespråkande, samarbetande, 

empatiskt, instruerande / Ja 

11 Constructing the 'ideal' family for family-centred practice: challenges for 

delivery (Australien, 2009) 

Förespråkande, samarbetande, 

empatiskt, instruerande / Ja 

12 Together we can! Working with family and caregivers of children with 

developmental disability (Indien, 2013) 

Förespråkande, samarbetande, 

empatiskt, uppmuntrande, 

instruerande / Ja 

13 Enabling occupational performance of children through coaching parents: 

three case reports (USA, 2010) 

Samarbetande, instruerande, 

problemlösande / Nej 

14 Mothers' experiences of engaging in Occupational Performance Coaching 

(Nya Zeeland, 2014) 

Samarbetande, instruerande, 

problemlösande / Nej 

5.1 Empatiskt förhållningssätt 

Arbetsterapeuterna som använde det empatiska förhållningssättet visade empati genom att 

lyssna på föräldrarnas upplevelser av oro, bekymmer och behov (1, 3, 5, 10-12). I en artikel 

beskrevs det att arbetsterapeuten lyssnade till föräldrarnas oroande tankar i början av varje 



 

15 
 

möte för att ta reda på föräldrarnas dagsform och vad arbetsterapeuten kunde förvänta sig av 

dem under kommande interaktion (12). Arbetsterapeuten lyssnade till föräldrarnas 

funderingar och behov för att kunna hjälpa familjen att uppnå sina mål (11). Arbetsterapeuten 

använde ett utforskande lyssnande (1, 3, 5) och tolkande av ansiktsuttryck för att skapa sig en 

djupare förståelse för det föräldrarna berättade samt för att korrigera missförstånd (1). 

Arbetsterapeuten uppmärksammade föräldrar som hade svårt att följa med på vad som hände 

under terapiprocessen. De stannade därför upp för att anpassa informationen till föräldrarna. 

Detta genom att de först lyssnade på tankar för att sedan kunna förklara på ett annat sätt som 

passade föräldrarna bättre (1). Dessutom beskrevs det i två artiklar att lyssnandet handlade 

om att skapa sig en förståelse för familjens situation (1, 10), behov och prioriteringar för att 

erbjuda tjänster som matchade specifikt för familjen (10).  

  

Därutöver beskrev sex artiklar att arbetsterapeuterna visade empati genom att de bekräftade 

föräldrarnas önskningar, åsikter och känslor (1, 3-4, 6, 10, 12). Arbetsterapeuten visade 

empati genom att bekräfta föräldrarnas önskningar och förväntningar (1) samt genom att 

respektera föräldrarnas åsikter och bygga vidare terapiprocessen kring dessa (3, 4). 

Arbetsterapeuten visade även empati genom att skapa förståelse och bekräftelse när 

föräldrarna pratade om känsliga ämnen såsom skilsmässa på grund av barnets 

funktionsnedsättning (12). Föräldrarna upplevde att arbetsterapeuten visade respekt för 

föräldrarnas åsikter genom att de lyssnade och bekräftade deras kunskap kring barnet då de 

fanns i barnets vardag och därför kunde svara på hur aktivitetsutförandet såg ut (3).  

  

Empati uppvisades dessutom under tillfällen då arbetsterapeuten försökte förstå familjens 

kulturella preferenser och religiösa tolkningar av till exempel orsaken till barnets 

funktionsnedsättning (6) eller när arbetsterapeuten lyssnade och bekräftade föräldrarnas 

skuld- och skamkänslor för sitt föräldraskap (10). Ett annat tillfälle där arbetsterapeuten 

kunde behöva använda sin empatiska förmåga var när vissa familjemedlemmar hamnade i 

skymundan. Det framkom i artikel 6 att det i vissa kulturer var modern som tog hand om 

barnet och att fadern således lämnades utanför omhändertagandet. Om arbetsterapeuten 

uppmärksammade situationen och visade empati genom att kommunicera med fadern om 

hans känslor och bekymmer kunde det föra samman hela familjen till ett gemensamt uppsatt 

mål (6). Arbetsterapeutens användande av det empatiska förhållningssättet visade sig vara en 

nyckeldel i arbetet för att bygga en fungerande terapeutisk relation med invandrade föräldrar 

(10). Användandet av empatiskt förhållningssätt visade sig dock i vissa fall resultera i 
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mellanmänskliga händelser, såsom när en tolk var inblandad, vilket resulterade i negativ 

påverkan på den terapeutiska relationen. Detta på grund av att det var svårt för 

arbetsterapeuten att skapa en förbindelse till den unika föräldern då en tolk var tvungen att 

översätta (10). En annan mellanmänsklig händelse som hade en negativ påverkan på den 

terapeutiska relationen var när föräldrarna visade starka känslor kring barnets diagnos eller 

kring att vara föräldrar till detta barn. Dessa känslor beskrevs vara svåra att hantera för 

arbetsterapeuter som hamnade i dessa situationer (10). 

5.2 Samarbetande förhållningssätt 

Arbetsterapeutens användande av det tidigare nämnda empatiska förhållningssättet framkom i 

vissa fall vara en förutsättning för ett framgångsrikt användande av det samarbetande (4, 6, 

10). Arbetsterapeuten använde det samarbetande förhållningssättet för att föräldrarna skulle 

bli mer aktiva och vilja vara med i den gemensamma planeringen kring barnets terapiprocess 

(1, 5). I åtta artiklar framkom det att arbetsterapeutens interaktion med föräldrar och/eller 

resterande familjemedlemmar handlade om ömsesidigt samarbete i olika former, såsom i 

planering, beslutsfattande och analyserandet av aktiviteter (1, 5-7, 9, 12-14). En förutsättning 

för gemensam planeringen var den ömsesidiga kommunikationen (1, 9) med växelvist utbyte 

av kunskaper och reflektioner, från både föräldrarna och arbetsterapeuten (9). 

Arbetsterapeuten tillhandahöll föräldrarna med kunskap så de kunde fatta egna rationella 

beslut (3). Arbetsterapeuten gick tillsammans med föräldrarna i genom terapeutiska mål eller 

formulerade om dessa i samråd med familjen (5). Arbetsterapeuten ställde under intervention 

med familjen frågor till föräldrarna såsom, “är det här sättet okej?” eller “gör ni på något 

annat sätt?”, för att försäkra sig om att de tillsammans arbetade med familjens preferenser 

såsom tankesätt och värderingar (1). Arbetsterapeuten lät föräldrarna bestämma hur frekvent 

de skulle öva på olika strategier mellan träffarna, för att stärka deras egenmakt (2). För att 

terapin med barnet och familjen skulle bli meningsfull samarbetade arbetsterapeuten med 

föräldrarna genom att ta hänsyn till familjens unika prioriteringar och styrkor vid 

målsättningen för terapin (4, 6). Arbetsterapeuten gav föräldrarna ansvaret att själva fortsätta 

med interventionen i hemmet för att stärka deras autonomi (11) 

  

I fyra artiklar framkom mellanmänskliga händelser med en koppling till förhållningssättet 

samarbetande (1, 3, 10, 12). Dessa uppträdde under planerings- och interventionsfasen och 

hade antingen en negativ eller positiv påverkan på den terapeutiska relationen (1, 3, 10, 12). 



 

17 
 

Vissa arbetsterapeuter missförstod tysta och avvaktande föräldrar till att vara oengagerade 

och sakna vilja till samarbete i barnets terapiprocess. Det på grund av att föräldrarna ej 

framförde sin vilja och sina tankar under samarbetet med arbetsterapeuten. Grunden till 

missförståndet handlade om att föräldrarna hade svårigheter att förstå arbetsterapeutens 

verbala språk och till följd därav inte kommunicerade och framförde sina åsikter. Detta var en 

mellanmänsklig konflikt som kunde försvåra användningen av det samarbetande 

förhållningssättet (1). 

  

Arbetsterapeutens användande av förhållningssättet samarbetande utmanades även i andra 

situationer kring föräldrarnas engagemang i terapiprocessen. Vissa föräldrar tillhörde kulturer 

där vårdpersonal, inklusive arbetsterapeuter, ansågs vara experter som löste familjens 

problem (1, 3, 10). Detta krockade med arbetsterapeutens syn på att maximera föräldrarnas 

engagemang i beslut som rörde barnets terapiprocess (10). I linje med att föräldrarna var vana 

vid att vårdpersonal löste familjens problem, visade en annan artikel att föräldrarna därför 

upplevde samarbetet med arbetsterapeuten som något helt nytt. Det var nytt och utmanande 

då föräldrarna själva behövde ta ledningen och ta beslut kring barnets fortsatta terapi (12).  

  

Ovissheten kring vem som borde leda processen visade sig även i en annan artikel leda till 

negativa mellanmänskliga händelser som kunde påverka arbetsterapeutens användning av det 

samarbetande förhållningssättet. Det framkom att arbetsterapeuten eller i vissa fall 

föräldrarna fick ta ansvar för större delen av terapiprocessen vilket både ansågs vara positivt 

och negativt utifrån föräldrarnas synvinkel (3). 

  

En annan mellanmänsklig händelse i artikel 3 som kunde ha en positiv eller negativ riktning 

på användandet av det samarbetande förhållningssättet var att arbetsterapeuten hade en 

diagnosspecifik kunskap som inte föräldrarna hade i samma utsträckning. Det som var 

positivt med denna mellanmänskliga händelse var att föräldrarna kunde vända sig till 

arbetsterapeuten för att få hjälp i frågor gällande funktionsnedsättningen för att kunna ta 

rationella beslut (3). Det kunde även leda till negativa mellanmänskliga händelser och skapa 

en bristande kommunikation och målsättning för barnets terapiprocess då föräldrarna 

förlitade sig på arbetsterapeutens kunskaper (3).  
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5.3 Problemlösande förhållningssätt 

Arbetsterapeuten använde det problemlösande förhållningssättet i fem artiklar genom att de 

dels guidade/ coachade föräldrarna med strategiska och reflekterande frågor under tiden eller 

efter avslutad aktivitet samt dels genom att arbetsterapeuten tillsammans med föräldrarna 

analyserade strategier som använts för att därefter diskutera dessa (5, 7, 9, 13, 14). 

Arbetsterapeutens och föräldrarnas relation präglades av gemensamma reflektioner och 

analyser kring barnets aktivitetsutförande (9, 13). Förhållningssättet problemlösande visade 

sig vara väl använt under sessioner där arbetsterapeuten coachade föräldrar. Under 

coachningen analyserade arbetsterapeuten de strategier föräldrarna använt för att stödja 

barnet i aktivitet (13, 14). När arbetsterapeuten analyserat strategierna och därmed funnit bra 

strategier respektive förbättringspotentialer diskuterades detta med föräldrarna. 

Arbetsterapeuten försökte på ett guidande sätt hjälpa föräldrarna att finna andra lösningar i 

matchningen mellan barnet, miljön och uppgiften för att främja barnets aktivitetsutförande 

(13).  En förälder, vars barn hade autism, hade testat visuellt schema för att pusha på och 

stödja barnets rutiner. Då det ej fungerade ställde arbetsterapeuten strategiska frågor. 

Föräldern kom då själv fram till att en kökstimer med ljud skulle hjälpa barnet att slutföra 

aktiviteter såsom att duscha under rimlig tid (7). Arbetsterapeuten undvek att ställa ja/nej-

frågor till föräldrarna för att stärka deras problemlösningsförmåga och för att de i andra 

liknande aktiviteter med barnen skulle kunna överföra tankesättet kring uppkomsten av 

strategierna (7, 9). 

5.4 Uppmuntrande förhållningssätt 

Arbetsterapeuter som använde det uppmuntrande förhållningssättet uppmuntrade föräldrarnas 

insatser utifrån familjens intresse och mål (1). Genom förmedlandet av en positiv attityd till 

de strategier som föräldrarna använde för att stödja barnets aktivitetsutförande skapades 

engagemang hos föräldrarna (12). 

5.5 Instruerande förhållningssätt 

Det framkom att arbetsterapeuten, vid användning av instruerande gav verbal och visuell 

vägledning i form av rekommendationer, instruktioner och/eller råd i interaktionen med 

föräldrarna (1-2, 5-6, 8-14). Vidare handlade det instruerande förhållningssättet om att 

arbetsterapeuten gav information om olika strategier (4) och om barnets olika möjligheter till 

aktivitet i samhället (3). Det framkommer att arbetsterapeuten kommunicerade med 
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föräldrarna utifrån ett så professionellt, tydligt och lämpligt sätt som möjligt, utifrån rådande 

interaktion (5, 9). Arbetsterapeuten beskrevs vara professionell när hen utifrån sin 

diagnosspecifika kunskap tilldelade föräldrarna information om barnets fungerande i 

samhället. Informationen handlade om innebörden av den specifika funktionsnedsättningen 

och hur det kunde påverka aktivitetsutförandet i positiv respektive negativ riktning (3). Ett 

erhållande av professionella råd från arbetsterapeuten, som träffade barnet en gång i veckan, 

uppskattades av mödrar till barn med autism (9). Arbetsterapeuten gav råd och vägledning 

genom att använda informativa diagram och figurer för att tydliggöra instruktioner och skapa 

en ökad förståelse hos föräldrarna (13, 14). Föräldrarna fick råd kring olika hjälpmedel, kring 

hantering av förskrivna hjälpmedel (8,10) samt att arbetsterapeuten såg till så att användandet 

följdes upp (8).  

  

Vidare lärde arbetsterapeuten föräldrarna att använda strategier som visuella påminnelser och 

“bakåt-kedja”, vilket innebar till exempel att efter färdiglagt pussel lära barnen att stegvis ta 

bort del efter del. Dessa strategier beskrevs som bidragande faktorer till att främja barnets 

optimala aktivitetsutförande (14). Arbetsterapeuten gav ny information för de färdigheter som 

föräldrarna behövde använda i de nyupptäckta strategierna. Detta för att föräldrarna skulle bli 

mer säkra i de specifika färdigheterna för att assistera barnet (13). Arbetsterapeuten 

kommunicerade både verbalt och icke-verbalt med föräldrarna (1, 12) såsom via 

telefonsamtal eller skrivna anteckningar efter genomgången intervention (12). 

Arbetsterapeuten använde skriftliga instruktioner och gav feedback beträffande 

interventionen med barnet (1-3) för att stödja det fortsatta arbetet mot barnets optimala 

aktivitetsutförande (2). När en tolk var närvarande i interaktionen mellan arbetsterapeut och 

föräldrar beskrevs arbetsterapeutens förhållningssätt som objektivt, konkret och välplanerat 

(10).  

  

I fyra av artiklarna framkom det mellanmänskliga händelser som ledde till konflikt i 

terapiprocessen inom förhållningssättet instruerande (4, 6, 8, 11). Dels framkom det att 

föräldrarna blev överösta med olika terapiprogram som skulle genomföras i hemmet, vilket 

var svårt för vissa att utföra bland annat för att de var ensamstående och därmed hade mindre 

tid samt färre ekonomiska resurser i jämförelse med andra föräldrar. Vissa föräldrar beskrev 

att terapiprogrammen som rekommenderades av arbetsterapeuten ledde till att hela 

hemsituationen blev en terapisession (11). Föräldrarna tyckte att arbetsterapeuterna ägnade 

för mycket tid åt att förbättra barnets funktionsförmåga och därför missade att anpassa 
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träningen efter familjesituationen och hemmiljön (8). Vissa föräldrar beskrev att 

arbetsterapeutens användande av det instruerande förhållningssättet ibland medförde 

svårigheter för föräldrarna att följa råd och rekommendationer som var stödjande för barnets 

aktivitetsutveckling på grund av känslan att arbetsterapeuten inte förstod hela 

familjesituationen (6). Andra föräldrar beskrev att de ville bli mer involverade i barnets 

terapiprocess genom att använda sin egen kunskap kring barnet och inte bli tilldelad 

information från arbetsterapeuten om hur de ska agera i sin roll som föräldrar (4). 

5.6 Förespråkande förhållningssätt 

Arbetsterapeuten använde det förespråkande förhållningssättet i de situationer där föräldrarna 

fick en övergripande introduktion för vilka tjänster i samhället som fanns tillgängliga för 

familjen (5, 10-12). En sådan tjänst kunde vara den lokala skolstyrelsen som kunde hjälpa 

barnet med att tillhandahålla böcker med större typsnitt om barnet visade sig ha svårigheter 

med synen och att läsa (12). Arbetsterapeuten agerade i dessa situationer som förmedlare 

mellan dessa tjänster (5, 10-12). Arbetsterapeuten hjälpte även föräldrarna att navigera sig till 

olika tjänster i sjukvårdssystemet (10). 
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6. Diskussion 

6.1 Metoddiskussion 

För att uppnå syftet med denna studie genomfördes en litteraturstudie. Valet av metod 

grundades på att författaren ville skapa en bred översikt över området samt få en objektiv bild 

över förhållningssättet (Friberg, 2012; Östlundh, 2012). Under den inledande 

litteratursökningen användes utöver de tre inkluderade databaserna i den egentliga sökningen 

även Scopus och ERIC. Databaserna användes för att ta reda på vilken litteratur som fanns 

tillgänglig samt vilka sökord som framkom i olika artiklar. Scopus valdes bort i den egentliga 

litteratursökningen på grund av att den slutgiltiga sökords kombinationen ej gav någon träff 

på artiklar. ERIC valdes bort då de tre tidigare genomsökta databaserna bistod med en 

tillräcklig mängd artiklar som svarade på studiens syfte. Den tredje sökords kombinationen 

som användes i databaserna innehöll bland annat sökordet Occupational Therapy som 

länkades samman med OR till de andra sökorden. Antalet träffar skulle på så sätt kunna leda 

till att artiklar utan Occupational Therapy framkom. Anledningen till att OR till slut valdes 

handlade om att arbetsterapeuten inte alltid stod med i rubriker och abstract. I den inledande 

sökningen framkom det ibland att arbetsterapeuten inte nämndes förrän när artikeln lästes i 

fulltext. Det var därmed bra att använda OR för att inkludera dessa artiklar.  

  

Efter urvalsprocessen återstod 14 artiklar som inkluderades i vidare analys. Dessa 14 artiklar 

var publicerade i tidskrifter från flera olika länder varav fyra från Europa. Ingen av de 

interventioner som beskrevs i artiklarna genomfördes i Sverige vilket kan ha betydelse för om 

förhållningssättet är representativt för arbetsterapeuter i Sverige. Lindsay, Tétrault, Desmaris, 

King, och Piérart (2014) beskriver att Kanada i hög utsträckning innefattas av sociokulturella 

skillnader, mångkulturalitet och flerspråkiga länder vilket kan vara utmanande för 

arbetsterapeuter i familjecentrerat arbete. Författaren anser att resultatet är tillämpbart i 

Sverige trots skillnader gentemot Kanada gällande mångkulturalitet och flerspråkiga länder. 

Detta på grund av att artiklarna tillsammans har skapat en övergripande bild kring 

arbetsterapeutens förhållningssätt baserat på definitionen av familjecentrerat arbete. Eftersom 

familjecentrerat arbete används i Sverige kan därför resultatet sannolikt vara applicerbart i 

Sverige.  

  



 

22 
 

Under analysprocessen lästes det färgmarkerade materialet igenom för att finna svar på 

studiens syfte med tillhörande frågeställningar. Det funna materialet sammanfattades i en 

översiktsmatris. Forsberg och Wengström (2013) menar att processen att finna material och 

därmed svar på frågeställningar är en subjektiv process vilket innebär att tolkning och 

bearbetning kan påverkas av egna värderingar. Att särskilja fakta från egna värderingar har 

författaren beaktat när delar av artiklarna som handlade om interaktionen skulle paras ihop 

med tillhörande förhållningssätt (frågeställning 1) och mellanmänskliga händelser 

(frågeställning 2). Författaren har under hela analysarbetet jämfört de framväxande 

kategorierna med originaltexten i artiklarna. Detta för att förhållningssätten och de 

mellanmänskliga händelserna skulle beskrivas i enlighet med vad författarna till artiklarna 

kommit fram till. 

  

För att skapa en så tydlig och rättvis bild som möjligt i analysen av artiklarna noterades och 

sammanfattades först alla tendenser till interaktionen mellan arbetsterapeut och föräldrar. 

Detta utgjorde en grund när författaren sedan valde vilket förhållningssätt arbetsterapeuten 

använde (frågeställning 1) eller vilka mellanmänskliga händelser utifrån förhållningssätten 

som beskrevs under interaktionen (frågeställning 2). Detta underlättade processen att svara på 

alla frågeställningar. Författaren kunde dock koppla ihop interaktioner till flera 

förhållningssätt. Det var exempelvis svårt i början av analysarbetet att skilja på det empatiska 

och det samarbetande förhållningssättet på så sätt att empatiskt ibland visade sig vara en 

förutsättning för att kunna använda samarbetande framgångsrikt. Ett annat exempel på när 

förhållningssätten var svåra att särskilja var mellan empatiskt och instruerande. Trots detta 

ansåg författaren att en kartläggning av förhållningssätten, som var syftet med studien, 

uppnåtts. Arbetsterapeutens uppfattningar om interaktionen i familjecentrerat arbete var 

ibland svåra att urskilja från andra professioners uppfattningar. Det fanns beskrivningar av 

interaktioner där det inte framgick om det var arbetsterapeutens interaktion till föräldrarna 

eller om det var någon annan professions interaktion. Det kan betyda att författaren under 

analysarbetet kan ha valt bort text med arbetsterapeutens interaktion med föräldrar då det inte 

tydligt framgick vilken profession som uttalat sig och interagerat med föräldrarna.  
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6.2 Resultatdiskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att i familjecentrerat arbete kartlägga arbetsterapeutens 

förhållningssätt till föräldrar med barn med funktionsnedsättning. Det resultat som 

framkommer från artiklarna anses uppnå detta syfte. I resultatet framkommer det att 

arbetsterapeuter använder alla förhållningssätt utifrån IRM i familjecentrerat arbete. 

Användningen av de olika förhållningssätten går i linje med vad Fingerhut et al. (2013) och 

Hanna & Rodger (2002) beskriver vara viktiga principer inom det familjecentrerade arbetet. 

Det handlar dels om att se till familjens unika karaktär, dels se föräldrarna som experter på 

sina barn, samt dels bygga vidare på en redan fungerande familjestruktur (Fingerhut et al., 

2013; Hanna & Rodger, 2002; Darlington, & Rodger, 2006). Detta visas i resultatet då 

arbetsterapeuten lyssnade och tog hänsyn till familjens behov, prioriteringar och styrkor för 

att därefter tillsammans med föräldrarna anpassa målsättningen för barnet och familjen. Det 

framkommer att varje förhållningssätt hade en unik funktion i det familjecentrerade arbetet 

och att skiftningen mellan dessa var av vikt för att stärka föräldrarnas egenmakt och 

därigenom barnets aktivitetsutförande. Det är viktigt att arbetsterapeuter jobbar tillsammans 

med föräldrarna för att kunna nå ett optimalt aktivitetsutförande hos barnet. Detta stämmer 

överens med Peny-Dahlstrands (2016) påstående som innebär att barnets motivation till att 

känna sig delaktig baseras på en dynamisk process mellan barnet och dess omgivning. Vidare 

menar Kielhofner (2012) att familjen har gemensamma vanor och rutiner. Det innebär enligt 

Orban (2016), Olson (2010) och Humphry & Case-Smith (2005) att man i arbetet med barn 

behöver se till hela familjens vardagsaktiviteter då de har en påverkan på barnets 

aktivitetsutförande.  

  

I resultatet framkommer det att arbetsterapeuter använder förhållningssättet samarbetande 

och instruerande i alla artiklar utom en. En förutsättning för framgångsrik användning av 

samarbetande innebär i vissa artiklar att arbetsterapeuten behövde ha förmågan att använda 

det empatiska förhållningssättet i nära anslutning till det samarbetande. I litteraturen beskrivs 

att varje familj har ett unikt aktivitetsmönster baserat på vanor och rutiner. Detta innebär att 

arbetsterapeuten, vid omformulering av ohållbara aktivitetsmönster, behöver kartlägga hela 

familjesituationen (Orban, 2016; Olson, 2010; Humphry & Case-Smith, 2005). Det här visar 

att arbetsterapeuten först använder empatiskt förhållningssätt för att förstå hur familjens 

vanor och rutiner ser ut samt vad föräldrarna tänker och känner kring dessa. Därefter används 

det samarbetande för att genom samarbete med föräldrarna jobba vidare kring dessa vanor 
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och rutiner. I resultatet betonas vikten av att arbetsterapeuten arbetar med familjens 

värderingar, prioriteringar och styrkor vilket genomförs dels genom att ställa frågor om 

föräldrarna förstår eller brukar göra på något annat sätt. Detta går i linje men vad Palisano et 

al. (2012) betonar som viktigt i det familjecentrerade arbetet nämligen att samarbetet kring 

beslutsfattandet och interventionen styrs av respekt för föräldrarnas uppfattningar av sitt 

barns behov samt av familjens och barnets världsbild. I resultatet framkommer det att 

arbetsterapeuten som använde det samarbetande förhållningssättet ställde frågor till 

föräldrarna för att försäkra sig om att de tillsammans jobbade utifrån familjens värderingar 

och tankar. Detta är av vikt i det familjecentrerade arbetet då Jacobsson (2016) beskriver att 

det ska råda ett jämlikt maktförhållande mellan arbetsterapeut och föräldrar. Det här visar att 

arbetsterapeuten behöver behärska och använda förhållningssättet samarbetande under stora 

delar i det familjecentrerade arbetet. Användandet medför att föräldrarna känner att det är 

deras familj det handlar om och att de kan få hjälp att anpassa hemmet utifrån deras önskemål 

och perspektiv. Detta innebär att det blir en hållbar situation som bygger på tidigare vanor 

och rutiner vilket kan medföra att familjen själva kan fortsätta med terapiprocessen även fast 

arbetsterapeuten inte längre finns med.  

  

I resultatet framkommer det att arbetsterapeutens användande av instruerande ibland ledde till 

att föräldrarna blev överösta med olika terapiprogram som inte alltid passade 

familjesituationen. Detta resultat stämmer överens med tidigare forskning (Dodd, Saggers & 

Wildy, 2009). Detta kan enligt Kielhofner (2012) innebära att föräldrarna och barnen inte 

känner sig delaktiga i att själva välja önskvärda dagliga aktiviteter. Enligt Orban (2016) 

påverkar nya aktiviteter familjens nuvarande gemensamma vanor och rutiner då de tidigare 

vardagsaktiviteterna ersätts med nya. Det är därmed viktigt att arbetsterapeuter inte 

överanvänder förhållningssättet instruerande. Vilket annars kan leda till att tidigare vanor blir 

svåra att följa då det inte längre finns tid till att utföra dessa. Arbetsterapeuter bör istället 

använda mer samarbetande och empatiskt förhållningssätt som enligt Taylor (2008) innebär 

att skapa sig en förståelse för föräldrarnas känslor och tankar samt i möjligaste mån förse 

föräldrarna med valmöjlighet och frihet att själva planera hur terapiprocessen ska tillämpas i 

hemmiljö. Av resultatet framkommer det att vissa föräldrar önskade att arbetsterapeuten 

kunde släppa in dem i processen och lyssna på vad de hade att säga. Detta var dels en följd av 

att arbetsterapeuten överanvände det instruerande förhållningssättet och därmed missade 

föräldrarnas perspektiv. Arbetsterapeuten borde även använda mer samarbetande 

förhållningssätt för att släppa in dessa föräldrar att ta en aktiv roll i processen. Föräldrarnas 
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vilja att vara med att bestämma över barnets terapiprocess stämmer överens med 

grundprincipen i familjecentrerat arbete som Fingerhut et al. (2013) och Darlington & Rodger 

(2006) beskriver vara att stödja och stärka en redan fungerande familjesituation och bygga 

vidare på fungerande vanor och roller inom familjen. Detta behöver arbetsterapeuter bli 

medvetna om för att minska tendensen till att överanvända instruerande i interaktionen med 

föräldrarna. Det kan dock vara bra att använda instruerande i de fall det krävs såsom när 

föräldrarna efterfrågar information om barnets funktionsnedsättning. Detta kan medföra efter 

tilldelad information att föräldrarna själva kan ta grundliga beslut baserat på 

arbetsterapeutens professionella kunskap.  

 

Resultatet visar att det uppmuntrande förhållningssättet och det förespråkande 

förhållningssättet framträder i liten omfattning till skillnad från de resterande 

förhållningssätten. Detta är förvånande då Taylor, Lee & Kielhofner (2011) i en studie 

kommit fram till att arbetsterapeuter främst använde det uppmuntrande förhållningssättet i 

arbetet med sina klienter. De belyser att användningen främst var förknippat med arbete inom 

early intervention där stort fokus riktades mot föräldrarna. Att detta inte framkom i denna 

studie kan bero på att det är så vedertaget att använda det uppmuntrande förhållningssättet i 

arbetet med barn att man inte beskrev detta förhållningssätt i artiklarna. Det kan också bero 

på att det sällan används. Förhållningssättet bör användas mer då det innebär att 

arbetsterapeuten ger positiv förstärkning till föräldrarnas agerande genom terapiprocessen. 

Detta då Hanna & Rodger (2002) lyfter att föräldrarna är den stabila punkten i barnets liv och 

att barnets aktivitetsutförande kan förbättras genom att även uppmuntra föräldrarna längs 

processens gång. 

 

I resultatet framkommer det att det inte uppstod några mellanmänskliga händelser vid 

användningen av det problemlösande förhållningssättet. Detta kan enligt Graham, Rodger & 

Ziviani (2009) förklaras med att arbetsterapeuten coachar föräldrarna till eget 

problemlösande, det vill säga att upptäcka och genomföra egna förändringar i den sociala och 

fysiska miljön. Enligt Simpson (2015) bidrar detta till att föräldrarna känner sig mer 

kompetenta samt att barnets deltagande i dagliga aktiviteter ökar markant. Det här visar att 

det problemlösande förhållningssättet är betydelsefullt i det familjecentrerade arbetet då även 

principerna enligt Fingerhut et al. (2013) och Darlington & Rodger (2006) innefattar att 

stödja och stärka en redan fungerande familjestruktur samt att familjen känner sitt barn allra 

bäst. 
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Resultatet visar att olika mellanmänskliga händelser beträffande kulturella olikheter ofta hade 

en negativ påverkan på den terapeutiska relationen och därmed även det familjecentrerade 

arbetet. Det framkommer att vissa föräldrar som hade en annan etnisk tillhörighet än 

arbetsterapeuten ansåg att vårdpersonal var experter på barnet och blev därför chockade över 

att själva behöva bestämma. I dessa situationer framkommer det att arbetsterapeutens 

användande av det empatiska förhållningssättet var viktigt för att lyssna in, visa empati samt 

för att grunda interventionen på familjens preferenser, behov och situation. Dessa kulturella 

skillnader behöver uppmärksammas då familjens vanor enligt Orban (2016), Muhlenhaupt 

(2010) och Humphry & Case-Smith (2005) ser olika ut beroende på en mängd olika faktorer 

som till exempel familjestrukturen, den etniska tillhörigheten och levnadssättet. I resultatet 

för uppsatsen visar det sig också att vissa föräldrar (framförallt invandrade) inte hade en 

förståelse för vad arbetsterapeuten kunde hjälpa till med. De kunde ha uppfattningen om att 

arbetsterapeuten skulle “lösa problemet” med barnet i fråga. Detta var en mellanmänsklig 

händelse som kunde ha att göra med olika kulturer och etniciteter. Jacobs, MacRae & Sladyk 

(2014) menar att arbetsterapeuter behöver kulturell kompetens vilket innebär att ha en 

förmåga att kommunicera och interagera med familjer från annan kultur. Det handlar även 

om att samla kulturell kunskap genom att observera klädsel, kroppsspråk samt ta reda på 

traditioner och värderingar. I resultatet framkommer att arbetsterapeuter som använde 

empatiskt förhållningssätt tolkade ansiktsuttryck för att rätta till missförstånd samt lyssnade 

och bekräftade föräldrarnas skuld- och skamkänslor kring föräldraskapet. Det här visar att 

arbetsterapeuter behöver uppmärksamma föräldrar och familjers kulturella skillnader genom 

att aktivt skifta förhållningssätt såsom empatiskt då föräldrarna uppvisar starka känslor eller 

mer instruerande istället för samarbetande när föräldrarna inte alls vill ta ledningen. 

7. Konklusion 

Denna studie bekräftar vikten av att arbetsterapeuten kombinerar och använder flera olika 

förhållningssätt i interaktionen med föräldrar till barn med funktionsnedsättning. För att 

skapa en god terapeutisk relation krävs det att arbetsterapeuten försöker förstå familjens 

situation, behov och prioriteringar för att välja rätt tillvägagångssätt i barnets terapiprocess. 

Mellanmänskliga händelser som uppstod under interaktionen var till exempel när föräldrar 

uppvisade skuld- och skamkänslor eller när föräldrarna av annan etnisk tillhörighet ansåg att 

arbetsterapeuten skulle lösa alla problem. Dessa kunde ha en negativ påverkan på den 
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terapeutiska relationen om arbetsterapeuten inte anpassade sitt förhållningssätt. Det är därför 

viktigt med ny forskning kring hur arbetsterapeuten kan använda de olika förhållningssätten i 

dessa mellanmänskliga konflikter som bildas i interaktionen. Vidare forskning bör innefatta 

hur och när olika förhållningssätt kan användas för att minska konflikter och istället optimera 

aktivitetsutförandet. Detta kan göras genom interventionsstudier eller genom att intervjua 

föräldrar och arbetsterapeuter kring förhållningssättet efter avslutad interaktion. Att ha en 

repertoar av förhållningssätt som arbetsterapeuter kan välja mellan i olika klient sammanhang 

är något som även Taylor, Lee, Kielhofner och Ketkar (2009) lyfter som viktigt då detta är 

avgörande för om den arbetsterapeutiska interventionen leder till ett positivt eller negativt 

aktivitetsutförande. 
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9. Bilaga 1 - Översiktsmatris av artiklar att granska 

 

 Artikel 

(Författare, år, 

titel, land, 

databas) 

Syfte Genomförande/ 

målgrupp 

Arbetsterapeutens (AT) interaktion 

med föräldrar samt positiva och 

negativa uppfattningar om 

interaktionen 

 

Frågeställning 1: Interaktion 

utifrån förhållningssätten i IRM  

Frågeställning 2: 

Mellanmänskliga händelser som 

uppstår under interaktionen 

1 King, G., 

Desmarais, C., 

Lindsay, S., 

Piérart, G., & 

Tétreault, S. 

(2015).  

 

The roles of 

effective 

communication 

and client 

engagement in 

delivering 

culturally 

sensitive care to 

immigrant parents 

of children with 

disabilities.  

 

Land: Kanada 

(PsykINFO) 

Att undersöka 

professioners 

(inom pediatriken) 

nuvarande 

uppfattningar om 

effektiv 

kommunikation 

och vilka 

strategier som 

används för att 

effektivisera 

kommunikation. 

Intervju 

 

Flera olika 

professioner varav 

16 arbetsterapeuter 

 

Erfarenhet av arbete 

med immigrerade 

föräldrar till barn 

med 

funktionsnedsättnin

g. 

AT lyssnar utforskande för att kunna 

anpassa informationen utifrån 

föräldrarnas behov och tolkar 

ansiktsuttryck för att rätta till 

missförstånd. 

AT uppmärksammar oklarheter, visar 

empati genom att låta föräldrarna 

beskriva önskningar/ förväntningar 

och därefter bekräfta dessa. AT* 

bekräftar föräldrarna, utgår ifrån 

familjens intresse och lyssnar på 

bekymmer och oro som uppstår för att 

skapa förståelse kring 

familjesituationen.  

 

AT kommunicerar och för en dialog 

med föräldrarna. Jobbar med 

familjens preferenser genom frågor 

såsom: tycker du/ni det här är okej? 

gör ni på något annat sätt? Sker 

ömsesidigt beslutsfattande, öppen 

konversation. Svårt för föräldrar att ta 

en aktiv roll p.g.a språket.  

 

Uppmuntrar under tidens gång i 

terapiprocessen utifrån intresse och 

mål. 

 

Empatiskt: Lyssnar utforskande och 

bekräftar föräldrarnas önskningar/ 

förväntningar, oro och bekymmer 

samt tolkar ansiktsuttryck.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samarbetande: Kommunicerar 

genom dialog. Främjar en öppen 

konversation för ömsesidig 

kommunikation (frågor) samt 

beslutsfattande. Låter föräldrarna ta en 

aktiv roll. 

 

 

 

Uppmuntrande: Uppmuntrar utifrån 

uppsatta mål och intresse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AT experten - föräldrar ville ej 

vara med i planering.  

 

“Brist på engagemang” beror ofta 

på att föräldrar inte förstår 

språket. 
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Ger skriftliga instruktioner, 

föräldrarnas egna ord, och använder 

visuella kommunikationsmetoder.  

 

 

Instruerande: Ger skriftliga, visuella 

och verbala instruktioner. 

 

Problemlösande: --- 

Förespråkande: --- 

2 Cosbey, J., & 

Muldoon, D. 

(2016).  

 

Eat-up™ family-

centered feeding 

intervention to 

promote food 

acceptance and 

decrease 

challenging 

behaviors: A 

single-case 

experimental 

design replicated 

across three 

families of 

children with 

autism spectrum 

disorder.  

 

Land: USA 

(PsykINFO) 

Att utvärdera 

effekten av en 

familjecentrerad 

måltidsinterventio

n för att främja 

matacceptans hos 

barn med 

autismspektrumtill

stånd i hemmet. 

AT coachar 

föräldrarna genom 

barnets 

måltidssituation. AT 

lär ut strategier samt 

observerar och 

utvärderar dem. 

 

Tre pojkar (9, 11 

och 21) med 

diagnostiserad 

autismspektrumtillst

ånd och deras 

familjer deltog i 

studien.  

AT lärde ut relaterade strategier som 

ej handlade om mat, Var upp till 

föräldrarna hur frekvent de skulle 

öva. 

 

AT använder verbala och visuella 

instruktioner som undervisning när 

föräldrarna genomför olika strategier. 

AT gav efter varje coaching tillfälle 

verbal och skriftlig instruktion kring 

nästa steg i processen mot att nå ett 

optimalt aktivitetsutförande hos 

barnet. 

 

 

Samarbetande: Låter föräldrarna 

bestämma frekvens på övning av 

strategi - stärker egenmakt. 

 

 

Instruerande: Verbala och visuella 

instruktioner. Skriftliga instruktioner 

och muntlig feedback till föräldrar - 

optimalt aktivitetsutförande. 

 

 

 

 

Problemlösande: --- 

Förespråkande: --- 

Empatiskt: --- 

Uppmuntrande: --- 

 

3 Kruijsen-Terpstra, 

A. J., Verschuren, 

O., Ketelaar, M., 

Riedijk, L., 

Gorter, J. W., 

Jongmans, M. J., 

& Boeije, H. 

(2016).  

 

Parents' 

experiences and 

needs regarding 

Att utforska vad 

föräldrar till barn 

med cerebral 

pares har för 

upplevelser och 

erfarenheter av 

arbetsterapeutiska 

och 

fysioterapeutiska 

tjänster. 

Intervju med 21 

föräldrar till barn 

med cerebral pares i 

åldern 2-4 år. 

Föräldrarna uppskattade när AT 

visade ett personligt intresse för dem, 

genom att betrakta de som föräldrar, 

att lyssna och sedan agera efter det 

dem sagt. 

Föräldrarna beskrev att AT lyssnar 

noga på föräldrarnas värderingar och 

respekterar deras åsikter. Anses som 

viktigt då de finns i barnets vardag. 

 

Föräldrarna tycker det är svårt att 

bemöta ATs frågor om att beskriva 

Empatiskt: Lyssnade och agerade 

efter familjens behov.  

Respekterar föräldrarnas åsikter. 

Lyssnar utforskande. 

 

 

 

 

 

 

Samarbetande: AT tillhandahåller 

föräldrarna kunskap så de kan fatta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olika kunskapsnivåer som inte 

möts 
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physical and 

occupational 

therapy for their 

young children 

with cerebral 

palsy.  

 

Land: 

Nederländerna 

(PsykINFO) 

deras barns terapeutiska behov. Vet ej 

vad Cerebral pares betyder. Antingen 

tog AT ledningen, dialog i mellan AT 

och föräldrar eller tog föräldrarna 

ledningen. 

Föräldrar tänker att terapeuten är 

experten och löser familjens problem. 

 

AT var professionell genom att ge 

föräldrarna information om hur barnet 

med cerebral pares kan fungera i 

samhället. 

AT gav feedback genom skriftlig 

anteckning kring barnets framsteg till 

föräldrarna. 

 

egna rationella beslut. 

 

 

 

 

 

 

 

Instruerande: Ger information kring 

barnets funktioner samt vilka 

aktiviteter som finns i samhället. Ger 

skriftlig feedback kring barnets 

framsteg 

 

 

Problemlösande: --- 

Förespråkande: --- 

Uppmuntrande: --- 

Konflikt i ledningsansvar 

Föräldrar tänker att AT är 

experten 

 

 

4 Arnadottir, U., & 

Egilson, S. T. 

(2012).  

 

Evaluation of 

therapy services 

with the Measure 

of Processes of 

Care (MPOC-20): 

The perspectives 

of Icelandic 

parents of children 

with physical 

disability.  

 

Land: Island 

(PsykINFO) 

Att undersöka hur 

föräldrar till barn 

med rörelsehinder 

(2-18 år) upplever 

arbetsterapi, 

fysioterapi och 

logopedi. 

 

Mixad design 88 

föräldrar deltog 

varav 6 blev 

intervjuade (4 

cerebral pares, 1 

ryggmärgsbråck 

samt 1 

neuromuskulär 

funktionsnedsättnin

g) 

Föräldrar känner sig högt 

respekterade av AT som förstår att 

föräldrarna känner sitt barn allra bäst. 

 

Föräldrar till yngre barn beskriver att 

AT är organiserad i enlighet med 

familjens unika förutsättningar, 

prioriteringar och önskemål och tar 

hänsyn till dessa i samarbetet och vid 

målsättning.   

 

Föräldrarna vill uppmuntras till att 

använda sig av sin unika kunskap 

kring barnet än att bli tilldelad 

information från AT om hur de ska 

agera i föräldrarollen. 

 

 

Empatiskt: AT respekterar 

föräldrarnas åsikter och värderar de 

högt. 

 

Samarbetande: Tar hänsyn till 

föräldrarnas premisser i barnets 

terapiprocess. 

 

 

 

 

Instruerande: Informerar om olika 

strategier att tillämpa med barnen. 

 

 

 

Problemlösande: --- 

Uppmuntrande: --- 

Förespråkande: --- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Föräldrar vill inte bli tilldelade en 

roll av AT 

5 Di Rezze, B., 

Law, M., Eva, K., 

Pollock, N., & 

Att observera 

allmänna 

terapeutiska  

Observation av 

interventions 

session med 

AT lyssnar utforskande.  

 

AT diskuterar, går igenom eller 

Empatiskt: Lyssnar utforskande 

 

Samarbetande: Ömsesidigt 
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Gorter, J. W. 

(2014).  

 

Therapy 

behaviours in 

paediatric 

rehabilitation: 

Essential 

attributes for 

intervention with 

children with 

physical 

disabilities. 

 

Land: Kanada 

(PsykINFO) 

attityder som är 

viktiga för 

familjecentrerade 

interventioner för 

barn med 

rörelsehinder. 

föräldrar, barn och 

terapeut samt  

semistrukturerade 

intervjuer med 

arbetsterapeuter och 

fysioterapeuter. 

 

Barn mellan 3-12 år 

omformulerar terapeutiska mål 

tillsammans med familjen. 

AT arbetar aktivt med att öka 

samarbetet mellan barn och föräldrar 

till att följa den specifika planen. AT 

och föräldrar är ömsesidigt 

respektfulla i sina diskussioner 

rörande planering i barnets 

terapiprocess. 

 

Coachar föräldrar genom frågor och 

eventuella problem som dyker upp i 

barnets aktivitetsutförande. 

 

 

AT visar visuellt och verbalt hur 

interventionen går till, AT 

kommunicerar med föräldrarna på ett 

klart, professionellt och lämpligt sätt. 

  

AT diskuterar vilka möjligheter som 

är tillgängliga utanför familjen. 

Agerar förmedlare. 

 

samarbete genom diskussion och 

omformuleringar av mål med 

familjen. För samman föräldrarna och 

barnen till att följa specifik plan.  

 

 

 

 

 

 

Problemlösande: Coachar föräldrarna 

i genomförandet genom att ställa 

frågor kring problem som dyker upp. 

 

Instruerande: Verbal och visuell 

instruktion. Kommunicerar på ett 

professionellt, klart och lämpligt sätt. 

 

 

Förespråkande: Ser till så att de 

nätverk och tjänster som är möjliga 

introduceras. 

 

Uppmuntarnde: --- 

6 Kramer-Roy, D. 

(2012).  

 

Supporting ethnic 

minority families 

with disabled 

children: Learning 

from Pakistani 

families.  

 

Land: 

Storbritannien 

(PsykINFO) 

Att undersöka i 

vilken 

utsträckning 

terapeutiska 

tjänster finns för 

familjer som 

kommer från ett 

annat land. 

Intervju med 6 

familjer (5 

intellektuell 

funktionsnedsättnin

g och 1 

rörelsehinder).  

 

Barn mellan 6-13 år 

AT försöker förstå familjens 

kulturella preferenser och  religiösa 

tolkningar av orsaker till 

nedsättningen.  

AT behöver kommunicera och lyssna 

på fadern (som ofta lämnas utanför) 

för att skapa sig en förståelse för hans 

syn, känslor och bekymmer vilket kan 

föra samman familjen  kring 

gemensamt uppsatt mål. 

 

AT samarbetar med föräldrarna 

genom att ta hänsyn till familjens 

unika bakgrund, prioriteringar och 

styrkor vid målsättning för att skapa 

en meningsfullhet. 

 

Empatiskt: Försöker förstå kulturella 

preferenser, religiösa tolkningar. 

Lyssnar till känslor och bekymmer. 

 

 

 

 

 

 

 

Samarbetande: Samarbetar i 

planering, Tar hänsyn till familjens 

bakgrund, prioriteringar och styrkor 

vid målsättning.  

 

 

Instruerande: Ger rekommendationer 
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Föräldrarna upplever det svårt att ta 

emot råd när AT ej tog hela 

familjesituationen med i beräkning. 

AT vidgar sitt fokus till hela familjen 

vid rekommendationer kring 

implementering av program.  

 

 

kring implementering av program till 

hela familjen. 

 

 

Problemlösande: --- 

Förespråkande: --- 

Uppmuntrande: --- 

Vid alienation är det svårt för 

föräldrarna att ta emot råd. 

 

 

 

 

 

 

7 Dunn, W., Cox, J., 

Foster, L., 

Mische-Lawson, 

L., & Tanquary, J. 

(2012). 

 

Impact of a 

contextual 

intervention on 

child participation 

and parent 

competence 

among children 

with autism 

spectrum 

disorders: A 

pretest-posttest 

repeated-measures 

design.  

 

Land: USA 

(PsykINFO) 

Att undersöka om 

kontextbaserad 

intervention kan 

öka delaktigheten 

för barn med 

autism och 

utveckla 

föräldrarnas 

kompetens 

Arbetsterapeuter 

coachade 20 

föräldrar i strategier 

för att stödja sitt 

barns delaktighet.  

 

Barn mellan 3-10 år, 

autismspektrumtillst

ånd. 

AT och föräldrarna planerade 

gemensamt föräldrarnas kommande 

strategier för att assistera i barnets 

aktivitetsutförande.  

 

AT  coachade en förälder vars barn 

som använde ett visuellt schema inte 

blev hjälpt. Genom coachning kom 

föräldern på att en kökstimer med ljud 

skulle fungera bättre.  

AT använde reflekterande uttalanden 

och frågor för att föräldrarna skulle 

tänka alternativt. Undviker Ja/nej 

frågor.  

Ställde frågor tills föräldrarna själva 

kom fram till vad som behövde 

ändras för att uppnå målet.  

Samarbetande: AT och föräldrarna 

planerade tillsammans vilka strategier 

som var lämpliga. 

 

 

Problemlösande: AT använde 

reflekterande frågor och undvek 

Ja/Nej frågor. AT ställde frågor tills 

föräldrarna själva hittade alternativa 

lösningar för att nå målet.  

 

 

 

 

 

 

 

Förespråkande: --- 

Empatiskt: --- 

Uppmuntrande: --- 

Instruerande: --- 

 

8 Egilson, S. T. 

(2011).  

 

Parent 

perspectives of 

therapy services 

for their children 

with physical 

disabilities.  

 

Att undersöka hur 

föräldrar till barn 

med rörelsehinder 

upplever 

arbetsterapeutiska 

och 

fysioterapeutiska 

tjänster. 

Intervju med 17 

föräldrar (14 mödrar 

och 3 fäder) 

 

Barn mellan 7-13, 

rörelsehinder. 

 

 

Föräldrar tyckte att de fick bra råd 

kring hjälpmedel, få de förskrivna och 

att AT var bra på att följa upp 

användningen. Föräldrarna tyckte att 

AT gav tydlig information, tydliga 

instruktioner, och rekommendationer 

som ökade föräldrarnas förståelse och 

gjorde familjens vardag lättare. 

Föräldrarna tyckte att AT ägnade för 

mycket tid åt att förbättra barnets 

Instruerande: AT gav råd kring 

hjälpmedel, hantering och 

uppföljning. AT gav tydlig 

information, instruktion och 

rekommendation.  

 

 

 

 

 

Oense kring prioriteringar 
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Land: Island 

(PsykINFO) 

funktionsförmåga att de inte 

anpassade situationen utifrån familjen 

och miljön i hemmet.  

 

 

 

 

 

 

 

Problemlösande: --- 

Förespråkande: --- 

Samarbetande: --- 

Empatiskt: --- 

Uppmuntrande: --- 

9 Foster, L 

Dunn, W 

Lawson, L.M. 

(2013) 

 

Coaching mothers 

of children with 

autism: a 

qualitative study 

for occupational 

therapy practice 

 

Land: USA 

(PubMed) 

Att undersöka hur 

mödrar till barn 

med 

autismspektrumtill

stånd upplever 

coaching sessioner 

med 

arbetsterapeut. 

Intervju med 10 

mödrar 

 

Barn mellan 4-10 år, 

autismspektrumtillst

ånd 

AT och mödrarna arbetade 

tillsammans med sina specifika 

kunskaper och utbyter dessa 

kunskaper och reflektioner med 

varandra.  

 

AT använde olika coaching stilar 

såsom reflekterande frågor utan ja/nej 

svar. Analyserar tillsammans med 

mödrarna aktiviteten. Mödrarna 

tyckte det var hjälpfullt att få 

brainstorma kring vad de provat för 

att stärka egenmakten. Coaching fick 

mödrarna att förstå varför de gjorde 

på ett visst sätt. 

 

Uppskattade att prata med en AT 

utanför familjen som gav råd. 

 

 

 

 

Samarbetande: Utbyter kunskaper 

och reflektioner, ömsesidigt 

samarbete. Analyserar tillsammans 

med mödrarna hur aktiviteten gått. 

 

 

Problemlösande: Reflekterande 

frågor för att göra  mödrarna 

uppmärksamma på varför de gjorde 

som de gjorde. Analyserade barnets 

aktivitetsutförande och föräldrarnas 

strategier tillsammans. 

 

 

 

 

Instruerande: Gav professionella råd. 

 

Förespråkande: --- 

Empatiskt: --- 

Uppmuntrande: --- 

 

10 Lindsay,S 

King, G 

Klassen, AF 

Esses, V 

Stachel, M 

(2007) 

 

Working with 

immigrant 

Att sammanställa 

professioners 

erfarenheter och 

utmaningar inom 

vård och omsorg 

vid arbete med 

immigrerade 

föräldrar. 

Intervju med 13 

vård och 

omsorgspersonal 

varav 2 var 

arbetsterapeuter 

 

Erfarenhet av arbete 

med barn (2-17 år) 

med 

Lyssnar och bekräftar föräldrarnas 

skuld- och skamkänslor inför 

föräldraskapet till ett barn med 

funktionsnedsättning. Empati var 

viktigt för att bygga en fungerande 

terapeutisk relation. En nyckeldel i 

arbete med invandrande föräldrar. AT 

tar sig tid att försöka förstå familjens 

situation, behov, prioriteringar, för att 

Empatiskt: Diskuterar tankar kring 

föräldraskapet och bemöter skuld- och 

skamkänslor. Lyssnar för att förstå 

behov, familjesituation och 

prioriteringar. 

 

 

 

 

Svårt att skapa en terapeutisk 

relation med tolk inblandad. 

 

Svårt att bemöta starka känslor 
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families raising a 

child with a 

disability: 

challenges and 

recommendations 

for healthcare and 

community 

service providers 

 

Land: Kanada 

(PubMed) 

funktionsnedsättnin

g. 

erbjuda tjänster som matchar specifikt 

för familjen. 

 

AT upplever att brist på engagemang 

kan misstolkas då föräldrarna har en 

kultur där vårdpersonal är experter 

och AT* har en syn på att maximera 

engagemang och beslutsfattande. AT 

använder kunskaper och förståelse 

kring familjens för att matcha 

tillvägagångssättet. 

 

AT ger råd i hanterandet av olika 

hjälpmedel i säkerhetssyfte. AT och 

tolk: objektiv, konkret och planerat. 

 

 

AT hjälper föräldrar att navigera i 

sjukvårdssystemet. Vid hembesök 

byggs relation upp och 

introducerar/förmedlar samtidigt 

tillgängliga tjänster. 

 

 

 

 

 

 

Samarbetande: AT använder 

familjens situation, behov, 

prioriteringar för att matcha 

tillvägagångssätt. 

 

 

 

 

 

Instruerande: Tolk inblandad AT = 

objektiv, konkret och välplanerad. Ger 

råd kring hjälpmedelshantering.  

 

 

Förespråkande: Hjälper till att 

navigera i sjukvårdssystemet, 

introducera tillgängliga tjänster. 

 

 

Problemlösande: --- 

Uppmuntrande: --- 

 

 

 

 

Misstolkning av engagemang 

Ser AT* som expert 

 

Kulturkrockar 

 

 

 

 

 

 

 

11 Dodd, J., Saggers, 

S., & Wildy, H. 

(2009).  

 

Constructing the 

'ideal' family for 

family-centred 

practice: 

challenges for 

delivery.  

 

Land:Australien 

(Cinahl) 

Att beskriva hur 

professioner inom 

den pediatriska 

rehabiliteringenoc

h familjer med 

barn med 

funktionsnedsättni

ng upplever 

interaktionen med 

varandra. 

Intervju med 13 

familjer och 23 

professionsutövare 

 

Barn mellan 2-17 år 

med 

funktionsnedsättnin

g. 

AT lyssnar till vad föräldrarna 

behöver, funderar över samt har för 

behov för att hjälpa dem att uppnå  de 

gemensamma målen. 

 

AT beskriver att de ger föräldrarna 

ansvaret att fortsätta med intervention 

i hemmet 

 

AT rekommenderar och överöser 

föräldrarna med hembaserade 

terapiprogram trots att 

familjesituationen inte tillåter det t.ex. 

ensamstående, lägre ekonomi att rör 

sig med. 

 

Empatiskt: Lyssnar till vad 

föräldrarna behöver och funderar 

över.  

 

 

Samarbetande: Ger föräldrarna 

ansvar d.v.s. autonomi och frihet. 

 

 

Instruerande: AT rekommenderar 

hembaserade terapiprogram. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Begär för mycket 

 

Hemmet terapisession 
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Är vid skolåldern en förmedlare för 

olika tjänster som finns tillgängliga 

för familjen. AT länkar samman 

familjen till andra tjänster. 

Förespråkande: Förmedlare, länka 

samman tillgängliga tjänster till 

familjen. 

 

Problemlösande: --- 

Uppmuntrande: --- 

12 Jahagirdar, S. 

(2013).  

 

Together we can! 

Working with 

family and 

caregivers of 

children with 

developmental 

disability.  

 

Land: Indien 

(Cinahl) 

Att diskutera vilka 

utmaningar det 

finns i arbetet med 

familjer med ett 

barn med 

funktionsnedsättni

ng.  

6 familjer deltog i 

studien. 

 

Barn mellan 2-15 år 

med 

utvecklingsstörning. 

AT visar empati och förståelse vid 

känsliga frågor (t.ex. skilsmässa p.g.a 

funktionsnedsättningen). AT tar itu 

med föräldrarnas oro från gång till 

gång för att ta reda på vad AT kan 

förvänta sig. 

 

AT drar utifrån familjens tro och 

idéer samt i samarbete med 

föräldrarna relevanta slutsatser om 

fortsatt planering. Föräldrar upplever 

samarbete i beslutsfattande som 

förvånande och utmanande. 

 

För att skapa engagemang hos 

föräldrarna behöver AT stödja 

uppfattningar och förmedla positiva 

attityder till insatser/ strategier. 

 

AT  använder verbala och icke-

verbala kommunikationssätt. AT 

kommunicerar genom anteckningar 

eller telefon. 

 

AT tipsar om den lokala skolstyrelsen 

som kan hjälpa till med böcker med 

större typsnitt. 

 

 

 

 

Empatiskt: Visar empati och 

förståelse vid känsliga ämnen. 

Lyssnar på oro vid varje ny 

interaktion. 

 

 

 

Samarbetande: Samarbetar vid 

planering.  

 

 

 

 

 

Uppmuntrande: Förmedlar en 

positiv attityd om föräldrarnas 

insatser/strategier. 

 

 

Instruerande: Använder verbal och 

icke-verbal kommunikation genom 

anteckningar eller telefon.  

 

 

Förespråkande: Tipsar om den 

lokala skolstyrelsen för böcker med 

större typsnitt som inte är så välkänt. 

 

Problemlösande: --- 

 

 

 

 

 

 

 

Samarbete upplevs som 

förvånande och utmanande av 

föräldrar. 

 

13 Graham, F., 

Rodger, S., & 

Ziviani, J. (2010).  

Att undersöka 

användandet av 

Occupational 

Intervju med tre 

föräldrar. 

 

Samarbetar i analyserandet av 

föräldrarnas utförande, AT lägger 

märke till implementerings 

Samarbetande: Analyserar 

tillsammans utförandet av en använd 

strategi för att planera nästkommande 
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Enabling 

occupational 

performance of 

children through 

coaching parents: 

three case reports.  

 

Land: USA 

(Cinahl) 

performance 

coaching, om 

interventionen 

förbättrar barnets 

och föräldrarnas 

aktivitetsutförande

. 

Barn mellan 5-9 år 

med 

funktionsnedsättnin

g. 

förändringar. Under interaktionen 

skapades egenmakt. 

 

Analyserade, diskuterade (genom 

reflekterande frågor) och guidade 

föräldrarnas strategier. Lärde 

föräldrarna att finna egna lösningar i 

matchning: barn, miljö, uppgift. 

 

AT använder informativa diagram 

och figurer för ökad förståelse. AT 

gav ny information och lärde ut nya 

specifika färdigheter för att assistera 

barnet.  

 

 

och därigenom stärka egenmakt. 

 

 

Problemlösande: Analyserade, 

diskuterade, guidade föräldrarna till 

att finna egna lösningar. 

 

 

 

Instruerande: Använder informativa 

diagram. Gav ny information och 

lärde ut nya färdigheter i att assistera 

barnet. 

Förespråkande: --- 

Empatiskt: --- 

Uppmuntrande: --- 

14 Graham, F., 

Rodger, S., & 

Ziviani, J. (2014).  

 

Mothers' 

experiences of 

engaging in 

Occupational 

Performance 

Coaching.  

 

Land: Nya 

Zeeland 

(Cinahl) 

Att undersöka hur 

mödrar upplever 

occupational 

performance 

coaching. 

Intervju med 29 

mödrar. 

 

Barn mellan 5-11 år 

med intellektuell 

funktionsnedsättnin

g eller 

autismspektrumtillst

ånd. 

AT och mödrarna planerar 

tillsammans och sätter tydliga mål 

innehållande strategier för 

genomförande. AT granskar 

processen. 

 

AT analyserar föräldrarnas strategier 

och lär ut problemlösningsförmågan 

till mödrar som i sin tur använder det 

med barnet. Att lära sig färdigheten i 

en aktivitet gör det möjligt att 

överföra till en annan.  

 

AT lär ut strategier till föräldrar som 

främjar barnets optimala 

aktivitetsutförande, till exempel 

“bakåt kedja” och visuella 

påminnelser.  

AT använder diagram och figurer för 

att tydliggöra instruktioner. 

 

 

 

 

Samarbetande: Planerar tillsammans 

tydliga mål och strategier för 

genomförande. 

 

 

 

Problemlösande: AT analyserar 

strategier och löser tillsammans 

problem med mödrarna och barnen. 

När en färdighet är inlärd kan den 

överföras till andra situationer. 

Mödrarna ser alternativa strategier. 

 

Instruerande: AT lär ut strategier 

som bakåt kedja och visuella 

påminnelser. AT använder diagram 

och figurer. 

 

 

 

Förespråkande: ---  

Empatiskt: --- 

Uppmuntrande: --- 

 



 

 
 

 


