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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: En del av arbetet som fysioterapeut inom pediatrik består av att genomföra 
behandling av spädbarn som lider av motoriska avvikelser. Arbetet syftar till att förebygga, 
upprätthålla och utveckla barnet utifrån bedömda förutsättningar. Det krävs att 
fysioterapeuten har bred kunskap om motorisk utveckling samt en förmåga att samspela med 
barnet och föräldrarna. Med ett beteendemedicinskt perspektiv inkluderas åtgärderna: 
initiering, genomförande och bibehållande av föräldrars och spädbarns beteenden. 
Behandlingen av spädbarnen kan ses med socialkognitiv teori där individen, omgivningen 
och beteendet påverkar varandra vid en hälsofrämjande beteendeförändring. 
 
Syfte: Syftet med studien var att undersöka fysioterapeuters upplevelser av faktorer som 
påverkar behandling vid motoriska avvikelser hos spädbarn. 
 
Metod: En kvalitativ design med induktiv ansats valdes. Sex fysioterapeuter från 
habilitering och barnkliniker intervjuades med en semistrukturerad intervjuguide. Materialet 
analyserades med kvalitativ innehållsanalys. 
 
Resultat: 19 underkategorier fördelades i fem kategorier. Fysioterapeutens samarbete och 
kommunikation med föräldrar, vardagsträning, hämmande faktorer i barnets närhet, 
individanpassning av träning samt resurser i fysioterapeutens arbetsmiljö. 
 
Slutsats: Pediatrisk fysioterapi är ett komplext område där ett gott samarbete med 
spädbarnets föräldrar och en bred kompetens ses som några av de viktigaste komponenterna. 
Komplexiteten avspeglas i interaktionen mellan individ-, omgivnings- och beteendefaktorer 
från Socialkognitiv teori. 
 
Nyckelord: Behandling, Beteendemedicin, Motoriska avvikelser, Spädbarn 



 

ABSTRACT 

Background: Physiotherapists in pediatrics aims to prevent, maintain and develop the 
infant based on assessed conditions. Physiotherapists require a broad knowledge of motor 
development and an ability to interact with the infant and parents. A behavioral medical 
perspective on physiotherapy includes initiation, implementation and maintenance of 
behavior. The treatment can be seen within the Social Cognitive Theory, which explains an 
interaction between the individual, environment and behavior. 
  
Aim: The purpose of this study was to investigate physiotherapist’s experiences of factors 
that influence the treatment of motor impairment in infants. 
 
Method: A semi-structured interview guide was used for interviews with six physiotherapists from 
pediatric care. A qualitative content analysis was used. 
 
Results: 19 subcategories were divided into five categories. The physiotherapist's 
cooperation and communication with parents, training as part of the daily life, deficiencies in 
the child's network, personalization of training and resources in the physiotherapist's work 
environment. 
 
Conclusions: Pediatric physiotherapy is a complex area where many factors affect the 
treatment. Good cooperation with the infant's parents and broad skills are some of the most 
important components. The complexity is reflected in the interaction between individual, 
environmental and behavioral factors from Social Cognitive Theory. 
 
Keywords: Behavior medicine, Infant, Motor deviation, Treatment
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1 BAKGRUND 

Fysioterapeuterna (2016) beskriver att fysioterapeuter inom pediatrik behandlar spädbarn 
med motoriska avvikelser. Ett spädbarn definieras enligt Hagenäs (2012) som ett barn under 
det första levnadsåret. Det krävs mycket repetitiv träning för inlärning och utvecklingen 
påverkas av omgivningens stimulans (Sigmundsson & Pedersen, 2004). Fysioterapeuten bör 
ha bred kunskap om motorisk utveckling samt en fingertoppskänsla och en förmåga att 
kunna samspela med barn och föräldrar utifrån bedömda förutsättningar (Rönnqvist & 
Rösblad, 2013). Goldstein (2013) menar att nyckeln till ett gott samarbete med föräldrarna är 
att skapa trygghet och en tro på sin egen förmåga.  

Beteendemedicin är ett område inom fysioterapi där integrering av psykosociala, 
beteenderelaterade och biomedicinska frågor står i fokus (Broberg & Lenné, 2017). Genom 
att använda sig av beteendemedicin ser man fysioterapeuten som vägledare och ansvarig för 
att patienten, utifrån sina förutsättningar, ska fungera så självständigt som möjligt (Denison 
& Åsenlöf, 2012). Inom hälso- och sjukvården är familjecentrerad vård ett ömsesidigt 
förhållande som utvecklas mellan familjen och vårdgivaren, där båda parternas kunskap, 
skicklighet och erfarenhet tas hänsyn till (Ball, Bindler, & Cowen, 2010). Enligt Edwinson-
Månsson och Enskär (2008) har föräldrarna en stor roll i vården och är de som vårdgivaren 
vänder sig till då barnet är för litet för att själv kunna uttrycka sig. 

1.1 Funktionsnedsättning och hälsa 
En funktionsnedsättning kan involvera hörsel- och synnedsättning, motorisk avvikelse, 
nedsatt kognition, uppmärksamhet, kommunikation och samspelsförmåga (Rydberg, 2011). 
En funktionsnedsättning avser enligt statens folkhälsoinstitut (2012) en nedsättning av 
fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga som är medfödd eller efter förvärvad 
skada och kan vara bestående eller övergående. Det är vanligt att flera olika 
funktionsnedsättningar yttrar sig hos samma barn (Rydberg, 2011). Det saknas i dagsläget 
information om hur många spädbarn som drabbas av motoriska avvikelser, något som kan 
bero på stora variationer i definitioner av funktionsnedsättning/hinder samt valet av 
undersökningsmetod i olika studier (Statens folkhälsoinstitut, 2012). 

Rydberg (2011) skriver att vanligaste diagnoserna inom rörelsehinder i Sverige år 2011 var 
cerebral pares 0,2 %, ryggmärgsbråck 0,02 %, flerfunktionshinder 0,025 %, 
muskelsjukdomar 0,07 % och bestående plexusskada 0,05 %. Det är inte heller ovanligt att 
ett barn med funktionsnedsättning även lider av en lättare utvecklingsstörning (Rydberg, 
2011). Enligt Statens Folkhälsoinstitut (2012) har cirka 6 % av alla barn i förskoleåldern en 
funktionsnedsättning (fysiska och neuropsykiatriska), dessa barn har ofta sämre hälsa än 
barn utan funktionsnedsättning.  
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En fysioterapeut ska enligt Broberg och Lenné (2017) arbeta för en ökad hälsa hos den 
enskilda individen där olika behov och förutsättningar bör tas hänsyn till. Suls, Davidson och 
Kaplan (2010) förklarar hälsa som en kombination av biologi, beteende, psykiska och sociala 
system, och att ansträngningar att förstärka hälsa kan rikta sig mot alla system. 

1.2 Motorisk utveckling 
Motorik innefattar egentligen allt som har med rörelse att göra (Sigmundsson & Pedersen, 
2004). Rörelser uppkommer i ett samspel mellan sensorik, perception och kognition samt 
individ, uppgift och omgivning (Shumway-Cook & Woollacott, 2016). Sammansättningen av 
olika rörelser är en stor del av människans utveckling och börjar redan inne i livmodern, 
långt innan födsel (Sugden, Wade & Hart, 2013). Motoriken är viktig för vår självuppfattning 
då rörelse medför att vi kan agera, utforska och få erfarenheter som leder till inlärning av nya 
färdigheter (Aroseus, 2014). Motorisk utveckling har dock många olika definitioner. Sugden, 
Wade och Hart (2013) definierar motorisk utveckling som den adaptiva förändring som sker, 
mot en ökad kompetens. Att man lagt till ordet adaptiv beror på det komplexa förhållandet 
mellan individen och dess omgivning som ständigt påverkas av varandra och att 
förändringen kan ske på många olika sätt (Sugden, Wade & Hart, 2013). Sigmundsson och 
Pedersen (2004) beskriver motorisk utveckling som en förändring av motoriskt beteende och 
kan vara både kvantitativ, genom att en ny färdighet lärs in, eller kvalitativ, genom 
förbättring av redan förvärvad kunskap.  

1.2.1 Motoriska milstolpar 

Rörelseutvecklingen hos barn beskrivs ofta med hjälp av motoriska milstolpar (se tabell 1) 
där vissa färdigheter ska vara nådda vid ett visst antal månader (Rönnqvist & Rösblad, 2013). 
De understryker att dessa milstolpar är ungefärliga och utgår från när barn vanligtvis 
förväntas uppnå en viss färdighet. Författarna förklarar också att det finns många studier 
som visar att normalvariationen är stor men även att dessa milstolpar sett olika ut bland 
olika forskare vilket kan bero på till exempel kulturella och sociala bakgrunder, olika 
acceptans på kvalité av färdighet samt en viss genetisk skillnad mellan grupperna som 
studerats. 
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Tabell 1: Motoriska milstolpar (Alsand, 2017). 

 

1.2.2 Dynamisk systemteori 

Det tvärvetenskapliga området ”Movement Science” (svenska = rörelsevetenskap) ligger till 
grund för ökad kunskap inom områdena motorisk kontroll, utveckling och inlärning i 
fysioterapin (Broberg & Lenné, 2017). Författarna förklarar att inom rörelsevetenskapen 
finns den dynamiska systemteorin som klargör att rörelser inte bara uppkommer från kropp 
och kognition, utan också via omgivningen. Rönnqvist och Rösblad (2013) förklarar att teorin 
bygger på självorganiserade dynamiska system där optimal samordning av systemen krävs 
för att nå målet. Ett dynamiskt system är icke-linjärt och när en av faktorerna i systemet har 
uppnått ett kritiskt läge kan systemet övergå från ett tillstånd till ett annat kvalitativt tillstånd 
som ofta visar tecken på instabilitet och variation. Detta kan till exempel ske då ett barn 
utvecklat en förmåga i liggande och sedan ska utföra samma färdighet i sittande. Andra krav 
ställs då från omgivningen och andra muskler behövs (Rönnqvist & Rösblad, 2013). De 
menar också att den dynamiska systemteorin har gett oss en djupare förståelse för barnets 
utveckling i olika faser samt tydliggjort betydelsen av barnets egen erfarenhet av aktivitet. 
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1.2.3 Reflexer 

Aroseus (2014) menar att våra allra första rörelser är utvecklingsreflexer och består av 
medfödda, ofrivilliga rörelser som utlöses vid specifik stimulans, men att dessa reflexer 
försvinner gradvis ju äldre barnet blir, något som är avgörande för vidare utveckling av de 
viljestyrda rörelserna. Rönnqvist och Rösblad (2013) förklarar att utvecklingsreflexer som 
avviker, är stegrade eller inte kan utlösas, kan tyda på en neurologisk skada hos barnet. De 
menar att ökade eller kvarstående spädbarnsreflexer ofta ses hos barn med olika former av 
CP-skador, vilket beror på att reflexhämningen från CNS inte fungerar som den ska. Dessa 
ökade reflexer kan leda till felställningar och asymmetrier, något som ofta stör barnets 
utveckling av viljestyrda rörelser (Rönnqvist & Rösblad, 2013).  

Von Hofsten (2004) menar att det nyfödda spädbarnets rörelser ska betraktas som 
målinriktade rörelser som styrs av motivation, omgivning, uppgift och information, inte 
enbart av spontana reaktioner och reflexer. Författaren förklarar vidare att även enkla 
rörelser utgör ett samspel med vår omgivning där barnet så småningom kan uttrycka sin vilja 
och de perceptuella och motoriska erfarenheterna under barnets första levnadsår som ligger 
till grund för den fortsatta utvecklingen. 

1.2.4 Hjärnans plasticitet 

Shumway-Cook och Woollacott (2012) förklarar att all planering av rörelser kommer från 
hjärnan som skickar nervsignaler till musklerna. Hjärnan får sedan feedback på utfallet och 
kan då förbättra rörelserna till framtiden, men rörelse krävs för att detta ska ske. Hjärnan 
utvecklas och organiserar sig snabbt vid upprepade rörelser och registrerar allt i detalj, vilket 
förbättrar samarbetet mellan nervcellerna och effektivitet i rörelserna möjliggörs (Shumway-
Cook & Woollacott, 2012). Johansen (2017) förklarar att ett nätverk likt stigar i hjärnan 
skapas när rörelser genomförs med avseende på kvalitet och kvantitet. De stigar som används 
ofta blir väl fungerande och effektiva medan de som inte används blir svårframkomliga, det 
är därför viktigt att sätta in tidiga insatser då hjärnan är som mest plastisk under barnets tre 
första levnadsår (Johansen, 2017). 

1.2.5 Motoriska avvikelser 

Vid utvecklingsförsening eller avvikelse följer inte barnet den förväntade utvecklingstakten 
eller så har barnet motoriska inslag eller bortfall som inte finns hos andra barn i samma ålder 
(Socialstyrelsen, 2013). För tidigt födda barn är ett exempel på en grupp som enligt Spittle, 
Orton, Anderson, Boyd och Doyle (2015) har en ökad risk att drabbas av 
utvecklingsförseningar och/eller svårigheter gällande motorik, kognition och beteende. De 
menar att med färre antal veckor i livmodern eller med minskad födelsevikt ökar prevalensen 
för förseningar och/eller svårigheter. 

Motoriska avvikelser kan enligt Sigmundsson och Pedersen (2004) vara allt ifrån total 
paralys till rörelser som kan bedömas som klumpiga. De menar att man måste jämföra det 
motoriska utförandet med en norm i form av representativ kontrollgrupp för att få fram ett 
resultat. De belyser också vikten av att se hur barnet utför en färdighet, inte bara när eller om 
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barnet klarar av att uppfylla färdigheterna utifrån de bestämda milstolparna. Även Holle 
(1983) menar att det är viktigt att man känner till det normala barnets rörelsemönster i detalj 
om man ska kunna stimulera motoriken hos ett barn med motoriska avvikelser, detta för att 
inte stimulera barnet till för avancerade rörelser eller rörelser som är för svåra för barnets 
egen utvecklingsnivå. Rönnqvist och Rösblad (2013) förklarar att det så tidigt som möjligt 
ska sättas in relevant behandling, insatser och/eller träning, något som kan avgöra barnets 
fortsatta utveckling. Vid upptäckt avvikelse är första steget att uppmärksamma och klargöra 
eventuell orsak för att kunna erbjuda stöd och behandling utifrån de behov som barnet och 
familjen har (Socialstyrelsen, 2013). De skriver vidare att om standardiserade mätmetoder 
för kartläggning och bedömning med god specificitet och sensitivitet används är det lättare 
att både upptäcka och värdera betydelsen av eventuella fynd.  

SOMP-I (Strukturerad Observation av Motorisk Prestation) är en undersökningsmodell med 
syfte att tidigt kunna identifiera och följa upp motoriska problem hos spädbarn upp till 10 
månader (Persson & Strömberg, 1993). De menar att instrumentet gör det möjligt att studera 
den motoriska funktionsnivån och kvalitén på rörelserna i olika positioner i detalj. SOMP-I 
har enligt Persson och Strömberg (1993) visat sig vara ett mycket värdefullt stöd för den som 
undersöker motoriken hos spädbarn samt ett bra verktyg för dialogen mellan undersökare 
och föräldrar till barnet. De skriver också att instrumentet har visat på god reliabilitet och 
validitet. 

1.2.6 Miljöns inverkan på motorisk utveckling 

Folkhälsoinstitutet (2001) menar att rörelsemönster finns nedärvda hos barn men stimuleras 
av de olika miljöer och situationer som barnet ställs inför, där av är alla barns utveckling 
unik. Sigmundsson och Pedersen (2004) förklarar att utvecklingen inte är förutbestämd utan 
kräver mycket repetitiv träning och att den kan hämmas eller påskyndas av stimulans från 
omgivningen. Enligt Rönnqvist och Rösblad (2013) finns det starka belägg för att den 
motoriska utvecklingen hos barn påverkas av den kultur och miljö de lever i och att de 
färdigheter som anses viktiga tränas och utvecklas i snabbare takt medan de färdigheter som 
inte tränas visar samma utvecklingstakt som kontrollgrupper. En möjlig förklaring detta kan 
enligt författarna vara att föräldrarnas förväntningar på när barnet ska ha utvecklat en viss 
färdighet skiljer sig åt mellan olika kulturer.  

Valentini och Rudisil (2004) utförde en 12 veckor lång experimentell studie på förskolebarn 
med motorisk utvecklingsförsening, där sågs en signifikant skillnad på att en motiverande 
och stimulerande miljö med möjlighet till “Mastery climate” ger bättre motorisk utveckling 
än en miljö som inte ger de möjligheterna. Sigmundsson och Pedersen (2004) menar att 
miljön är den enda faktorn som går att ändra på för att aktivt påverka ett barns motoriska 
beteende. De vuxna ska facilitera miljön, ge beröm för goda beteenden samt använda 
leksaker för att öka barnens engagemang (Crawford, Stafford, Phillips & Tucker, 2014). En 
studie av Goldstein (2013) visar att föräldrautbildningar kan förbättra föräldrarnas förmåga 
att tillhandahålla en stimulerande miljö för spädbarnet. Haywood, Roberton och Getchell 
(2012) understryker att oberoende på om det finns en motorisk utvecklingsförsening eller 
inte så påverkas motorisk utveckling positivt av lämpliga interventioner. Sigmundsson och 
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Pedersen (2004) skriver dock att innehållet i interventionerna från ett flertal studier inte 
verkar spela någon större roll så länge träningen upplevs som rolig, positiv feedback ges ofta 
och att en känsla av att lyckas finns för att interventionen ska ge effekt. 

1.3 Fysioterapi inom pediatrik 
Fysioterapi ska ske i en personcentrerad process som innehåller utredning, diagnos, 
intervention och utvärdering i samråd med patient och andra involverade (Broberg & Lenné, 
2017). En fysioterapeut som arbetar i en habiliterande verksamhet ska, utifrån patientens 
behov och förutsättningar, förebygga, bibehålla och/eller utveckla god funktionsförmåga med 
möjligheter till delaktighet, aktivitet och självständighet (Broberg & Lenné, 2017; 
Fysioterapeuterna, 2016).  

Fysioterapeuterna (2016) har sammanställt en broschyr där man kan läsa om vad en 
barnfysioterapeut gör. De skriver att en barnfysioterapeut kan arbeta på till exempel 
barnklinik eller habilitering och jobbar oftast med barn mellan 0 och 18 år. Arbetet 
innehåller ofta någon slags bedömning, av till exempel funktionsförmåga, motorisk 
utveckling eller pre/postoperativt och följs av en behandlande åtgärd, till exempel 
mobilisering, träning, andningsgymnastik, smärtmodulering samt utprovning, förskrivning 
och uppföljning av både ortopediska och tekniska hjälpmedel. I behandlingsprocessen ska 
förutsättningar ges för att ta tillvara på ett barns förmåga till lek och utveckling. Som 
barnfysioterapeut sker arbetet i nära relation till familjerna med råd och stöd, handledning, 
undervisning och genom att ge information till barnets nätverk. Oftast ingår 
fysioterapeuterna i multidisciplinära team med bland annat arbetsterapeuter, logopeder, 
specialpedagoger och kuratorer/psykologer (Fysioterapeuterna, 2016). För att undersöka 
spädbarn krävs enligt Rönnqvist och Rösblad (2013) en gedigen teoretisk kunskap, 
testerfarenhet och relevant träning samt en förmåga att samspela med barnet utifrån barnets 
egna perspektiv, något som kräver en god fingertoppskänsla och mycket tålamod.  

I en Cochrane review beskrivs att tidiga interventioner på prematura barn har en positiv 
effekt på kognitiva och motoriska färdigheter i spädbarnsåren (Spittle, et al., 2015). De menar 
dock att mer forskning krävs för att klargöra utformning av interventionerna för bäst effekt 
och långtidseffekterna av interventionerna. En pilotstudie av Trahan och Mabuin (2002) 
visar att intensiv fysioterapi kan förbättra det motoriska utförandet hos barn med stora 
svårigheter av sin CP-skada. De menar att ett träningsprogram bör vara intensivt utan att 
vara uttröttande och att det ska fokusera på funktionalitet. Även Carla, Vescio, De Luca och 
Curatolo (2010) visar i sin metaanalys att intensiv terapi/träning ger större effekt på 
funktionell motorisk kontroll än icke-intensiv träning hos barn med CP. 

En randomiserad kontrollerad studie av Ustad, Evensen, Campbell, Girolami, Helbostad, 
Jörgensen, Kaaresen och Öberg (2016) visade att föräldrabaserad fysioterapi på prematura 
barn förbättrade motoriska färdigheter jämfört med en kontrollgrupp. Interventionen 
involverade utbildning till föräldrar som baserades på individualiserad stimulering och 
handling av deras barn (Öberg, Campbell, Girolami, Ustad, Jörgensen & Kaarensen, 2012). 
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Utförandet utgick från samspelet mellan barnet och föräldrarna och den dagliga träningen 
syftade till att öka barnets funktionella aktivitetsförmåga. Utbildningen till föräldrarna hölls 
av fysioterapeut och innehöll träning av postural kontroll, rörelsefaciliterade tekniker för att 
förbättra symmetrier, muskelbalans och generell rörelse som skedde i olika positioner av 
barnet. Träningen utfördes sedan av föräldrarna två gånger om dagen, upp till tio minuter 
och anpassades efter barnets tillfredsställelse (Öberg et al., 2012). Fysioterapeuten måste 
enligt Goldstein (2013) känna sig trygg i att lära föräldrarna aktiviteter som utmanar 
spädbarnets motoriska och sensoriska kompetens.  

1.3.1 Föräldrar 

Att få barn innebär ofta en stor omställning i livet, inte minst om barnet föds med avvikelser, 
sjukdom, missbildning eller någon annan skada (Gough, 2013). Hon menar att de allra flesta 
föräldrar som får ett barn med en avvikelse genomgår en kris med mycket känslor, oro och 
osäkerhet inför framtiden. Att vara förälder till ett barn med en avvikelse kräver inte bara ett 
ansvar för omvårdnad och utveckling utan också att kunna möta de behov som barnets skada 
kräver (Gough, 2013). Hon menar att även om detta medför en kris så skapar sig snart de 
flesta föräldrar en ny vardag och utvecklar en självständig föräldraroll som innebär 
samarbete med habilitering och andra vårdgivare. Detta kan dock bli en påtvingad relation 
där föräldrarna står hjälplösa och beroende av vården, något som kan hota föräldrarollen. 
Goldstein (2013) belyser vikten av att terapeuten måste respektera föräldrarnas kunskap och 
erfarenheter samt respektera deras behov. Hon förklarar att en etablering av ett klimat där 
föräldrarna känner sig trygga kan vara nyckeln till att få samarbetet att fungera. Adams och 
Tapia (2013) åskådliggör värdet i tidiga interventioner i hemmiljö med fokus på 
familjeorienterat stöd som stöder förälder-barn relationen. Familjecentrerad vård är en 
filosofi inom hälsovården, där ett ömsesidigt förhållande utvecklas mellan familjen och 
vårdgivare (Ball, Bindler, & Cowen, 2010). På detta sätt kan prioriteringar och behov 
tillgodoses när familjen söker hjälp och båda parterna respekterar varandras kunskap, 
skicklighet och erfarenhet. Författaren förklarar att i motsats till den familjecentrerade 
vården finns den familjefokuserade vården där vårdgivaren står som expert och har en mer 
bestämmande roll. 

Målet med förälder-terapeutsamarbete är att hjälpa familjemedlemmar att utveckla positiva 
relationer med sitt barn och få dem att känna förtroende och skicklighet i deras förmåga att 
ta hand om barnet (Goldstein, 2013). Hon menar att föräldrar lär sig mycket av terapeuten, 
men terapeuten lär sig också mycket av föräldrarna och blir med tiden en bättre lärare, 
förmedlare och coach. Riddersporre (2003) beskriver i sin bok om att möta det oväntade att 
samarbetet mellan föräldrarna och till exempel habiliteringen ofta kan försvåras av att de har 
olika förväntningar på varandra. Genom att involvera föräldrar i att sätta upp och genomföra 
mål ökar känslan av kompetens och delaktighet hos föräldrarna (Fallang & Östensjö, 2009). 
De menar att specifika och funktionella mål som baseras på familjernas bekymmer ska sättas 
upp av föräldrarna i en diskussion med professionella vårdgivare. 

Ett sätt att som fysioterapeut öka föräldrarnas motivation till att hjälpa sina barn skulle 
kunna vara att använda sig av tekniken motiverande samtal (engelska: motivational 
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interviewing [MI]). MI handlar enligt Rollnick, Miller och Butler (2009) om att styra, vägleda 
och följa, samt att fråga, informera och lyssna. MI används för att hjälpa människor att fatta 
lämpliga val i förhållande till situationen som kommer att förstärka en beteendeförändring 
(Miller, 2016). Schaefer och Kavookjian (2017) genomförde en systematisk översyn av 
effekten i användandet av MI där de kom fram till att MI är positivt vid ihållande av ett 
beteende samt att livskvalitén ökade. De föreslår att vårdgivare bör fundera på att 
implementera MI i praktiken för att förbättra hälsan på lång sikt. 

1.4 Beteendemedicin 
Broberg och Lenné (2017) förklarar att beteendemedicin är ett område som tillämpas inom 
fysioterapi och kan definieras som ett tvärvetenskapligt område där integrering av 
psykosociala, beteenderelaterade och biomedicinska frågor står i fokus. Genom att använda 
sig av ett beteendemedicinskt perspektiv på fysioterapi ser man fysioterapeuten som 
vägledare och ansvarig för att patienten utifrån sina förutsättningar ska fungera så 
självständigt som möjligt (Denison & Åsenlöf, 2012). De förklarar vidare att sociokulturella, 
psykosociala, beteendemässiga och biomedicinska faktorer står i fokus i detta 
interdisciplinära område. En beteendemedicinsk behandlingsåtgärd inkluderar initiering, 
genomförande och bibehållande av ett beteende. Detta beteende kan förklaras med bio-
psyko-sociala faktorer (Denison & Åsenlöf, 2012).  

Borrell-Carrió, Suchman och Epstein (2004) menar att den bio-psyko-sociala modellen både 
är en filosofi i klinisk vård och en praktisk klinisk guide för att kunna ge patienten så bra vård 
som möjligt. Denison och Åsenlöf (2012) styrker detta och förklarar att för att uppnå och 
bibehålla beteendeförändringar för en bättre hälsa är beteendemedicin och det bio-psyko-
sociala arbetssättet hos fysioterapeuten att föredra i förhållande till det rent medicinska 
arbetssättet. De förklarar och definierar beteende som ett samspel mellan arv och erfarenhet, 
ett beteende kan vara observerbart (yttre beteende – motoriskt och verbalt), och icke 
observerbart (inre beteende – tankar och känslor).  

Achterberg, Huisman-de Waal, Ketelaar, Oostendorp och Wollersheim (2011) menar att 
självmonitorering av beteende, riskkommunikation och användandet av socialt stöd är mest 
effektivt vad gäller beteendeförändringstekniker. De menar vidare att endast ge information, 
material och professionellt stöd till patienter för att genomföra en förändring inte är 
tillräckligt. Inom beteendemedicin används många olika teorier för att förklara och förstå hur 
beteenden uppstår (Denison & Åsenlöf, 2012). Nedan presenteras Socialkognitiv Teori [SKT] 
och operant inlärning som kan förklara inlärningen av olika beteenden, som enligt Denison 
och Åsenlöf (2012) är något som patienten gör, säger, tänker eller känner. 

1.4.1 Socialkognitiv teori 

SKT förklarar att individen, omgivningen och beteendet påverkar varandra reciprokt när en 
beteendeförändring ska ske. Att något är reciprokt betyder att flera faktorer ömsesidigt 
påverkar varandra och vid förändring av en faktor, påverkas även de andra faktorerna 

http://www.annfammed.org/search?author1=Anthony+L.+Suchman&sortspec=date&submit=Submit
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(McAlister, Perry & Parcel, 2008). En hälsofrämjande beteendeförändring i denna uppsats 
syftar till föräldrarnas implementering av träning av motoriska färdigheter i vardagen. Barnet 
och föräldrarna ses som en enhet och representerar tillsammans individen i SKT.  

 

Figur 1: Grundläggande princip inom den Socialkognitiva teorin, det ömsesidiga beroendet mellan 
person, beteende och omgivning (Denison och Åsenlöf, 2012, s. 28). 

McAlister et al. (2008) förklarar att SKT kan delas in i fem nyckelbegrepp: psykologiska 
determinanter av beteende, observationsinlärning, miljömässiga determinanter av beteende, 
självreglering samt moralisk frånkopplande. Inom dessa huvudkategorier finns många olika 
begrepp, här presenteras de som är relevanta för denna studie sett utifrån hur 
fysioterapeuten kan påverka en hälsofrämjande beteendeförändring hos föräldrarna och 
spädbarnet. Self-efficacy handlar om tilltro till egen förmåga att i en specifik situation utföra 
ett specifikt beteende. Detta begrepp kan tillämpas då föräldrarna ska tro på sin förmåga att 
utföra till exempel ett motoriskt träningsprogram i hemmet. Utfallsförväntningar handlar 
om förväntningar av konsekvenser av ett specifikt beteende. Om föräldrarna tror att 
beteendet (träningen) kommer leda till framsteg i utvecklingen hos spädbarnet och om 
föräldrarna anser att det är viktigt kommer det att påverka om de utför träningen eller inte. 
Observational learning handlar om att lära sig nya beteenden genom att observera andra. 
När fysioterapeuten visar nya tekniker sker en inlärning genom observation och om 
föräldrarna förstår vad beteendet kommer leda till är sannolikheten större att de utför 
beteendet i fortsättning. Samma sak kan ske hos spädbarnet då hen ser föräldrarna göra 
rörelser och härmar dem. Facilitering handlar om att erbjuda verktyg eller miljömässiga 
förändringar för att göra nya beteenden lättare att utföra. När fysioterapeuten visar en 
träningsövning kan tips ges på hur föräldrarna kan skapa situationer som är utvecklande för 
spädbarnet med hjälp av verktyg/leksaker i den fysiska miljön. Självreglering handlar om att 
kunna kontrollera sitt eget beteende, detta kan ske med hjälp av till exempel målsättning, 
självbelöning, självinstruktion samt värvning av socialt stöd. En förmåga till självreglering 
kan öka föräldrarna självständighet, något som fysioterapeuten kan stötta på olika sätt 
(McAlister et al., 2008). 

Inom beteendemedicin används ofta inlärningsteorin Operant inlärning. Kowalski och 
Westen (2009) förklarar att om en individ ska utföra ett beteende beror det på effekten det 
har på omgivningen. Ramnerö och Törneke (2013) menar att ett beteende styrs av 
konsekvenser samtidigt som beteendet utförs, vid förstärkning (positiv eller negativ) av ett 
beteende är sannolikheten stor att beteendet upprepas, men motsatt om en bestraffning 
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(positiv eller negativ) sker. Enligt Bandura (2004) avstår människor från att göra saker som 
skapar missnöje och föredrar istället saker som skapar tillfredsställelse och ökar självkänslan.  
Föräldrarna kan se konsekvenser av sitt beteende med träning av barnet genom att barnet 
gör framsteg. 

1.5 Problemformulering 
Arbetet som fysioterapeut inom pediatrik innefattar att bedöma funktionsförmåga, behov av 
åtgärder samt att genomföra behandling i syfte att förbättra, bevara eller kompensera för en 
nedsatt förmåga. Fysioterapeutens erfarenhet och kompetens om den motoriska 
utvecklingen, spädbarnets och föräldrarnas förutsättningar samt miljön styr 
behandlingsupplägget och påverkar resultatet. Det krävs enligt forskningen en repetitiv 
träning för att spädbarnet ska kunna uppnå en ny färdighet och det är av stor vikt att 
fysioterapeuterna jobbar i nära relation och i samarbete med föräldrarna till spädbarnet då 
den mesta träningen ska ske i familjens vardag. Fysioterapeutiska åtgärder på spädbarn är ett 
outforskat område med många faktorer att ta hänsyn till som påverkar behandlingen. För att 
klargöra helhetsbilden och viktiga faktorer i behandlingen undersöker denna studie 
fysioterapeuters upplevelser av faktorer som påverkar behandlingen av motoriska avvikelser 
hos spädbarn. Resultatet kan ge en ökad förståelse för komplexiteten inom området, vilket 
kan leda till en bättre utformning av behandlingen i framtiden. 

2 SYFTE 

Syftet med studien är att undersöka fysioterapeuters upplevelser av faktorer som påverkar 
behandling vid motoriska avvikelser hos spädbarn. 

3 METOD OCH MATERIAL 

3.1 Design 
Till denna studie tillämpades den kvalitativa metoden som genom samtal skapar kunskap om 
erfarenheter, upplevelser, känslor och attityder (Kvale & Brinkmann, 2009). I den kvalitativa 
metoden ges möjligheter för respondenten att beskriva hur dennes verklighet ser ut (Olsson 
& Sörensen, 2011). Som forskare lägger man fokus på att beskriva, tolka och förklara hur 
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respondenterna uppfattar ämnet i fråga. Vidare tillämpades en induktiv ansats som är en 
objektiv och förutsättningslös tolkning av intervjuerna (Lundman & Hällgren-Granheim, 
2012; Backman, 2016). 

3.2 Urval 
De som rekryterades till studien valdes ut med ett bekvämlighetsurval som enligt Lundman 
och Hällgren-Granheim (2012) är de första som finns till hands och är lättillgängliga. 
Författarna menar att urvalet även var ändamålsenligt då respondenterna handplockades 
efter kunskap och erfarenhet, detta för att kunna ge mest värdefull information till studien. 
En respondent rekryterades med metoden snöbollsurval då en respondent hänvisade 
författarna till en annan möjlig respondent (Lundman & Hällgren-Granheim, 2012).  

Inklusionskriterier för att delta i studien var att fysioterapeuten skulle ha minst sex månaders 
erfarenhet av behandling av motoriska avvikelser hos spädbarn, vara yrkesverksam vid 
intervjutillfället samt villig att dela med sig av sin kunskap. Sex kvinnliga yrkesverksamma 
fysioterapeuter inom behandling av spädbarn rekryterades från barnkliniker och 
habiliteringsmottagningar, tre från varje verksamhet. De träffade och behandlade spädbarn 
minst en gång i veckan. Respondenterna hade varit verksamma inom behandling av 
motoriska avvikelser hos spädbarn mellan tre och 25 år. 

3.3 Tillvägagångssätt 
Studieförfattarna kontaktade verksamhetschefer vid barnkliniker och 
habiliteringsverksamheter via telefon och/eller mejl. Rekrytering av respondenter skedde 
genom att få ett godkännande av verksamhetschef för genomförande av intervjuer. Därefter 
tillfrågades respondenterna för medverkan i studien. En tid och plats för intervjun bokades in 
då respondenten tackat ja till att delta. Efter detta fick respondenterna ett informationsbrev 
via mejl som innehöll bland annat information om studiens syfte, att deltagande var frivilligt 
och att de närsomhelst utan vidare förklaring kunde avbryta sitt deltagande, se bilaga A. 
Denna information upprepades sedan vid intervjutillfället. Respondenterna fick välja plats 
för intervjun, denna plats var antingen ett kontor eller annat tyst rum på arbetsplatsen. 
Tillstånd om genomförande av intervjuer lämnades till verksamhetschef i samband med 
intervju, en verksamhetschef hade kontor på annan plats och godkännande skickades därför 
med post. En respondent var själv verksamhetsansvarig på arbetsplatsen. Ingen av de 
rekryterade deltagarna meddelade sitt avhopp under studiens gång. 

3.4 Datainsamling 
Data samlades in genom intervjuer mellan perioden 10/10 till 30/11–2017. En 
semistrukturerad intervjuguide formulerad utifrån studiens syfte användes som stöd till 
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intervjuerna, som enligt Olsson och Sörensen (2011) betyder att forskaren kan vara flexibel 
och ändra och fördjupa frågorna under intervjun för att förstå den intervjuades inställning 
och upplevelser. De första fem frågorna var bakgrundsfrågor, därefter ställdes sex frågor som 
skulle besvara studiens syfte (se bilaga B). Två provintervjuer genomfördes för att undersöka 
om studiens syfte besvarades och att intervjun fick ett bra flyt. Intervjuguiden och 
provintervjuerna ansågs ha god kvalité och inkluderades därför i studien.  

Intervjuerna spelades in på diktafon för att sedan kunna transkriberas ordagrant. En av 
författarna agerade intervjuledare och den andra ansvarade för komplettering av frågor och 
inspelning. Två intervjuer genomfördes ensam av en författare av praktiska skäl, i övrigt 
fördelades intervjuledarrollen lika mellan författarna. Intervjuerna tog mellan 30–50 
minuter och avslutades med att respondenterna fick höra studiens syfte och tillfälle att lägga 
till något extra till intervjun. 

3.5 Dataanalys 
Analysen av intervjuerna påbörjades då författarna lämnade respondenten. En diskussion 
kring ämnen som tagits upp under intervjun samt ämnen som skulle ha frågats mer om 
inleddes mellan författarna. Till nästkommande intervju visste därför författarna mer om 
eventuella följdfrågor samt hade större kunskap. De inspelade intervjuerna transkriberades 
ordagrant i Word, där de först döptes till första bokstav i förnamn, denna bokstav byttes 
sedan ut till en siffra utan inbördes ordning. Intervjuerna resulterade i ca 50 A4-sidor 
transkriberad text (11 punkter) som i ett nästa steg slumpmässigt delades upp mellan 
författarna, tre var. Dessa intervjuer lästes många gånger för att fånga helhetsbilden och 
därefter markerades det som svarade på studiens syfte. Därefter bytte författarna intervjuer 
med varandra och fick lägga till eller kommentera den andra personens markeringar. 

Den kvalitativa innehållsanalysen tillämpades som metod vid analys av insamlad data som 
enligt Lundman och Hällgren-Granheim (2012) fokuserar på tolkning av text, deltagarnas 
berättelser och erfarenhetskunskap. Hela analysprocessen genomfördes av båda författarna 
tillsammans. Meningsbärande enheter som svarade på studiens syfte plockades ut i en 
process som medförde diskussioner fram och tillbaka om relevans. När denna process var 
genomförd var det dags för kondensering av meningsenheter, vilket innebär att texten görs 
mer lätthanterlig men det centrala innehållet bevaras. Nästa steg var att skapa en 
övergripande kod av den kondenserade meningsenheten, koden hölls så textnära och 
manifest som möjligt men för att den ska bli begriplig och meningsfull krävdes ibland en 
tolkning och en abstraktion av innehållet (Lundman & Hällgren-Granheim, 2012). Se tabell 
två för kort beskrivning av analysprocessen. 

Varje kod skrevs upp på en post-it-lapp som numrerades efter respondenterna. Post-it-
lapparna sattes upp överskådligt och flyttades runt till dess att författarna enats om 
underkategorier som sedan sattes ihop till kategorier. Se tabell tre för exempel på 
analysprocessen. Arbetet med att skapa underkategorier och kategorier reviderades en gång 
efter grupphandledning för att göra kategorierna mer tydliga. 
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Tabell 2: Kort beskrivning av analysprocessen. 

Meningsenhet Kondensering Kod Underkategori Kategori 

Ord, meningar 
eller stycken 
plockades ut 
som svarade på 
studiens syfte 

Förkortning av 
meningsenhet 
för att ta fram 
det centrala 

Kort förklaring 
av 
kondenseringen 

Koder med 
liknande innehåll 
sorteras ihop till 
en underkategori 

Underkategorier 
sätts ihop och 
bildar bredare 
kategorier 

 

Tabell 3: Exempel på analysprocessen. 

Meningsenhet Kondensering Kod Underkategori Kategori 

Men jobba mycket 
med förväntningar så 
att man är öppen med 
vilka förväntningar 
som finns. För går 
föräldrarna och har 
förväntningar och 
förhoppningar som 
inte går att uppnå då 
kan det ju bli 
jättetokigt. 

Det blir 
jättetokigt om 
föräldrarna har 
för höga 
förväntningar 
och 
förhoppningar 
som inte går att 
uppnå 

För höga 
förväntningar 

Föräldrar med 
för höga 
förväntningar 

Hämmande 
faktorer i 
barnets 
närhet  

Det ska funka i 
vardagen, det är det. 
Ett livslångt tänk man 
behöver ha och då 
måste man tänka att 
det här är något som 
går in i vardagen. 

Man behöver ha 
ett livslångt 
tänk med något 
som fungerar i 
vardagen 

Livslångt 
tänk som 
fungerar i 
vardagen 

Träning ska 
fungera i 
vardagen 

Behandling i 
vardagen 

3.6 Etiska överväganden 
I enlighet med Vetenskapsrådet (2002) och de forskningsetiska principerna gavs 
respondenterna information gällande Informationskravet, Samtyckeskravet, 
Konfidentialitetskravet och Nyttjandekravet. Detta för att uppsatsen skulle uppfylla de 
forskningsetiska krav som involverar människor.  

I enlighet med informationskravet informerades respondenterna i brev (e-post) och i 
telefonsamtal om studiens syfte och metod. Där framkom det att deltagande var frivilligt och 
kunde avbrytas när som helst under studiens gång utan vidare konsekvenser. 
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Respondenterna informerades också om hur de kunde ta kontakt med författarparet och 
handledare. I enlighet med samtyckeskravet gav respondenterna sitt samtycke till 
deltagande via e-post samt vid intervjusituation. I enlighet med konfidentialitetskravet fick 
respondenterna information om att de inte kunde identifieras i det färdiga arbetet, då 
författarna var de enda som visste vilka respondenterna var. De fick även en siffra istället för 
initialer vid användande av citat. Intervjuerna förvarades oåtkomligt för andra. I enlighet 
med nyttjandekravet informerades respondenterna om att resultatet kommer att användas 
vid ett examensarbete vid Mälardalens Högskola och att när intervjuerna var gjorda skulle de 
transkriberas och när uppsatsen är godkänd kommer det transkriberade materialet att 
raderas. 

4 RESULTAT 

Respondenterna upplevde att det fanns ett flertal faktorer som kunde påverka behandlingen. 
Utifrån analysarbetet växte 19 underkategorier fram, av dessa bildades fem kategorier (se 
tabell 3). Nedan presenteras resultatet i form av citat och beskrivande texter. 

Tabell 3. Underkategorier och kategorier som illustrerar fysioterapeutens tankar om faktorer 
som påverkar behandling av spädbarn med motoriska avvikelser. 

Underkategori Kategori 

Allians mellan fysioterapeut och föräldrar  

Mål på rätt nivå Fysioterapeutens samarbete och 

Föräldrarnas förståelse kommunikation med föräldrar 

Kommunikationsverktyg  

Vardagsträning som del av livet  

Lekfull träning Vardagsträning 

Föräldrarnas trygghet i att behandla själva  

Föräldrar i kris 

Brist på ork och tid 

Understimulerande miljö 

Föräldrar med för höga förväntningar 

Kulturella skillnader 

 

 

Hämmande faktorer i barnets närhet 

Strukturerad kartläggning  
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Barnets intresse och strävan Individanpassning av träning 

Barnets förutsättningar  

Team och utbud 

Fysioterapeutens erfarenhet 

Behandlingsriktlinjer 

 

Resurser i fysioterapeutens arbetsmiljö 

 

Bristande tid  

4.1 Fysioterapeutens samarbete och kommunikation med föräldrar 

Under intervjuerna diskuterades en bra relation mellan fysioterapeut och föräldrar som en 
viktig förutsättning för en god behandling. Här presenteras: Allians mellan fysioterapeut och 
föräldrar, mål på rätt nivå, föräldrarnas förståelse samt kommunikationsverktyg. 

4.1.1 Allians mellan fysioterapeut och föräldrar 

Det framkom under intervjuerna att samtliga respondenter såg relationen och alliansen till 
föräldrarna som en av de viktigaste komponenterna vid behandlingen av barnet. Denna 
relation handlade främst om ett gott samarbete med en god dialog mellan föräldrar och 
fysioterapeut. För att skapa följsamhet ansågs det viktigt att föräldrarna har en vilja och 
önskan att förändra situationen. Respondenterna måste kunna möta föräldrarnas bekymmer 
på rätt nivå för att skapa en långsiktig relation och allians. 

”..få en bra relation till familjen som fungerar över lång tid” (3). 

”Och så alliansen med föräldrar, ett fungerande nätverk. Ja men det är ju det att om du har ett 
nätverk som är fungerat och motiverat så är det ju för att det ska vilja förändra någonting, och 
verkligen försöker, då är det mycket, mycket lättare att få resultat” (2). 

4.1.2 Mål på rätt nivå 
Respondenterna belyste vikten av ett målfokuserat arbete, med mål på rätt nivå där samtliga 
involverade kring barnet arbetar mot samma mål och riktning. Respondenterna utryckte att 
målen ska vara utmanande och stimulerande men inte för avancerade för varken barn eller 
föräldrar. Det framkom också att alla måste vara överens om målet för att det ska kunna 
uppnås. 

”Om det är för avancerat både för barn och föräldrar så tror jag att man, ja det kan verkligen 
hämma” (1).  

”Utifrån familjernas mål, våra mål och barnets mål” (3). 
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4.1.3 Föräldrarnas förståelse 
Flera respondenter uttryckte att föräldrarnas förståelse för problemet påverkade upplägget 
av behandlingen och att informationen måste anpassas efter föräldrarnas kognitiva nivå 
och/eller utbildningsnivå. Det belystes att alla måste vara med på tåget för att behandlingen 
ska fungera och för detta krävs en tydlighet. En respondent menar att vissa föräldrar kan vara 
för hjälpsamma för barnens bästa, de låter inte sina barn få träna på att göra saker själva. 
Här framfördes vikten av diagnosinfo och att få föräldrarna att förstå konsekvenserna av 
utebliven träning men också att det är en balansgång som kräver en fingertoppskänsla i hur 
mycket information som ska ges beroende på föräldrarnas förståelse.  

”Förståelse för problemet, för alltså vissa måste man ju vara väldigt tydlig mot och vissa 
föräldrar måste man liksom avdramatisera lite och det är ju inte så.. Alltså du behöver inte 
träna 24h om dygnet med ditt barn. Det är helt okej att ah.. Och vissa måste man verkligen 
piska på. Så det är en jätteavvägning där på hur pass mycket info och hur pass målande den 
ska vara” (4). 

4.1.4 Kommunikationsverktyg 

Några av respondenterna förklarade att de ibland använde sig av samtalstekniken MI och 
mycket öppna frågor för att förstå föräldrarnas tankar och känslor för situationen. Under 
flera av intervjuerna nämndes användandet av tolk som en påverkande faktor, här lyftes 
vikten av en bra tolk som kan förmedla en god kommunikation. En respondent tog upp 
bedömningsinstrumentet SOMP-I som ett pedagogiskt verktyg för att visa praktiskt på 
skillnader och avvikelser samt vid genomgång av träningsinstruktioner. Flera fysioterapeuter 
berättade att de ibland använder bilder och skriftliga instruktioner för att förtydliga 
träningsövningar. 

”...bra material med som man då kan använda i sin behandling med bilder och instruktioner, så 
om jag instruerar någon töjning så kan jag lämna ut för högersidig torticollis då kan jag lämna 
ut den på bild och i skrift” (6). 

4.2 Vardagsträning 

Samtliga respondenter framförde att träningen ska fungera i vardagen och bli en naturlig del 
av livet. Här presenteras: Vardagsträning som en del av livet, lekfull träning samt 
föräldrarnas trygghet i att behandla själva. 

4.2.1 Vardagsträning som en del av livet 

Respondenterna förklarade att de finns som ett stöd till föräldrarna och barnen, men att 
träningen ska ske hemma i vardagen. Flera respondenter förklarade att tiden för träningen 
kan påverka resultatet och det gäller att föräldrarna genomför det som planerats. Oftast finns 
tid för träning då en förälder alltid är hemma med barnet när det är under året men att till 
exempel syskon och andra faktorers uppmärksamhet kan hindra att träningen blir av.  
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Respondenterna belyste vikten av att inte ge föräldrarna för mycket på en gång, utan istället 
plocka ut det viktigaste så att de jobbar aktivt med en eller ett par saker i taget. De menade 
att träningen inte ska göras övermäktig och att familjen ska fungera och att livet runt 
omkring måste hinnas med.  

”det ska funka i vardagen, det är det. Ett livslångt tänk man behöver ha och då måste man 
tänka att det här är något som går in i vardagen” (5). 

4.2.2 Lekfull träning 

Respondenterna framförde vikten av en lekfull träning, att träningen blir lek och en vana 
istället för ett tungt måste. Att träna en specifik färdighet kan också ge barnet förutsättningar 
för andra färdigheter och på så sätt kan man vinna gratisfunktioner. Så här svarade en 
respondent på frågan om positivt utfall av behandling. 

”Då har jag med mig föräldrarna, då har de förstått och då är de motiverade, taggade, de 
känner att det här är inte träning utan det här är lek. Det är såhär vi ska leka med vårt barn, 
det är såhär vi ska agera mot vårt barn. Att det faller sig naturligt, då blir det bra. När de inte 
känner att det här är ett tungt måste, utan faller sig naturligt” (4). 

4.2.3 Föräldrarnas trygghet i att behandla själva 

Att skapa en trygghet hos föräldrarna var något som flera av respondenterna lyfte. 
Respondenterna underströk att de inte vill ta över situationen utan vill finnas som en coach. 
Föräldrarnas kunskap och tro på att klara att överföra träningen till fler situationer i 
vardagen och att föräldrarna kan sätta barnet i bra situationer som gör att han/hon kan hitta 
vägar till att utveckla sin motorik anses viktigt. Det framkom också att man inte ska 
skuldbelägga föräldrarna, snarare inventera deras egenskaper och skapa en positiv stämning 
genom till exempel positiv förstärkning för att skapa trygghet att behandla i själva. 
Respondenterna förklarade att denna trygghet kan skapas genom att ställa mycket frågor 
som visar på att det är föräldrarna som kan mest om sitt barn. 

”Jag är jättenoga med att föräldrarna är dom som ska kunna det här bäst, för man vill inte ha 
en liksom en allians en livegen sjukgymnast resten av livet. Utan jag vill ge föräldrarna den 
tryggheten i att dom bäst kan behandla sitt barn, även om det är någon funktionsavvikelse” 
(2). 

”Ett bra möte, eh, att föräldrarna känner att de inte blir överkörda, utan att de får vara med 
och styra, prova och får känna att de lyckas. Och får känna att det blir en positiv stämning. Så 
att man inte känner, att, gud det är något fel på mitt barn. Utan ja, det är såhär vi ska göra! Så 
att det blir en sån spiral istället för att man går hem och jämför ännu mer med andra barn” (4).  
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4.3 Hämmande faktorer i barnets närhet 

Det finns enligt respondenterna en mängd olika faktorer i barnets närhet som skulle kunna 
hämma en god behandling. Här presenteras: Föräldrar i kris, brist på tid och ork, rörig 
omgivning, föräldrar med för höga krav, samt kulturella skillnader. 

4.3.1 Föräldrar i kris 

Respondenterna förklarade att det är en chock och en kris för föräldrarna att få ett barn som 
det är något speciellt med och att föräldrar i kris och förnekelse kan hämma behandlingen. 
Det gäller att möta föräldrar i kris på rätt sätt för att nå krisbearbetning och acceptans. 

”Var man har föräldrarna. Är de i kris fortfarande, har de förstått vad det handlar om. Ehm, att 
man möter dem på rätt sätt” (3). 

”En obearbetad kris kan ju verkligen hämma” (6). 

4.3.2 Brist på tid och ork 

Respondenterna förklarade att de flesta vill sitt barns bästa men att man som förälder kanske 
inte alltid har förmåga att utföra den behandling som är nödvändig. Behandling av barnet 
kan kräva mycket tid och energi och det finns föräldrar som inte klarar av situationen. Även 
nätverket i form av mor- och farföräldrar kan vara bristande enligt några respondenter. 

”Sen kanske man inte alltid orkar” (2).  

4.3.3 Understimulerande miljö 

En annan del i barnets närhet som påverkar behandlingen enligt flera av respondenterna är 
miljön som barnet lever och lär i. En rörig miljö med mycket intryck kan bli för komplicerat 
och barnet kan till och med stänga av. För lite stimulus i miljön kan däremot vara för 
omotiverande för spädbarnets utveckling. 

”Om man har en så neutral miljö om man säger, inte så mycket stimulans i miljön. Då tar det 
längre tid att lära sig färdigheter än i en miljö som är stimulerande på rätt sätt för barnet. Sen 
kan det ju också bli mycket. Att barnet mer stänger av för att det blir för mycket” (3). 

4.3.4 Föräldrar med för höga förväntningar 

Föräldrarnas förväntningar på utfall av träning diskuterades av flera respondenter. Här 
framkom vikten av en tydlig kommunikation då olika förväntningar eller en övertro på 
behandling är en hämmande faktor. Respondenterna menar att det är en avvägning i att ta 
upp eller ned förväntningar, föräldrarna ska inte känna att de har ett sjukare barn efter ett 
besök men de ska heller inte förvänta sig saker som inte går att uppnå. 
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”Men jobba mycket med förväntningar så att man är öppen med vilka förväntningar som finns. 
För går föräldrarna och har förväntningar och förhoppningar som inte går att uppnå då kan 
det ju bli jättetokigt” (3). 

4.3.5 Kulturella skillnader 

Vid frågan om hämmande faktorer för behandlingen uttryckte några respondenter att 
kulturella skillnader ibland kan vara ett hinder för behandlingen. En respondent menar att i 
familjer med många barn blir barnen ofta sittande i mammas famn till dess att de är ganska 
stora och att de i regel då hamnar motoriskt efter. Föräldrarna kan ibland ha ett annat sätt att 
se på sitt barn och dess utveckling, gentemot respondenternas bild.  

”Men även ah men faktiskt, kulturella skillnader kan ju faktiskt försvåra en behandling. Att man 
har ett annat sätt att se på sitt barn och dess utveckling, gentemot vad jag som behandlare har 
kanske. Att det kan krocka där. Bara ah men vilken syn man har på sitt barn” (5). 

4.4 Individanpassning av träning 

Samtliga respondenter lyfte vikten av att alltid individanpassa träningen efter barnets 
motivation och förutsättningar. Här presenteras: Strukturerad kartläggning, barnets 
intresse och strävan, samt barnets förutsättningar. 

4.4.1 Strukturerad kartläggning 

Respondenterna beskrev att behandlingen bygger på en kartläggning av spädbarnets problem 
genom att se vad som försvårar eller förhindrar. Alla respondenterna hade läst utbildningen 
SOMP-I som beskrevs som ett bra utvärderingsinstrument. De förklarar att man framförallt 
kollar på kvalitén i rörelser i olika positioner och att man då ser vilka delar som avviker och 
försöker anpassa träningen och övningar utifrån det som är problemet. Undersökningen 
sätter alltså sedan grund för den fortsatta behandlingen. 

”...är ju liksom SOMP-I bra på det viset för det tar hänsyn till den hära, hur kvaliten ser ut, inte 
bara det här med kan dom sitta och kan dom det och det, och det kanske de kan visst men 
kvalitén på rörelserna ser inte bra ut, det är någonting som avviker, det är här med man pratar 
om milstolpar” (6). 

4.4.2 Barnets intresse och strävan 

Att hitta barnets motivation, stimulans, intresse och vilja nämndes på olika sätt av samtliga 
respondenter som grundläggande och styr behandlingen. En respondent förklarade att 
hennes egen motivation inte hjälper om hon inte hittar barnets motivation. Genom att 
anpassa målet och locka intresset hos barnet menar respondenten att hon kan få barnet att 
göra det de vill. En respondent förklarade till exempel att genom att lägga barnets 
favoritleksak i soffan istället för på golvet kan hon få barnet att resa sig upp. 
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”Att se vad är det som lockar dom, vad är det som dom tycker är roligt att göra, vad har de för 
strävan?” (1). 

4.4.3 Barnets förutsättningar 

Flera respondenter tog upp olika faktorer hos spädbarnet som kunde försvåra behandlingen. 
Faktorerna som diskuterades mest var nedsatt syn, hörsel och kognition, men även andning, 
nutrition, nedsatt immunförsvar, ålder på barnet, ökade reflexer som stör viljemässiga 
rörelser, smärta och envishet. Ett par av respondenterna förklarade att när barnet börjar 
närma sig året har det en annan nyfikenhet och bestämdhet i vad hen tycker är roligt och 
spännande och det kan då bli svårare att nå. Samtliga fysioterapeuter förklarade vikten av att 
hitta alternativa vägar för att få barnets uppmärksamhet och jobba utifrån de förutsättningar 
som finns. 

”...barnets förutsättningar, för nu pratar vi ju motorisk, för om det är någon skada, att det är 
något som avviker, ibland kan det ju vara om det är något syndrom eller om det är en skada 
eller, det kan ju vara syn och hörsel som är påverkat, då får man locka på andra sätt. Och sen det 
här med som sagt deras kognition och kontakten med barnet hur, för det är sånt man också 
bedömer om den har ett avvikande beteende och avvikande kontakt och så, det är ju en del i 
helhetsbedömningen om vad det handlar om” (6). 

4.5 Resurser i fysioterapeutens arbetsmiljö 

Respondenterna lyfte olika typer av resurser på arbetsplatsen som förutsättningar för att 
behandling ska kunna genomföras. Här presenteras: Team och utbud, fysioterapeutens 
erfarenheter, behandlingsriktlinjer samt bristande tid. 

4.5.1 Team och utbud 

Nästan alla respondenter tog upp teamet som en viktig resurs i arbetet. Vikten av ett 
fungerande team med ett gott samarbete och att det går att hitta tider tillsammans med de 
andra professionerna. Många av respondenterna förklarade kuratorns viktiga roll för 
stöttning. Att ha med kuratorn på besök hos fysioterapeuten beskrivs av en respondent som 
ett enkelt och mer avslappnat sätt att introducera kuratorn till familjerna.  

”Teamet är ju viktigt och att föräldrarna då har det stöd, alltså mår föräldrarna dåligt så 
kanske dom ändå får komma till våran kurator och så mår dom lite bättre vilket gör att dom 
orkar, så det påverkar ju min träning också” (2). 

Vilket utbud som finns i samhället och på habiliteringar togs upp av en respondent. Till 
exempel att det blir långa resor för familjer som bor långt bort från habiliteringarna, att det 
kan vara svårt att få ihop familjeträffar men också vad det finns för typer av hjälpmedel att 
låna hem. 

”Jag tänker att det är utbud, och vad finns liksom, vad kan vi erbjuda på habben” (5). 
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4.5.2 Fysioterapeutens erfarenhet 

Flera respondenter belyste deras erfarenhet inom området som en underlättande faktor, att 
de sett fler barn tidigare med samma sak. Erfarenheter förklarades ge rutin och trygghet med 
säkrare bedömningar som gör det lättare att ge rätt behandling snabbt, även om varje ny 
familj har nya behov. En annan uttryckte att hon hade flera egna barn som en positiv faktor 
som gav erfarenhet. 

”...man får liksom samla på sig en hel del och man får ta tillvara på kunskaper och 
erfarenheter kring andra som har jobbat med barn länge. Och jag tror att det, att just 
behandling på små barn, att man blir bättre och bättre. Mycket erfarenhet liksom, och testa” 
(5). 

”Jag kan dra nytta av att vi provade det här på det här barnet en annan gång, väldigt tekniska 
saker behandlingsmässigt” (1). 

4.5.3 Behandlingsriktlinjer 

Det framkom under intervjuerna att det finns lokala riktlinjer att förhålla sig till, något som 
ser olika ut på olika ställen. Dessa uttrycktes av ett par respondenter som lösa. I övrigt fanns 
det habiliteringsprogram för vissa diagnoser som användes ibland. I intervjuerna framfördes 
en positiv inställning till riktlinjer och mallar. Respondenterna förklarade att det finns 
riktlinjer kring hur ofta besök med spädbarn ska bokas in. Vikten av tidiga insatser och tätare 
uppföljningar under första året belystes, på grund av snabb utveckling. Flera respondenter 
uttryckte att riktlinjer underlättar i stort och att det kan vara skönt att ha något att gå efter 
även om behandlingen alltid måste individanpassas. Det uttrycktes även en avsaknad av 
styrande riktlinjer bland flera av respondenterna. 

”Jag skulle ju vilja ha mer riktlinjer. Man saknar ju det. Så det är ju det vi håller på att jobba 
med internt, för att utarbeta behandlingsriktlinjer för olika diagnoser, sen blir det ju alltid 
individ, allt går ju inte exakt såhär, utan ibland måste man ju lägga in någonting extra” (6). 

”Så det hade väl varit önskvärt att vi hade hittat några riktlinjer så vi hade följt de här barnen 
med samma uppföljningsinstrument” (1). 

4.5.4 Bristande tid 

Flertalet av respondenterna uttryckte att det fanns en tidsbrist för att ta emot patienter så 
ofta som de skulle vilja. De skulle vilja ge mer feedback till föräldrarna och större möjlighet 
till att jobba tillsammans med tätare uppföljningar. 

”Att jag skulle ju till exempel känna att det var bra att träffa ett litet barn egentligen oftare än 
en gång i månaden, men då hinner inte jag det på min arbetstid, så.. Sånt har man ju att 
förhålla sig till hela tiden” (3). 
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5 DISKUSSION 

5.1 Sammanfattande resultat 
Syftet med studien var att undersöka fysioterapeuters upplevelser av faktorer som påverkar 
behandling vid motoriska avvikelser hos spädbarn. Med hjälp av det insamlade 
intervjumaterialet kunde studiens syfte besvaras. Respondenterna upplevde att det fanns ett 
flertal faktorer som kunde påverka behandlingen av motoriska avvikelser hos spädbarn. 
Fysioterapeutens samarbete och kommunikation med föräldrarna ansågs som en av de 
viktigaste förutsättningarna för en god behandling. Att ha en fingertoppskänsla i 
behandlingen fördes fram som viktigt då fysioterapeuten måste kunna anpassa nivån på till 
exempel information och träningsupplägg efter både spädbarnets- och föräldrarnas 
förutsättningar för att träningen ska kunna genomföras i familjernas vardag. Även resurser i 
fysioterapeutens arbetsmiljö belystes på olika sätt som påverkande på behandlingen. 
Respondenterna uppgav också faktorer som kan hämma behandlingen i form av hämmande 
faktorer i barnets närhet. 

5.2 Resultatdiskussion 
För att få en ökad förståelse för resultatet tillämpades den Socialkognitiva teorin som 
beskriver det reciproka förhållandet mellan individen, omgivningen och beteendet som 
påverkar varandra vid en beteendeförändring (McAlister et al., 2008). Denna 
beteendeförändring handlar i denna studie om att få föräldrarna att implementera motorisk 
träning för spädbarnet i vardagen. I denna studie kan författarna urskilja att respondenterna 
tar hänsyn till samtliga reciproka komponenter i behandlingen. Föräldrarna kan tillsammans 
med barnet ses som individen med faktorer såsom fysisk förmåga, tankar och känslor. 
Omgivningen kan vara miljön och fysioterapeuten. Träningen som ska implementeras i 
vardagen kan vara beteendet. Det en person gör, säger, tänker och känner är enligt Denison 
och Åsenlöf (2012) ett beteende och påverkas i interaktionen med individ och omgivning.  

Fysioterapeuterna (2016) beskriver att arbetet som barnfysioterapeut sker i nära relation till 
familjerna med råd och stöd, handledning, undervisning och genom att ge information till 
barnets nätverk. Samarbetet mellan fysioterapeuten och familjen var en av de tydligaste 
faktorerna som togs upp av respondenterna i studien. Goldstein (2013) förklarar att utbytet 
av information och kunskaper mellan föräldrar och respondenter är viktigt. Gough (2013) 
beskriver också den självständiga rollen som föräldrarna skapar samt relationen och 
samarbetet med habilitering och andra vårdgivare. Denna roll framfördes som mycket viktig 
av respondenterna. McAlister et al. (2008) menar att självreglering, som är en del inom SKT, 
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handlar om att själv kunna reglera och kontrollera sitt beteende på egen hand med olika 
verktyg till hjälp. Detta kan ses i det som respondenterna förklarar med att låta föräldrarna 
vara experter på sina egna barn och att fysioterapeuten ska fungera som en coach och 
vägledare snarare än den som bestämmer vad, hur och när saker ska göras.  

Fallang och Östensjö (2009) beskriver att känslan av kompetens och delaktighet hos 
föräldrarna kan ökas genom att involvera föräldrar i att sätta upp och genomföra mål. Även 
detta beskrivs som en viktig komponent inom självreglering (McAlister et al., 2008). Att 
involvera föräldrarna i olika sammanhang togs upp av samtliga respondenter. Fallang och 
Östensjö (2009) menar att målen ska vara specifika och funktionella samt att de ska baseras 
på familjernas bekymmer. Respondenterna i studien uttrycker snarare vikten av att alla 
jobbar mot samma mål och att nivån på målen måste vara rimliga. Att involvera föräldrarna i 
målsättningen skulle kunna vara ett sätt att uppnå detta och samtidigt öka känslan av 
delaktighet och kompetens. Sammantaget handlar detta om att jobba målfokuserat och det 
finns olika komponenter att ta hänsyn till vid målsättning i praktiken. Genom att låta 
föräldrarna vara med och styra skulle även utfallsförväntningar inom SKT kunna påverkas. 
Utfallsförväntningar handlar om förväntningar på konsekvenser av ett specifikt beteende, om 
föräldrarna tror att beteendet kommer leda till ett positivt resultat och om föräldrarna anser 
att detta resultat är viktigt för dem kommer det att påverka utförandet (Bandura, 2004). 

Sigmundsson och Pedersen (2004) förklarar att utvecklingen inte är förutbestämd utan 
kräver mycket repetitiv träning. Carla et al., (2010) samt Trahan och Mabuin (2002) visar på 
evidens för intensiv fysioterapi, något som skulle kunna förklara respondenternas arbete med 
att få in träningen i familjernas vardagsliv då det är den vardagliga träningen som kan göra 
skillnad. Respondenterna uttrycker att tiden för träning påverkar resultatet. De förklarar 
också att träningen inte får vara övermäktig för att den ska genomföras. Respondenterna 
förklarade att det är viktigt att skapa en trygghet hos föräldrarna för att de ska utföra 
träningen i vardagen och även kunna överföra träningen till flera situationer. Något som 
Gough (2013) tar upp är att föräldrarollen kan hotas av en påtvingad relation mellan 
vårdgivare och föräldrar, där föräldrarna står hjälplösa och beroende av vården. 
Respondenterna belyser snarare vikten av föräldrarnas förståelse och kunskap och att det är 
de som ska vara experterna. Detta skulle kunna vara för att undvika att föräldrarna hamnar i 
den hjälplösa och påtvingade situationen som Gough (2013) beskriver och istället skapar 
man ett gott samarbete där fysioterapeuten fungerar mer som en coach. Observational 
learning skulle kunna ses då fysioterapeuterna visar föräldrarna hur en ny övning (ett nytt 
beteende) ska gå till. Har föräldrarna förstått vad beteendet ska leda till är sannolikheten 
större att de kommer fortsätta att göra det (McAlister et al., 2008). 

Trygghet skulle också kunna skapas genom information och utbildning till föräldrarna. Detta 
kan stärkas med studien av Ustad, et al. (2016) som visar att utbildning i motorisk stimulans 
och handling för föräldrar förbättrar motoriska färdigheter hos prematura barn. Resultatet 
stärks också av Goldstein (2013), som skriver att nyckeln till att få fysioterapeut-förälder-
samarbetet att fungera kan vara att etablera ett klimat där föräldrarna känner sig trygga. 
Respondenterna uttrycker att föräldrars tilltro till sin egen förmåga att utföra träningen i 
vardagen med sitt eget barn ses som avgörande för att träningen ska bli av. Detta kan 
förklaras med begreppet Self-efficacy från SKT (Bandura, 2004). Enligt Bandura (2004) ska 
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dock self-efficacy mätas med en självskattning och därmed kunna utvärderas. Om 
respondenterna skulle be föräldrarna att skatta sin tilltro till sin förmåga (till exempel att 
genomföra en specifik övning) på en tiogradig skala skulle eventuella svagheter komma fram 
och efter diskussion om dessa skulle föräldrarnas self-efficacy för övningen kunna höjas.  

Resultatet visar att respondenterna använder sig av förstärkningar och MI, troligen för att 
höja föräldrarnas tilltro till sin egen förmåga, vilket skulle kunna resultera i att träningen blir 
av i större utsträckning. Rollnick, Miller och Butler (2009) förklarar att MI är ett sätt att öka 
motivation genom att styra, vägleda och följa, samt att fråga informera och lyssna. Som 
fysioterapeut inom pediatrisk vård kan användandet av MI öka föräldrarnas motivation till 
att träna med sitt barn. Flera av respondenterna använder sig av MI som ett verktyg för att 
skapa förståelse för föräldrarnas tankar och då även kunna ställa frågor som ökade 
motivationen. Enligt Miller (2016) kan MI användas för att hjälpa till att fatta lämpliga val i 
rådande situation och då även förstärka en beteendeförändring. Detta överensstämmer med 
resultatet i denna studie. Den hälsofrämjande beteendeförändringen sker hos barnet genom 
föräldrarna och det är därför föräldrarna tillsammans med barnet ses som individen enligt 
SKT i denna studie. En anledning till detta är att föräldrarna är de som vårdgivaren vänder 
sig till eftersom barnet är för litet för att själv kunna uttrycka sig (Edwinson-Månsson & 
Enskär, 2008). 

Flera av respondenterna tar upp föräldrar i kris som en hämmande faktor för behandlingen. 
De menar att det är viktigt att kunna möta föräldrarnas bekymmer och oro på rätt sätt. Detta 
beskrivs också av Gough (2013) som förklarar att ett barn med en skada medför en stor 
omställning i livet och att de flesta föräldrar genomgår en kris med mycket känslor, oro och 
osäkerhet inför framtiden. Respondenterna förklarar att föräldrarna ofta har kontakt med 
kuratorer för bearbetning av kris och hantering av situation. Kuratorerna kan ses som social 
omgivningsfaktor i SKT. Även det omgivande nätverket såsom mor- och farföräldrar hör till 
social omgivning i SKT och nämns som viktiga för behandlingen. Riddersporre (2003) 
skriver att samarbetet mellan föräldrarna och till exempel habiliteringen ofta kan försvåras 
av att de har olika förväntningar på varandra. I enlighet med detta beskriver respondenterna 
att det är viktigt med diagnosinformation och att ha en god dialog kring problem och 
förväntningar för att undvika missförstånd. Här kan även en parallell till föräldrarnas 
delaktighet i målsättningen dras. Genom att låta föräldrarna vara delaktiga i målsättningen 
kan man troligen reda ut och klargöra vad man kan förvänta sig av eventuell intervention. 
Om föräldrarna strävar mot för höga mål så har de förmodligen även för höga förväntningar 
på träningen. 

Respondenterna förklarar att träningen inte ska göras för avancerad eller övermäktig varken 
för föräldrar eller spädbarnet. De menar att det är bättre att välja ut en eller ett par övningar 
och sedan stegra efter framsteg. Respondenterna uttrycker också att fokus bör läggas på att 
träningen och målen ska vara möjliga att nå för att skapa en positiv känsla. Detta kan 
förklaras med den operanta inlärningen där beteenden styrs av dess direkta konsekvenser i 
samband med utförandet (Ramnerö & Törneke, 2013). Både barnets och föräldrarnas 
erfarenheter av att lyckas stärker viljan att i framtiden vilja prova samma sak igen, framför 
allt om positiv förstärkning har getts i samband med aktiviteten. Fysioterapeuterna (2016) 
skriver också att förutsättningar ska ges för att ta tillvara på barnets förmåga till lek och 
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utveckling i behandlingsprocessen. Detta är ett område som flera respondenter belyser. De 
menar dock inte att man bara ska ta tillvara på barnets förmåga till lek utan snarare att man 
ska göra den vardagliga träningen till en lek, som en vana, istället för ett tungt måste. Även 
Sigmundsson och Pedersen (2004) förklarar att så länge som barnet upplever träningen som 
rolig, positiv feedback ges och de får en känsla av att lyckas så har träningen effekt.  

Resultatet i denna studie visar att en miljö kan vara för neutral och omotiverande för ett 
spädbarn och att det i en sådan miljö tar längre tid att utveckla nya färdigheter. Även 
Valentini och Rudisil (2004) visar i sin studie att en motiverande och stimulerande miljö ger 
bättre motorisk utveckling än en miljö som inte ger de möjligheterna. Respondenterna i 
denna studie tar dock även upp att en rörig miljö med för mycket intryck kan göra att barnet 
istället stänger av, något som inte tas upp i litteraturen ovan. Goldstein (2013) menar att 
föräldrautbildningar kan förbättra föräldrarnas förmåga att tillhandahålla en stimulerande 
miljö för spädbarnet. Sådana utbildningar skulle kunna hållas inom pediatrisk fysioterapi för 
att öka föräldrarnas kunskap och ge barnen en bättre möjlighet till motorisk utveckling. 
Några respondenter nämner kulturella skillnader som hämmande för en god behandling, 
något som skulle kunna ses som individfaktorer inom SKT. Att man har olika sätt att se på 
barnet skulle kunna bero på föräldrarnas utbildningsnivå, kognitiva nivå och kulturella 
skillnader. Den kulturella aspekten förklaras av Rönnqvist och Rösblad (2013) som menar att 
föräldrarnas förväntningar på när barnet ska ha utvecklat en viss färdighet skiljer sig åt 
mellan olika kulturer och därför tränas olika färdigheter.  

Crawford, Stafford, Phillips och Tucker (2014) förklarar bland annat att de vuxna runt 
barnen ska tillgodose en faciliterande miljö och använda leksaker för att öka barnens 
engagemang. Facilitering är ännu en del inom SKT som handlar om att erbjuda verktyg eller 
miljömässiga förändringar som kan underlätta en beteendeförändring (McAlister et al., 
2008). Ett exempel på detta skulle kunna vara det som respondenterna tar upp om utbudet 
av hjälpmedel som kan underlätta träning i vardagen i hemmet. Hemmiljön för barnen och 
föräldrarna kan inom SKT ses som den fysiska och sociala omgivningen. 

Ett instrument som samtliga respondenter använder sig av för att undersöka barnets 
motoriska utveckling är SOMP-I. Behandlingen läggs sedan upp efter resultatet från SOMP-I. 
Enligt Persson och Strömberg (1993) är SOMP-I ett reliabelt och validt 
utvärderingsinstrument, men det är också ett strukturerat sätt att tidigt kartlägga motoriken i 
detalj hos spädbarnen. Det är enligt respondenterna också ett bra verktyg för att förmedla 
eventuella fynd till föräldrarna under besöken, vilket även stärks av Persson och Strömberg 
(1993). Samtliga respondenter förklarar att det är viktigt att hitta barnets motivation, 
stimulans, intresse samt vilja och ses som grundläggande för hur behandlingen ska läggas 
upp. Respondenternas förmåga att hitta barnets motivation verkar bygga på klinisk 
erfarenhet. 

Respondenterna menar att barnets egna förutsättningar kan göra att barnet blir svårare att 
nå och man måste då hitta alternativa vägar för att fånga uppmärksamheten hos barnet. 
Dessa förutsättningar kan förutom de motoriska avvikelserna involvera problem med syn, 
hörsel, uppmärksamhet, kommunikation och samspelsförmåga (Rydberg, 2011). En annan 
faktor som kan hämma träningen enligt respondenterna är ökade reflexer. Rönnqvist och 
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Rösblad (2013) menar att reflexerna kan påverka barnets möjligheter till viljestyrda rörelser. 
Respondenterna förklarar att det då gäller att anpassa position och handfattning så att 
reflexerna inte stör träningen. 

Respondenterna i denna studie framför hur viktigt teamet är vid behandling av spädbarn 
med motoriska avvikelser. De menar det är en stor resurs att ha ett team med ett bra 
samarbete. Enligt Fysioterapeuterna (2016) ingår ofta fysioterapeuter i multidisciplinära 
team där arbetsterapeuter, logopeder, specialpedagoger, kuratorer och psykologer ingår. 
Kuratorn nämns specifikt som viktig av respondenterna. De har ofta med en kurator på 
besöken som ett avslappnat sätt att introducera kuratorn om familjerna har behov av 
samtalsstöd. En respondent uttrycker att föräldrarnas välmående påverkar behandlingen 
eftersom att det är föräldrarna som ska genomföra den vardagliga träningen.  

Flera av respondenterna uttryckte en avsaknad av riktlinjer då dessa är en trygghet att luta 
sig mot, även om varje behandling måste individanpassas. Rönnqvist och Rösblad (2013) 
förklarar att det så tidigt som möjligt ska sättas in relevant behandling, insatser och/eller 
träning, något som kan avgöra barnets fortsatta utveckling. Att kunna ta emot barnen tidigt 
med tätare uppföljningar i början ansågs av respondenterna som en bra resurs och en viktig 
riktlinje. Flera respondenter uttryckte dock en tidsbrist och skulle vilja ta emot spädbarnen 
oftare än vad de har möjlighet till på sin arbetstid. De uttryckte också att de ville ha mer tid 
för feedback till föräldrarna. Önskan om större resurser till de yngsta barnen beror 
förmodligen på att hjärnan är som mest plastisk under de första tre levnadsåren (Johansen, 
2017). Johansen (2017) menar att insatserna ska sättas in så tidigt som möjligt, eftersom att 
repetitiv träning ökar hjärnans möjlighet för plasticitet. Respondenterna i studien menar 
även att barn som närmar sig året har en annan bestämdhet och nyfikenhet som kan göra det 
svårare att styra barnet till det man vill. Detta är ännu en anledning till att behandla 
spädbarn så tidigt som möjligt.  

Enligt Rönnqvist och Rösblad (2013) krävs det att fysioterapeuten har en gedigen teoretisk 
kunskap och testerfarenhet samt en förmåga att samspela med barnet ur barnets perspektiv, 
något som kräver fingertoppskänsla och mycket tålamod. Det stämmer väl överens med det 
som respondenterna har berättat. De förklarar att erfarenhet är en underlättande faktor som 
upplevs ge säkrare bedömningar och möjlighet att ge rätt behandling snabbare. Även kollegor 
med mycket erfarenhet nämndes som en underlättande faktor, där ett utbyte av kunskaper 
och färdigheter skulle kunna öka fingertoppskänslan. 

I resultatet framkom även att faktorer inom den bio-psyko-sociala modellen togs hänsyn till 
av respondenterna vid behandling av motoriska avvikelser hos spädbarn. Detta förklaras i 
texten nedan samt i figur 2. Denison och Åsenlöf (2012) menar att för att uppnå och bibehålla 
beteendeförändringar bör man ta hänsyn till bio-psyko-sociala faktorer. I detta fall skulle det 
kunna handla om att få föräldrarna att genomföra träningen och implementera träningen till 
olika vardagssituationer. De bio-psyko-sociala faktorerna förklaras i texten nedan samt i figur 
2. De biologiska faktorerna var faktorer som barnets fysiska förutsättningar. Här uppkom 
framförallt syn, hörsel, kognition men även reflexer, smärta, andning och nutrition som 
faktorer som påverkade behandlingen. Utifrån de biologiska problem som identifierats med 
hjälp av SOMP-I kan behandling läggas upp. Behandlingen skiljer sig också mellan olika 
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diagnoser, som även det är en biologisk faktor. Eftersom att barnet är så litet och har en 
begränsad förmåga att kommunicera kunde bara ett fåtal psykologiska faktorer hos 
spädbarnet identifieras. De faktorer som respondenterna ansåg påverka behandlingen var till 
exempel envishet, uppmärksamhet och motivation. I övrigt identifierades en rad olika 
psykologiska faktorer hos föräldrarna som ansågs ha en avgörande påverkan på 
behandlingen. Dessa psykologiska faktorer handlade om till exempel trygghet och kunskap. 
Även föräldrarnas utfallsförväntningar framkom under intervjuerna i form av acceptans och 
förväntningar. När det kommer till sociala faktorer så har stor vikt lagts vid interaktionen och 
kommunikationen mellan fysioterapeuten och föräldrarna men även mellan spädbarnet och 
fysioterapeuten. Kulturella skillnader som tas upp i studien är också exempel på sociala 
faktorer som påverkar behandlingen. Här diskuterades också syskon och deras 
uppmärksamhetsbehov som en påverkande faktor. Andra sociala faktorer som däremot inte 
framkommer i resultatet skulle kunna vara familjesituationen, om föräldrarna är skilda och i 
så fall deras relation och samarbete, eller om det bara finns en förälder med i bilden. 

 

 

Figur 2. Fri tolkning av den bio-psyko-sociala modellen utifrån fysioterapeuters upplevelser av 

faktorer som påverkar behandlingen av motoriska avvikelser hos spädbarn. 
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5.3 Metoddiskussion 
Den kvalitativa metoden med induktiv ansats tillämpades då syftet med studien var att 
undersöka fysioterapeuters upplevelser av betydande faktorer vid åtgärder för spädbarn med 
motoriska avvikelser. Kvale och Brinkman (2009) förklarar att den kvalitativa metoden 
skapar kunskap om erfarenheter, upplevelser, känslor och attityder. En fördel med att 
tillämpa den kvalitativa metoden var att respondenterna gavs möjlighet att ge sin bild av 
verkligheten gällande ämnet, till skillnad från om en kvantitativ metod hade valts, då inte 
samma utrymme för följdfrågor och djupare förståelse för svaren hade kunnat uppfyllas. En 
induktiv ansats valdes för en förutsättningslös analys som baserades på respondenternas 
upplevelser (Lundman & Hällgren-Granheim, 2012). Denna ansats passade studien då 
författarna inte ville testa någon specifik teori eller hypotes, vilket kan göras med den 
deduktiva ansatsen. Valet av design kan förklaras med författarnas begränsade förkunskap 
inom området och att den kvalitativa, induktiva metoden förutsättningslöst skapade en 
förståelse för resultatet. En nackdel enligt Denscombe (2016) är att resultatet i en kvalitativ 
studie inte går att generalisera till en större population då studien undersöker specifika 
individers upplevelser och urvalet är litet. En kvantitativ studie är enligt Carter, Lubinsky och 
Domholdt (2011) att föredra för att öka generaliserbarheten och överförbarheten. Dock anses 
till exempel en enkätstudie inte kunna ge samma djup och förståelse som den kvalitativa 
metoden, något som författarna eftersträvade. Vid en kvalitativ metod influerar tankar och 
erfarenheter frågeställningar och intervjuaren blir därför delaktig i resultatet jämfört med vid 
en kvantitativ metod där forskaren är distanserad till det som ska undersökas. Författaren i 
en kvalitativ metod är en given medskapare av resultatet och total objektivitet kan inte 
uppnås (Lundman och Hällgren-Granheim, 2012). 
 
En viss förförståelse för ämnet fanns då författarna haft VFU på habiliteringsverksamheter. 
Detta kan ha påverkat resultatet eftersom författarna undermedvetet kan ha sett områden på 
VFU:n som de ansett viktiga och oavsiktligt lyft dessa vid intervjusituationen. Dock ansågs 
förkunskapen bristfällig då undervisningen i pediatrisk fysioterapi är mycket begränsad 
under grundutbildningen på MDH. Författarnas förkunskaper och referensramar kan också 
ha styrt tolkningarna av respondenternas svar vilket kan ha medfört en viss subjektivitet. 
Författarna kan under intervjuerna även ha lyssnat selektivt efter det de velat höra, vilket kan 
ses som en svaghet i studien. 
 
Ett bekvämlighetsurval tillämpades för att hålla nere rese- och tidskostnader. Då författarna i 
förväg visste vilka verksamheter som var aktuella gentemot syftet tillämpades även ett 
ändamålsenligt urval enligt Lundman och Hällgren-Granheim (2012). En respondent 
rekryterades med snöbollsurval då hon blev rekommenderad av en annan respondent. Detta 
skulle kunna ses som en svaghet då överförbarheten kan försvåras genom att inte ha ett 
enhetligt urval. Författarna valde att tillämpa inklusionskriterierna för att få ut så värdefull 
och informationsrik information som möjligt. Att ha tydliga inklusionskriterier ökar enligt 
Lundman och Hällgren-Granheim (2012) giltigheten för studien. De kan dessutom ses som 
en fördel i studien, då rekryteringen underlättades. Erfarenhet kortare än sex månader 
ansågs kunna ge ett bristfälligt resultat med begränsad kunskap och variation av 
patientmöten hos respondenten. Det framkom att respondenterna hade mellan tre och 25 års 
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erfarenhet inom området och att samtliga respondenter arbetade med spädbarn som 
patientgrupp minst en gång i veckan, något som höjer studiens tillförlitlighet. Yrkesverksam 
vid intervjutillfället tillämpades för att respondenten skulle vara uppdaterad med nya 
erfarenheter och representera arbetet i dagsläget. Något som kan ha minskat giltigheten i 
studien är att det endast var sex kvinnliga respondenter som intervjuades och manliga 
representanter saknas (Lundman och Hällgren-Granheim, 2012). Detta kan bero på att det 
finns få manliga fysioterapeuter inom pediatriken.  
 
Respondenter från både habilitering och barnklinik tillfrågades eftersom båda behandlar 
spädbarn med motoriska avvikelser. Ingen verksamhet kunde exkluderas på grund av en risk 
att förlora ett perspektiv. Fördelen med att ha med respondenter från båda verksamheterna i 
studien var att det då gavs ett bredare perspektiv på behandling av spädbarn med motoriska 
avvikelser. Det kan dock finnas fysioterapeuter inom verksamheter som författarna inte har 
kännedom om som skulle kunna svara på studiens syfte. Fördelen med att först kontakta 
verksamhetschefen var att han/hon kunde hjälpa författarna att hitta respondenter med mest 
kunskap och erfarenheter inom området. En nackdel skulle kunna vara att respondenterna 
kände sig tvingade att ställa upp då förfrågan kom från chefen. Studieförfattarna valde att 
genomföra intervjuerna på respondenternas arbetsplatser för att underlätta för 
respondenterna. Carter et al. (2011) förklarar att intervjuplatsen ska vara bekväm och att 
respondenten ska känna sig trygg.  
 
En av fördelarna med att intervjua en liten grupp är att mer djupgående frågor kan ställas 
och en ökad förståelse för respondenternas upplevelser kan skapas. Studiens material kan 
dock inte ses som mättat. Detta på grund av att om fler respondenter intervjuats från andra 
verksamheter med andra erfarenheter hade fler aspekter på det som studien vill belysa 
troligen framkommit. Om studiens syfte hade formulerats mer specifikt hade ett mindre 
komplext resultat kunnat framställas. Detta var dock svårt på grund av författarnas bristande 
förkunskaper inom området.  
 
En semistrukturerad intervjuguide valdes till studien för att skapa utrymme för flexibilitet. 
Intervjuaren tilläts med denna intervjuguide att ändra och fördjupa frågorna under 
intervjuns gång för att skapa en ökad förståelse för upplevelser, erfarenheter och tankar hos 
respondenten. Författarna kan i efterhand se en viss skillnad mellan den första och sista 
intervjun, där frågorna är djupare och mer nyanserade och mer fokus läggs på studiens syfte i 
den sista intervjun. Med varje intervju skapades en större kunskap för området och 
följdfrågorna kunde under de senare intervjuerna specificeras och utvecklas bättre i 
förhållande till studiens syfte. Sammantaget innebär detta att författarnas kunskap och 
förståelse fördjupades och förändrades över tid, något som sågs som oundvikligt.  
 
Två provintervjuer genomfördes för att båda författarna skulle få chansen att vara 
intervjuare, samt för att testa om intervjuguiden svarade på studiens syfte. Att använda en 
intervjuguide ökade förmodligen trovärdigheten på studien och kan betraktas som en styrka 
enligt Lundman och Hällgren-Granheim (2012). Samtliga intervjuer spelades in på diktafon 
för att sedan transkriberas ordagrant, något som ökar tillförlitligheten enligt Lundman och 
Hällgren-Granheim (2012). En nackdel med att spela in intervjuerna på diktafon var att 



 

30 

 

respondenterna kan ha känt sig hämmade att uttrycka sig fritt, något som kan ha påverkat 
resultatet. Att författarna höll de flesta av intervjuerna tillsammans kan också ha gjort att de 
fick ett överläge och att respondenten kände prestationskrav. Detta ansågs dock som det 
bästa alternativet för studien. Båda författarna fick tränas i att leda intervjuer och sitta 
bredvid och fördjupa frågor, något som författarna ser som positivt. Dock kan detta medföra 
att frågorna inte framfördes på samma sätt. Att författarna intervjuat tillsammans medförde 
förmodligen att större variationer i samtalet kunde fångas upp, gentemot om det endast 
skulle ha varit en ensam intervjuare. Dock genomfördes två intervjuer av endast en författare 
på grund av praktiska skäl, detta kan ha påverkat resultatet negativt då det inte fanns samma 
möjlighet för följdfrågor. Vid de andra intervjuerna kunde en av författarna fokusera på att 
fånga upp intressanta svar och ställa följdfrågor i förhållande till studiens syfte. Samtliga 
intervjuer ansågs lyfta fram karaktäristiska och representativa fakta som tillförde värde till 
studien och svarade på studiens syfte. Alla respondenterna fick i slutet av intervjun tillfälle 
att sammanfatta sina tankar efter uppläsning av syftet, något som ansågs öka författarnas 
förståelse för det som framkommit under intervjun. 
 
Dataanalysen påbörjades förmodligen redan under tiden som intervjuerna pågick, då tankar 
och funderingar påverkade valet av uppföljningsfrågor. Efter att intervjuerna avslutats och 
författarna lämnade respondenternas arbetsplatser diskuterades vad som framkommit under 
intervjun, vilka frågor och svar som var bra respektive mindre bra i förhållande till studiens 
syfte. Vissa av följdfrågorna ställdes till en början av ren nyfikenhet och eget intresse för 
ämnet. För att stärka studiens tillförlitlighet har författarna noggrant beskrivit analysarbetet i 
metoden (Lundman & Hällgren-Granheim, 2012). Då författarna fick läsa den andra 
personens markeringar vid inläsning av de sista tre intervjuerna påverkade självklart 
författarna varandra. Detta hade kunnat undvikas om dubbla utskrifter hade gjorts. Dock 
ansågs detta onödigt i tidssynpunkt. 
 
Lundman och Hällgren-Granheim (2012) skriver att fokus i en kvalitativ innehållsanalys bör 
ligga på tolkningen av texten med erfarenheter som grund för berättelserna. Analysen 
genomfördes av båda författarna tillsammans vilket medförde att konversationer om vad som 
var viktigt respektive mindre viktigt utifrån studiens syfte kunde diskuteras djupare jämfört 
med om de utförts på separat håll. Att skriva upp koderna på post-it-lappar medförde att 
författarna kunde flytta runt post-it-lapparna och bilda eventuella kategorier, detta skapade 
en överskådlig bild över materialet och la grunden för en djupare diskussion mellan 
författarna. Denna process medför dock att det finns olika tolkningsmöjligheter av resultatet, 
något som enligt (Lundman & Hällgren-Granheim, 2012) kan ha minskat studiens giltighet. 
De menar också att det manifesta innehållet behålls i analysen, men för att texten och 
kategorierna ska bli begripliga och meningsfulla krävs en tolkning och abstraktion av 
innehållet. Genom att noggrant ha beskrivit urval, deltagare, datainsamling, analys och andra 
omständigheter har förutsättningar för överförbarhet till andra grupper eller situationer 
möjliggjorts (Lundman & Hällgren-Granheim, 2012). 
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5.4 Etikdiskussion 
För att uppsatsen skulle uppfylla de forskningsetiska krav som involverar människor följdes 
de forskningsetiska principerna (Vetenskapsrådet, 2002). Dessa användes och utfördes 
korrekt och därmed uppstod inga etiska dilemman under studiens gång. Ett möjligt hot mot 
etiken och framförallt konfidentialiteten som uppmärksammades var att 
verksamhetscheferna och eventuellt också kollegor till respondenterna var medvetna om vem 
som intervjuats eftersom att intervjuerna genomfördes på respondentens arbetsplats. Detta 
var dock svårt att komma runt då författarna inte kunde be respondenten att utföra intervjun 
utanför arbetstid eller på annan plats. Detta innebär att respondenterna kan ha hindrats från 
att helt fritt uttrycka sina åsikter. Faktorer som skulle kunna göra det oetiskt att hålla 
intervjuerna på respondenternas arbetsplats kan till exempel vara undersökning av känsliga 
uppgifter om patienter eller brister i kollegialt samarbete. Ett potentiellt etiskt dilemma var 
att respondenterna skulle prata om spädbarn med motoriska avvikelser, en grupp som skulle 
kunna ses som sårbar och där föräldrarna kan befinna sig i kris. Under intervjuerna upplevde 
författarna ibland att respondenterna hade svårt att uttrycka sig om känsliga saker, till 
exempel socioekonomiska resurser, föräldrarnas kognitiva nivå och kulturella skillnader i 
denna patientgrupp. Respondenterna skulle kunna upplevt att det var ett känsligt område att 
prata om och eventuellt utelämnat perspektiv för en större helhetsbild. 
 
Något som uppmärksammats när författarna har sökt efter forskning är att det finns 
begränsat med studier som genomförts på spädbarn med motoriska avvikelser. Detta skulle 
kunna bero på att forskning som utförs på barn enligt CODEX (2017) ses som problematiskt. 
De menar att forskning aldrig ska utföras på en sårbar eller utsatt grupp om den kan utföras 
på en grupp som är mindre utsatt. Utifrån detta kan det vara möjligt att man som forskare 
valt att genomföra forskning på andra grupper med motoriska avvikelser än just spädbarn, 
eftersom att de kan ses som både sårbara och utsatta. Det ställs även hårdare krav på 
information och vårdnadshavarens samtycke vid kliniska studier på barn (CODEX, 2017). 

6 SLUTSATSER 

Studiens resultat visar framförallt på ett komplext samspel mellan de faktorer som 
fysioterapeuter inom pediatrisk vård upplever påverkar behandlingen. Denna komplexitet 
kan ses i att samarbetet och kommunikationen med föräldrarna är en av de viktigaste 
faktorerna i den pediatriska fysioterapin. Det krävs också en fingertoppskänsla och en bred 
kompetens för att kunna anpassa behandlingen utefter barnets och föräldrarnas 
förutsättningar och deras vardag. Detta är viktigt för att kunna skapa en trygghet hos 
föräldrarna och göra dem till experter på sitt eget barn för att träningen ska bli av i hemmet. 
Resultatet speglar också vikten av resurser och ett gott teamarbete för att komma framåt i 
behandlingen. Resultatet pekar alltså mot att det är ett flertal komponenter som påverkar 
behandlingen av motoriska avvikelser hos spädbarn, vilket speglar en komplexitet i arbetet. 
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För att inte missa viktiga delar i behandlingen samt för att lyfta och förtydliga resultatet i 
studien klargjordes de bio-psyko-sociala faktorerna. 
 
I tillägg till detta uppmärksammades faktorer inom SKT där föräldrarna tillsammans med 
spädbarnet kan ses som en enhet och representerar individen, fysioterapeuten/miljön/socialt 
stöd som omgivningen, samt motorisk träning som beteendet. Med det beteendemedicinska 
perspektivet på fysioterapi är fysioterapeuten, föräldrar och spädbarnet samt omgivningen 
interagerande med varandra vid denna hälsofrämjande beteendeförändring, som i detta fall 
är träning av motorisk färdighet. 

7 KLINISK BETYDELSE OCH VIDARE FORSKNING 

Författarna anser att resultatet som framkommit i denna studie skulle kunna användas i 
klinisk praxis av yrkessamma inom pediatrisk vård, inte minst av nyutexaminerade 
fysioterapeuter. Resultatet kan användas för att skapa en ökad förståelse för den komplexitet 
som arbetet innebär när behandlingen måste ske genom föräldrarna eller annan person. 
Studien belyser också vikten av ett gott samarbete, både med föräldrar och med andra 
vårdgivare, något som kan tillämpas inom samtliga verksamheter som bedrivs för att öka 
hälsa. Förhoppningen är att den ökade förståelsen för komplexiteten kring de påverkande 
faktorerna kan skapa en bättre behandling för spädbarnen som lider av motoriska avvikelser. 
 
Det verkar idag saknas forskning som tar upp mer specifika faktorer vid behandling. Dessa 
faktorer verkar bara kunna beskrivas av de verksamma inom området. Ett utvecklingsarbete 
som identifierats inom området skulle enligt författarna kunna vara att fördjupa sig i en av 
kategorierna. Genom att till exempel fördjupa sig i kategorin vardagsträning och intervjua 
fysioterapeuter inom pediatrik kan en djupare förståelse skapas för hur man kan göra 
träningen lekfull och en del av vardagen för familjerna. Detta skulle kunna ge mer 
information kring hur behandlingen kan förbättras för att skapa bästa möjliga 
förutsättningar för spädbarnen. 
 



 

33 

 

REFERENSLISTA 
Adams, R., & Tapia, C. (2013). Early Intervention, IDEA Part C Services, and the Medical 

Home:Collaboration for Best Practice and Best Outcomes. American Academy of 
Pediatrics, 132(4), 1073-1088. doi:10.1542/peds.2013-2305 

 
Achterberg, T., Huisman-de Waal, G., Ketelaar, N., Oostendorp, R., & Wollersheim, H. 

(2011). How to promote healthy behaviours in patients? An overview of evidence for 
behaviour change techniques. Health Promotion International, 26(2), 148–162. 
doi:10.1093/heapro/daq050 

 
Alsand, A-M. (2017). Tabell: När barnet lär sig olika rörelser. Hämtad 4 jan, 2018 från 1177 

Vårdguiden, https://www.1177.se/Vastmanland/Tema/Barn-och-foraldrar/Vaxa-och-
utvecklas/Det-forsta-levnadsaret/Utveckling-av-rorelseformagan/ 

 
Aroseus, F. (2014). Barns rörelser – motorisk utveckling. Hämtad 21 dec, 2017 från Lätt att 

lära, https://lattattlara.com/utvecklingspsykologi/barns-rorelser-motorisk-
utveckling/ 

 
Backman, J. (2016). Rapporter och uppsatser. (3., [rev.] uppl.) Lund: Studentlitteratur. 
 
Ball, J., Bindler, R.M. & Cowen, K.J. (2010). Child health nursing: partnering with children 

& families. (2. uppl.) New York: Pearson. 
 
Bandura, A. (2004). Health Promotion by Social Cognitive Means. Health Education & 

Behavior, 31(2), 143–164. doi:10.1177/1090198104263660 
 
Borrell-Carrió, F., Suchman, A., & Epstein, R. (2004). The Biopsychosocial Model 25 Years 

Later: Principles, Practice, and Scientific Inquiry. Annals of Family Medicine, 2(6), 
576-582. doi:10.1370/afm.245 
 

Broberg, C., & Lenné, R. (2017). Fysioterapi Profession och vetenskap. Från 
http://www.fysioterapeuterna.se/globalassets/professionsutveckling/om-
professionen/webb-fysioterapi-vetenskap-och-profession-20160329.pdf 

 
Carla, A., Vescio, M-F., De Luca, A., & Curatolo, P. (2010). Efficacy of intensive versus 

nonintensive physiotherapy in children with cerebral palsy: a meta-analysis. 
International Journal of Rehabilitation, 33(2), 165-171. 
doi:10.1097/MRR.0b013e328332f617 

 
Carter, R.E., Lubinsky, J., & Domholdt, E. (2011) Rehabilitation Research: principles and 

application. St. Louis: Elsevier Saunders. 
 

CODEX. (2017). Regler och riktlinjer för forskning. Forskning som involverar barn. Hämtad 
24 jan, 2018, från http://www.codex.vr.se/manniska1.shtml 

 
Crawford, S., Stafford, K., Phillips, S., Scott, K., & Patricia Tucker. (2014). Strategies for 

Inclusion in Play among Children with Physical Disabilities in Childcare Centers: An 

https://doi.org/10.1093/heapro/daq050
https://doi.org/10.1093/heapro/daq050
https://www.1177.se/Vastmanland/Tema/Barn-och-foraldrar/Vaxa-och-utvecklas/Det-forsta-levnadsaret/Utveckling-av-rorelseformagan/
https://www.1177.se/Vastmanland/Tema/Barn-och-foraldrar/Vaxa-och-utvecklas/Det-forsta-levnadsaret/Utveckling-av-rorelseformagan/
https://lattattlara.com/utvecklingspsykologi/barns-rorelser-motorisk-utveckling/
https://lattattlara.com/utvecklingspsykologi/barns-rorelser-motorisk-utveckling/
http://journals.sagepub.com.ep.bib.mdh.se/home/heb
http://journals.sagepub.com.ep.bib.mdh.se/home/heb
http://www.annfammed.org/search?author1=Anthony+L.+Suchman&sortspec=date&submit=Submit
http://www.annfammed.org/search?author1=Ronald+M.+Epstein&sortspec=date&submit=Submit
http://www.fysioterapeuterna.se/globalassets/professionsutveckling/om-professionen/webb-fysioterapi-vetenskap-och-profession-20160329.pdf
http://www.fysioterapeuterna.se/globalassets/professionsutveckling/om-professionen/webb-fysioterapi-vetenskap-och-profession-20160329.pdf
http://www.fysioterapeuterna.se/globalassets/professionsutveckling/om-professionen/webb-fysioterapi-vetenskap-och-profession-20160329.pdf
http://journals.lww.com/intjrehabilres/toc/2010/06000


 

34 

 

Integrative Review. Physical & Occupational Therapy In Pediatrics, 34(4), 404-423. 
doi:10.3109/01942638.2014.904470 

 
Denison, E. & Åsenlöf, P. (2012). Beteendemedicinska tillämpningar i sjukgymnastik. (1. 

uppl.) Lund: Studentlitteratur. 
 
Denscombe, M. (2016). Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom 

samhällsvetenskaperna. (3., [rev.] uppl.) Lund: Studentlitteratur. 
 
Edwinson Månsson, M. & Enskär, K. (red.) (2008). Pediatrisk vård och specifik omvårdnad. 

(2., [rev.] uppl.) Lund: Studentlitteratur. 
 
Fallang, Ø., & Østensjø, S. (2009). Goal-setting in paediatric rehabilitation: perceptions of 

parents and professional. Child: Care, Health & Development, 36(4), 558–565. 
doi:10.1111/j.1365-2214.2009.01038.x 

 
Folkhälsoinstitutet. (2001). Rörelseglada barn: ett kursmaterial för rörelseutveckling med 

förskolebarn. Stockholm: Gothia. 
 

Fysioterapeuterna. (2016). Sektionen för habilitering och pediatrik. Vad gör en 
barnfysioterapeut? Hämtad 20 dec, 2017, från 
http://www.fysioterapeuterna.se/globalassets/_sektioner/habilitering-och-
pediatrik/aktuellt/infobroschyr-2016.pdf 

 
Goldstein, L-A. (2013). Family Support and Education. Physical & Occupational Therapy In 

Pediatrics, 33(1), 139-161. doi:10.3109/01942638.2012.754393. 
 
Gough, R. (2013). Nationell Kunskapscentrum Anhöriga, NKA: Anhöriga till personer med 

funktionshinder. Föräldrars behov av stöd och service när ett barn har 
funktionshinder. ISBN 978-91-980341-7-2 

 
Hagenäs, L. (2012). Spädbarnsårets tillväxt. Rikshandboken i barnhälsovården. Hämtad 10 

jan, 2018, från http://www.rikshandboken-bhv.se/Texter/Barnets-tillvaxt-och-
mognadsperioder/Spadbarnsarets-tillvaxt/ 

 
Hammarlund, K., Persson, K., Sedin, B., & Strömberg, B. (1993). A protocol for structured 

observation of motor performance in preterm and term infants. Upsala Journal of 
Medical Sciences, 98(1), 65-76. doi:10.3109/03009739309179305 

 
Haywood, K., Roberton, M.A., & Getchell, N. (2012). Advanced analysis of motor 

development. Champaign, IL: Human Kinetics. 
 
Holle, B. (1983). Normala och utvecklingshämmade barns motoriska utveckling: praktisk 

vägledning med utvecklingsschema och övningsexempel. (2. uppl., 2. tr.) Stockholm: 
Natur och kultur. 

 
Johansen, K. (2017). Motorisk utveckling. Rikshandboken i barnhälsovården. Hämtad 18 

dec, 2017, från http://www.rikshandboken-bhv.se/ 
 

http://www.fysioterapeuterna.se/globalassets/_sektioner/habilitering-och-pediatrik/aktuellt/infobroschyr-2016.pdf
http://www.fysioterapeuterna.se/globalassets/_sektioner/habilitering-och-pediatrik/aktuellt/infobroschyr-2016.pdf
http://www-tandfonline-com.ep.bib.mdh.se/author/Goldstein%2C+Lou+Ann
http://www-tandfonline-com.ep.bib.mdh.se/toc/ipop20/current
http://www-tandfonline-com.ep.bib.mdh.se/toc/ipop20/current
http://www.rikshandboken-bhv.se/Texter/Barnets-tillvaxt-och-mognadsperioder/Spadbarnsarets-tillvaxt/
http://www.rikshandboken-bhv.se/Texter/Barnets-tillvaxt-och-mognadsperioder/Spadbarnsarets-tillvaxt/
http://www.rikshandboken-bhv.se/


 

35 

 

Kvale, S. & Brinkmann, S. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. (2. uppl.) Lund: 
Studentlitteratur. 

 
Kowalski, R.M. & Westen, D. (2009). Psychology. (5. uppl.) Hoboken, NJ: John Wiley & 

Sons. 
 
Lundman B., & Hällgren Granheim, B. (2012). Kvalitativ innehållsanalys. I M. Granskär & B. 

Höglund-Nielsen (Red.), Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård (s. 
189-191, 199). Lund: Studentlitteratur AB. 

 
McAlister, A.L., Perry, C.L., & Parcel, G.S. (2008). How individuals, environments, and 

health behaviours interact - Social Cognitive Theory. I Glanz, K., Rimer, B.K. 
Viswanath, E. (Red.). Health behavior and health education - theory, research, and 
practice. (4. uppl.) (s. 169-185). Hoboken: John Wiley & Sons, Inc. 

 
Miller, K. (2016). Patient centered care: A path to better health outcomes through 

engagement and activation. NeuroRehabilitation, 39(4), 465–470. doi:10.3233/NRE-
161378 

 
Ramnerö, J. & Törneke, N. (2013). Beteendes ABC. Lund; Studentlitteratur. 

 
Riddersporre, B. (2003). Att möta det oväntade: tidigt föräldraskap till barn med Downs 

syndrom. Diss. Lund: Univ., 2003. Lund. 
 
Rollnick, S., Miller, W.R. & Butler, C.C. (2009). Motiverande samtal i hälso- och sjukvård: 

att hjälpa människor att ändra beteende. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur. 
 
Rydberg. G. (2011). Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar - riktlinjer för 

samverkan mellan primärnivå och landstingets specialistenheter samt mellan 
specialistenheterna. Hämtad 7 jan, 2018, från Landstinget Jönköping, 
http://plus.rjl.se/info_files/infosida32762/riktlinjer_buh2011.pdf 

 
Rönnqvist, L. & Rösblad, B. (2013). Barnets rörelseutveckling. I A. Eva Beckung (Red.), 

Brogren, E., & Rösblad, B. (Ed.), Fysioterapi för barn och ungdomar: teori och 
tillämpning (s. 21–42). Lund: Studentlitteratur. 

 
Schaefer, M., Kavookjian, J. (2017). The impact of motivational interviewing on adherence 

and symptom severity in adolescents and young adults with chronic illness: A 
systematic review. Patient Education and Counseling, 100(12), 2190-2199. 
doi:10.1016/j.pec.2017.05.037 

 
Shumway-Cook, A. & Woollacott, M.H. (2016). Motor control: translating research into 

clinical practice. (5. uppl.) Philadelphia: Wolters Kluwer. 
 
Sigmundsson, H., & Pedersen, A-V. (2004). Motorisk utveckling: nyare perspektiv på barns 

motorik. Lund: Studentlitteratur. 
 

http://plus.rjl.se/info_files/infosida32762/riktlinjer_buh2011.pdf
javascript:;
javascript:;
javascript:;
https://mdh.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/fulldisplay?docid=TN_sciversesciencedirect_elsevierS0738-3991(17)30343-9&context=PC&vid=46MH_V1&lang=sv_SE&search_scope=46MH&adaptor=primo_central_multiple_fe&tab=default_tab&query=any,contains,Kavookjian%20(2017)&sortby=rank&offset=0
https://mdh.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/fulldisplay?docid=TN_sciversesciencedirect_elsevierS0738-3991(17)30343-9&context=PC&vid=46MH_V1&lang=sv_SE&search_scope=46MH&adaptor=primo_central_multiple_fe&tab=default_tab&query=any,contains,Kavookjian%20(2017)&sortby=rank&offset=0
https://mdh.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/fulldisplay?docid=TN_sciversesciencedirect_elsevierS0738-3991(17)30343-9&context=PC&vid=46MH_V1&lang=sv_SE&search_scope=46MH&adaptor=primo_central_multiple_fe&tab=default_tab&query=any,contains,Kavookjian%20(2017)&sortby=rank&offset=0


 

36 

 

Socialstyrelsen. (2013). Upptäcka utvecklingsavvikelser hos barn och ungdomar – En 
sammanställning av systematiska kunskapsöversikter. Stockholm: Socialstyrelsen. 
Från https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18948/2013-
1-9.pdf 

 
Statens Folkhälsoinstitut. (2012). Hälsa och välfärd hos barn och unga med 

funktionsnedsättning. Från 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/63e7e1c2c7c74873b577f3aaa93
e18b4/a2012-02-halsa-och-valfard-hos-barn-och-unga-med-
funktionsnedsattning.pdf 

 
Spittle, A., Orton, J., Anderson, P.J., Boyd, R., & Doyle, L.W. (2015). Cochrane review: Early 

developmental intervention programmes provided post hospital discharge to prevent 
motor and cognitive impairment in preterm infants. Cochrane Database of 
Systematic Reviews, 3(1), 145–206. doi:10.1002/ebch.209 

 
Sugden, D., Wade, M.G., & Hart, H. (2013). Typical and Atypical Motor Development. 

London: Mac Keith Press. 
 
Suls, J.M., Davidson, K.W., & Kaplan, R.M. (2010). Handbook of health psychology and 

behavioral medicine. New York: Guilford. 
 

Trahan, J., & Malouin, F. (2002). Intermittent intensive physiotherapy in children with 
cerebral palsy: a pilot study. Developmental Medicine & Child Neurology, 44(4), 
233–239. doi:10.1017/S0012162201002006 

 
Ustad, T., Evensen, K-A., Campbell, S-K., Girolami, G-L., Helbostad, J., Jørgensen, L., 

Kaaresen, P-I., & Øberg, G-K. (2016). Early Parent-Administered Physical Therapy for 
Preterm Infants: A Randomized Controlled Trial. Pediatrics, 138(2). 
doi:10.1542/peds.2016-0271 

 
Valentini, N., & Rudisil, M. (2004). Motivational Climate, Motor-Skill Development, and 

Perceived Competence: Two Studies of Developmentally Delayed Kindergarten 
Children. Journal of Teaching in Physical Educaction, 23(3), 216-234. 
doi:10.1123/jtpe.23.3.216 

 
Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet. 
 

Von Hofsten, C. (2004). An action perspective on motor development. Trends in Cognitive 
Sciences, 8(6), 266–72. doi:10.1016/j.tics.2004.04.002 

 
Öberg, G-K., Campbell, S-K., Girolami, G-L., Ustad, T., Jörgensen, L., & Kaaresen, P-I. (2012). 

Study protocol: an early intervention program to improve motor outcome in preterm 
infants: a randomized controlled trial and a qualitative study of physiotherapy 
performance and parental experiences. BMC Pediatrics, 12(15). doi:10.1186/1471-
2431-12-15 

 

https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18948/2013-1-9.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18948/2013-1-9.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/63e7e1c2c7c74873b577f3aaa93e18b4/a2012-02-halsa-och-valfard-hos-barn-och-unga-med-funktionsnedsattning.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/63e7e1c2c7c74873b577f3aaa93e18b4/a2012-02-halsa-och-valfard-hos-barn-och-unga-med-funktionsnedsattning.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/63e7e1c2c7c74873b577f3aaa93e18b4/a2012-02-halsa-och-valfard-hos-barn-och-unga-med-funktionsnedsattning.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/63e7e1c2c7c74873b577f3aaa93e18b4/a2012-02-halsa-och-valfard-hos-barn-och-unga-med-funktionsnedsattning.pdf
https://doi.org/10.1017/S0012162201002006
http://dx.doi.org/10.1542/peds.2016-0271
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364661304001019
https://doi.org/10.1186/1471-2431-12-15
https://doi.org/10.1186/1471-2431-12-15


 

 1  

BILAGA A INFORMATIONSBREV 
Hej! 

Vi är två studenter som läser termin fem på fysioterapeutprogrammet på Mälardalens 

högskola i Västerås. Vi ska under vårt sista år på grundutbildningen skriva ett examensarbete 

och du tillfrågas om deltagande eftersom att du arbetar som fysioterapeut/sjukgymnast, 

verksam inom fysioterapi för barn med motoriska svårigheter. Vi är intresserade av att veta 

hur du arbetar i behandlingen och hur du tänker kring vilka faktorer som är viktiga att ta 

hänsyn till vid behandling av spädbarn med motoriska svårigheter. Syftet med studien är att 

undersöka fysioterapeuters upplevelser av faktorer som påverkar behandling vid motoriska 

svårigheter hos spädbarn. 

Studien kommer att vara av kvalitativ design och vi kommer att vilja träffa dig vid ett tillfälle 

för en intervju på ca 45–60 minuter. I intervjun kommer du som deltagare att få svara på ett 

antal frågor som handlar om hur du tänker när du lägger upp behandling för spädbarn 

gällande motorisk utveckling, faktorer som är av särskild vikt när du utför din behandling, 

och om du har någon mall eller riktlinje som du följer i behandlingen av barnen. När arbetet 

är färdigt och godkänt kommer du att ha möjlighet att läsa arbetet och då se andras svar och 

tankar kring området. Deltagandet innebär inga stora risker och kommer endast att kräva att 

du som deltagare vill dela med dig av dina tankar och erfarenheter. Dina svar kommer att 

avidentifieras (namn och platser kommer att tas bort och dina svar och uttalanden kommer 

inte kunna härledas till just dig). Dina svar kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta 

del av dem. Ditt deltagande i studien är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt 

deltagande utan närmare motivering.  

Studien kommer att presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens Högskola. 

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga. 

Studenter:                                                                      Handledare:      

Martina Skoglund     Thomas Overmeer 

msd15009@student.mdh.se    thomas.overmeer@mdh.se 

0730-285880 

Olivia Modin 

Omn15001@student.mdh.se 

070-2037399 

mailto:msd15009@student.mdh.se
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BILAGA B INTERVJUGUDIE 
 

Syfte 

Syftet med studien är att undersöka fysioterapeuters upplevelser av faktorer som 

påverkar behandling vid motoriska avvikelser hos spädbarn. 

 

Intervjuguide 

Bakgrundsfrågor 

• Varför tyckte du det var intressant att vara med i den här studien? 

• Kan du beskriva vad du jobbar med? 

• Vad har du för utbildning? (Även mindre utbildningar/kurser). 

• Hur länge har du jobbat med spädbarn? 

• Vilka är de vanligaste diagnoserna/symptomen som du arbetar med? 

Intervjufrågor 

• Hur ser upplägget ut vid behandling av motoriska avvikelser hos spädbarn? 

• Finns det riktlinjer och mallar för detta och i så fall vad anser du om dem?  

• Använder du dig av någon modell eller teori i behandlingen av barnen, om ja, 

vilken och på vilket sätt? (Psykologiska och sociala). 

• Vilka faktorer anser du är viktiga att ta hänsyn till när du lägger upp en 

behandling?  

• Finns några vanliga faktorer som kan hämma behandlingen av spädbarnen? 

(Föräldrar, tid, kollegor, andra scenarion). 

• Vad ser du som viktiga förutsättningar för en lyckad behandling? (Föräldrar, 

motivation, arbetsplats, bra mallar att följa, min erfarenhet). 

 

Kan du berätta/beskriva mer? Kan du förklara varför? På vilket sätt? Hur tänker du 

då? Hur gör du? För och nackdelar?



 

 



 

 

 

Box 883, 721 23 Västerås Tfn: 021-10 13 00 
Box 325, 631 05 Eskilstuna Tfn: 016-15 36 00 

E-post: info@mdh.se Webb: www.mdh.se 
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