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Sammanfattning 

 

Utmanande beteende kan ofta innebära aktivitetsinskränkningar för individer som lider av 
beteendet men även för omgivningen. Detta innebär färre möjligheter till aktivitet och 
delaktighet och riskerar att gå ut över livskvalitén. Idag saknas ett fokus för att utveckla 
arbetsterapeutiska metoder inom området och forskningen som finns är begränsad. Syftet med 
examensarbetet var att visa vilka arbetsterapeutiska metoder som beskrivs i litteraturen för att 
minska utmanande beteende. Studiedesignen som användes var scoping review. Databaserna 
som användes var AMED, CINAHL, MEDLINE och PsycINFO. Inklusionskriterier för 
artiklarna var att de var tillgängliga i fulltext, skrivna på engelska och publicerade mellan 2003 
och 2018. Sökning resulterade i 124 träffar varav 13 var dubbletter. Resultatet inkluderade 20 
artiklar som motsvarade syftet varav 13 var publicerade i USA. Resultatet visade en stor bredd 
av metoder som delades in i fyra nyckelområden: aktivitetsbaserade metoder, miljöbaserade 
metoder, sensoriska metoder samt stöd och strategier. Detta är ett relativt outforskat område där 
det finns stora möjligheter för arbetsterapeuter att bidra med sin kompetens. 
 
Nyckelord: aktivitetsinskränkning, förebyggande arbete, intervention, strategier och stöd, 
utåtagerande beteende 
 
 

  



 
 

Summary 

 
Title: Methods which can be used by occupational therapists to reduce challenging behaviour -
a scoping review 
 
Challenging behaviour often results in occupational limitations for the individual that suffer 
from the behaviour, but also for their surroundings. This entails reduced possibilities to activity 
and participation which will affect their quality of life. There is a lack of focus on developing 
occupational therapeutic methods within this area today, also the current research within the 
field is limited. The aim of this bachelor thesis was to explore occupational therapeutic methods 
described in the literature to reduce challenging behaviour. Scoping review was used as study 
design. In AMED, CINAHL, MEDLINE and Psycinfo were 124 articles found, 13 of these 
were doublets. The result included 20 articles corresponding to the aim, 13 of these were 
published in USA. and 20 articles which corresponded to the aim was included in the results. 
All included articles were available in full text, written in english and published between 2003-
2018. A wide range of methods were shown in the results. These were categorized into four key 
issues: activity based methods, environmental methods, sensory methods and support and 
strategies. This field is relatively unexplored and there are large possibilities for occupational 
therapists to contribute with competence. 

 
Keywords: activity limitation, intervention, preventative measures, problem behaviour, 
strategies and support 



 
 

Innehållsförteckning 

 

Inledning ................................................................................................... 1 

Bakgrund ................................................................................................... 2 

Syfte ........................................................................................................... 5 

Material och metod ................................................................................... 6 

Identifiera forskningsfrågan .............................................................................................................. 6 
Identifiera relevanta studier ............................................................................................................... 6 
Urval ................................................................................................................................................... 6 
Sammanställning av data ................................................................................................................... 7 
Analys, summering och rapportering av resultaten .......................................................................... 7 
Etiska överväganden ........................................................................................................................... 8 

Resultat ...................................................................................................... 9 

Numerisk analys ................................................................................................................................ 9 
Tematisk analys ................................................................................................................................. 10 

Diskussion ................................................................................................ 17 

Metoddiskussion ............................................................................................................................... 17 
Resultatdiskussion ............................................................................................................................ 18 

Betydelse för arbetsterapi ........................................................................ 21 

Förslag på vidare forskning ..................................................................... 22 

Slutsatser ................................................................................................. 23 

Referenser ............................................................................................... 24 

Bilaga 1 Översikt artikelsökning 
Bilaga 2 Artikelöversikt 1 
Bilaga 3 Artikelöversikt 2 
 
 
 



1 
 

Inledning 

 

Utmanande beteende kan ofta innebära aktivitetsinskränkningar för individer som lider av 
beteendet men även för omgivningen. Detta innebär färre möjligheter till aktivitet och 
delaktighet och riskerar att gå ut över livskvalitén. Idag saknas ett fokus för att utveckla 
arbetsterapeutiska metoder inom området och forskningen som finns är begränsad. 
Med begreppet utmanande beteende menas ett beteende som är av så stor svårighet, intensitet, 
frekvens och varaktighet att det påverkar individen och dennes omgivning. För individen kan 
det påverka livskvalitet, välmående och den fysiska säkerheten. Vanligt förekommande 
exempel på utmanande beteende är våldsamt beteende riktat mot personer eller föremål, 
självskada, stereotypa och socialt olämpliga beteenden som till exempel bankande och verbala 
förolämpningar (Socialstyrelsen, u.å.). Individen kan till följd av sina kognitiva svårigheter 
känna sig oförstådd, inte lyssnad på och situationen kan bli okontrollerbar. För individen kan 
detta leda till inskränkningar i livet, bland annat när det kommer till aktivitet och delaktighet 
(Socialstyrelsen, 2015). 
  
Ett utmanande beteende kan ofta vara en utmaning för individen själv, dennes omgivning och 
inom olika verksamheter. Det är viktigt att förstå att individen själv inte väljer att ha ett 
utmanande beteende utan att det är tecken på att individens behov inte blir tillgodosedda. Likaså 
är det ett tecken på obalans mellan individens förmågor och situationens krav. Många 
verksamheter kan uppleva svårigheter att hantera ett utmanande beteende eftersom det finns 
begränsade metoder och riktlinjer för att arbeta med beteendet. Detta resulterar ofta i ineffektiva 
metoder som i vissa fall kan vara skadliga för individen och ibland även olagliga (Björne, 
Andresson, Björne, Olsson & Pagmert, 2012). Enligt American Occupational Therapy 
Association (2014) har många arbetsterapeutiska angreppssätt och metoder idag ett fokus på 
tvångsåtgärder där man fysiskt begränsar utmanande beteende med till exempel bältning mot 
personens egen vilja. Sverige följer FN:s överenskommelse angående rättigheter för personer 
med funktionsvariationer och Europeiska konventionen angående skydd av de mänskliga 
rättigheterna vilka innebär att ingen människa ska behöva utsättas för fysiska eller psykiska 
övergrepp eller frihetsinskränkningar. Likaså framgår det enligt svensk lagstiftning att det inte 
är tillåtet att använda tvångs- och begränsningsåtgärder (Björne, Andresson, Björne, Olsson & 
Pagmert, 2012). Enligt American Occupational Therapy Association (2014) finns det ett behov 
av att utveckla förebyggande arbetsterapeutiska åtgärder för att bibehålla och främja positivt 
beteende och aktiviteter som fungerar bra för målgruppen. 
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Bakgrund 

 

Idag används ofta begreppet utmanande beteende för att tydliggöra att beteendet uppkommer i 
interaktion med omgivningen (Socialstyrelsen, u.å.). Ett utmanande beteende kan ses som ett 
samlingsnamn för beteenden som självskadebeteende och utåtagerande mot omgivningen. 
Beteendet kan uppvisas mer frekvent eller endast i särskilda situationer och definitionen av 
beteendet kan även vara olika beroende på sammanhang, kultur och vem man frågar. 
Definitionen har historiskt sett varierat och beskrivs ibland som opassande, abnormt, 
dysfunktionellt, maladaptivt, oordnat och problematiskt beteende. Ett utmanande beteende 
innefattar aggressivt beteende (verbala hot och fysiskt våld), destruktivt beteende (förstöra 
objekt), störande beteende (repetitivt skrikande, skapa oordning), självskadebeteende (bita sig 
själv, banka huvudet) och sexuellt skadligt beteende (sexuella övergrepp, våldtäkt, stalking) 
(Emerson & Einfeld, 2011). Ett utmanande beteende kan dock även inkludera ett tyst, passivt 
och tillbakadraget beteende eftersom denna typ av beteenden också kan vara utmanande för 
omgivningen (Björne, Andresson, Björne, Olsson & Pagmert, 2012). 
  
Ett utmanande beteende kan förekomma tillsammans med olika diagnoser. Många personer kan 
uppleva ett utmanande beteende under väldigt lång tid men det behöver nödvändigtvis inte vara 
ett beteende som följer en hela livet (Totsika, Toogood, Hastings & Lewis, 2008). Björne, 
Andresson, Björne, Olsson och Pagmert (2012) hävdar att det är svårt att uppskatta förekomsten 
eftersom det finns ett flertal definitioner av begreppet och det beror på sammanhanget personen 
befinner sig i. 
  
För en individ som har ett utmanande beteende kan det innebära en försämrad livskvalitet 
eftersom det finns en stor risk för bland annat övergrepp, avskildhet från samhället, 
medicinering och fysiska skador. Likaså begränsas individen och dennes möjligheter till 
utbildning och arbete (Björne, Andresson, Björne, Olsson & Pagmert, 2012). Den sociala, 
fysiska och attitydmässiga omgivningen kan vara av både hindrande och stöttande karaktär. För 
att omgivningen ska vara stöttande är det viktigt att den är lyhörd för individens behov och 
förutsättningar samt möjliggör delaktighet och en meningsfull tillvaro (Kielhofner, 2012). 
Kommunikation är grundläggande för att en människa ska kunna påverka sin omgivning och 
sina förutsättningar. Det är även av vikt att omgivningen stöttar personen till förståelse och 
kontroll av sin vardag (Socialstyrelsen, 2015). Eftersom det ofta är svårigheter att uttrycka sig 
på ett adekvat sätt som ligger till grund för ett utmanande beteende kan det vara aktuellt att 
utveckla individens sätt att både göra sig förstådd men också att förstå andra (Antonsson, 2013). 
  
För att kunna möta beteendet och individen på bästa sätt är det viktigt att arbeta personcentrerat 
och att använda ett positivt angreppssätt vid bemötande av ett utmanande beteende. Detta 
inbegriper att respektera individens val och önskemål. Arbetsterapeuter har en viktig roll i att 
förebygga utmanande beteende genom att möjliggöra deltagande i meningsfulla aktiviteter, 
förbättra aktivitetsutförande och strukturera vardagsaktiviteter (Cotterill, 2012). Likaså kan 
arbetsterapeuter identifiera orsakerna till det utmanande beteendet och i samarbete med 
föräldrar och andra yrkeskategorier diskutera hur dessa ska minimeras (Christie & Hedayati, 
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2003). För att stötta dessa individer i deras vardag och främja delaktighet är det viktigt att se på 
de situationer som är mindre välfungerande och se vad som är ohållbart för just den personen. 
Det kan också vara bra att se på de situationer och aktiviteter som fungerar bra för att förstå hur 
situationer som kan väcka frustration kan anpassas eller undvikas (Socialstyrelsen, 2015). 
Ibland kan även andra faktorer vara aktuella att se över för att göra en situation mer 
välfungerande. Det kan vara hälsofaktorer såsom stress eller smärta men även 
omgivningsfaktorer som till exempel stressorer, stimulans från mycket intryck eller olämpligt 
bemötande från omgivningen (Socialstyrelsen, 2015).  
  
Många av tidigare studier inom problemområdet är antingen diagnosspecifika eller metod-
specifika. I en artikel av Case-Smith och Arbesman (2008) har olika evidensbaserade metoder 
för personer med autismspektrumtillstånd studerats. Det framgår att en av de vanligaste 
metoderna för diagnosen autismspektrumtillstånd och utmanande beteende är Sensory 
Integration Therapy tillsammans med olika typer av färdighetsträning och behandling som 
involverar föräldrar. I en annan studie av Davies, Griffiths, Liddiard, Lowe och Stead (2015) 
har de valt att fokusera på en specifik metod kallad Positive Behavioural Support (PBS) vid 
utmanande beteende. Dunleavy (2014) har utvärderat en metod som heter Applied Behavior 
Analysis (ABA). Cotterill (2012) menar att ett utmanande beteende är en del som arbetsterapin 
inte fokuserat på när det kommer till utveckling inom professionen. Tvångs- och begränsande 
åtgärder är något som ofta förekommer i samband med utmanande beteende, exempel på detta 
kan vara medicinering och fysisk begränsning såsom bältning och instängning. Dessa åtgärder 
ska endast vara nödlösningar när individen annars kan ta skada (Cotterill, 2012). 
 
Enligt Kielhofner (2012) är det en mänsklig drivkraft att vara en aktiv individ som vill utföra 
grundläggande och lustfyllda aktiviteter. Viljekraft, vanebildning, utförandekapacitet och den 
omgivande miljön är faktorer som påverkar aktivitetsutförandet. Viljekraften kan beskrivas som 
motorn och påverkas av tankar och känslor som individen upplever när den utför aktiviteter. 
Dessa tankar bygger i sin tur på den upplevda tillfredsställelsen av att utföra aktiviteten. Även 
intressen, värderingar och uppfattning om den egna förmågan har betydelse för individens 
inställning till aktiviteten. En person som tvingas fatta beslut om aktivitetsval som inte grundas 
i egna värderingar och intressen riskerar att förlora tillfredsställelsen och glädjen i att utföra 
olika aktiviteter. En persons funktionsvariation, i detta fall ett utmanande beteende, kan leda till 
förlust av tilltron till sin egen kapacitet i olika situationer. Detta kan i sin tur försvaga 
viljekraften och möjligheten att leva efter egna värderingar. Även intresset för omvärlden och 
det egna beslutsfattandet kan begränsas. Individer med en funktionsvariation som orsakar 
problem i vardagen kan därför behöva hjälp för att ta hänsyn till egna begränsningar och den 
omgivande miljöns begränsningar (Kielhofner, 2012).  
  
Författarna till detta examensarbete anser att det saknas en översikt över olika typer av metoder 
som arbetsterapeuter kan använda för att minska utmanande beteende. Detta examensarbete kan 
därför vara till nytta för både individen, professionen och samhället. Den kan framförallt vara 
till nytta för professionen eftersom den ger ett underlag för att arbeta mer varierat och 
strukturerat med problematiken. För individen leder detta till ett bättre bemötande, större 
förståelse och mer anpassade insatser. Detta kan även leda till ökad samhällsnytta genom att 
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insatser på ett tidigt stadium skapar fler möjligheter att delta och bidra till olika 
samhällsfunktioner. 
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Syfte 

 

Syftet var att beskriva metoder som arbetsterapeuter kan använda för att minska utmanande 
beteende. 
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Material och metod 

 

Denna scoping review är genomförd enligt Arksey och O'Malley (2005). Studiedesignen har 
valts för att den bedöms vara en effektiv metod för att ge en överblick över publicerat material 
på området. En scoping review enligt Arksey och O'Malley (2005) genomförs i en process med 
fem steg som beskrivs nedan. 
 

Identifiera forskningsfrågan  
Vilka metoder kan arbetsterapeuter använda för att minska utmanande beteende och främja 
aktivitetsutförande och delaktighet? 
 

Identifiera relevanta studier 
En förhandssökning gjordes för att identifiera relevanta studier, för att identifiera sökord och 
för att se om resultaten motsvarade syftet. För rådgivning om databaser, strategier för sökning 
och för att diskutera lämpliga sökord har diskussioner förts med en bibliotekarie från 
högskolebiblioteket på Jönköping University. Fyra databaser identifierades, AMED, CINAHL, 
MEDLINE och PsycINFO. Dessa databaser beskrevs antingen som lämpliga för 
arbetsterapeutiska sökningar på bibliotekets hemsida eller så identifierades de i samråd med 
bibliotekarie att vara de mest relevanta för detta examensarbete. Samma ämnesord, sökord och 
booleriska termer användes för samtliga databaser. Ämnesorden som användes var 
"Occupational Therapy" och "Occupational Therapists". Sökningen i helhet var: ("Occupational 
Therapy" OR "Occupational Therapists") AND (intervention* OR treatment* OR strategie* 
OR method* OR managing) AND ("challenging behavio*" OR "problem behavio*" OR 
"behavio* disorder*" OR "aggressive behavio*" OR "self harming behavio*" OR "stereotype 
behavio*" OR "psychosocial problem*" OR "maladaptive behavio*"). Sökningen gjordes först 
för perioden 2008-2018 (Urval 1) men på grund av för litet material kom sökningen senare att 
utökas och även innefatta perioden 2003-2007 (Urval 2). Efter den första sökningen valde 
författarna att ta bort AMED eftersom sökningen gav 0 träffar. Efter att databassökningen 
genomförts gjordes även en manuell sökning av artiklar i andra databaser. 
 

Urval 
Inklusionskriterier var artiklar som handlar om metoder för att minska ett utmanande beteende 
(av mer utåtagerande, aggressiv och självskadande karaktär) inom arbetsterapi, tillgängliga i 
fulltext, skrivna på engelska, alla typer av studiedesign (inklusive litteraturstudier) och 
publicerade mellan 2003 och 2018.   
 
Databassökningen som genomfördes under perioden 10 till 11 april 2018 (Urval 1) resulterade 
i 102 träffar. Av dessa valdes 57 relevanta artiklar ut utifrån en översiktlig bedömning av hur 
väl titlar och abstrakt motsvarade syftet och urvalskriterierna. Efter en fördjupad läsning valdes 
13 artiklar ut. Urval 2 genomfördes den 25 april 2018 och resulterade i 22 träffar. Av dessa 



7 
 

valdes 7 relevanta artiklar ut utifrån en översiktlig bedömning av hur väl titlar och abstrakt 
motsvarade urvalskriterierna. Efter en fördjupad läsning valdes 3 artiklar ut. Den manuella 
sökningen genomfördes 25-26 april 2018 och resulterade i 4 artiklar som motsvarade syftet med 
detta examensarbete och urvalskriterierna. Totalt ingick 20 artiklar (märkta med * i 
referenslistan) i denna scoping review. Samtliga lästes självständigt av båda författarna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGUR 1 Flödesschema över litteratursökning. 
 

Sammanställning av data 
Data från valda artiklar sammanställdes i tre bilagor. Båda författarna lyfte ut relevant data ur 
artiklarna och gjorde en sammanställning. Artiklarna och dess resultat diskuterades sedan 
gemensamt för att undvika misstolkningar. I bilaga 1 redovisades artikelsökningen. I bilaga 2 
redovisades artikelförfattare (år), titel, tidskrift, land, syfte, deltagare, studiedesign, etik och 
resultat/slutsatser. Författarna valde även att redovisa artiklarnas metod/ intervention, 
behandlingsform, målgrupp för metod, definition beteende och behandlingsmiljö i bilaga 3.  
 

Analys, summering och rapportering av resultaten 
Analysen av data gjordes i en numerisk del och i en tematisk del. I den numeriska delen 
sammanställdes antal artiklar publicerade i olika länder, typ av studiedesign, diagnoser och viss 
mån metoder i förhållande till aktivitet och delaktighet. I den tematiska delen använde 
författarna sig av en ansats mot kvalitativ innehållsanalys inspirerad av Graneheim och 
Lundman (2004) för att hitta likheter, skillnader och mönster i metoderna som beskrevs i 
artiklarna. Tillsammans gick författarna igenom innehållet i alla metoder och gjorde en tematisk 
indelning med 4 nyckelområden med vardera 1-2 kategorier (Arksey & O'Malley, 2005) (Figur 
2) utifrån metodernas huvudsakliga metodik. Efter detta sorterade författarna in alla metoderna 

Undersökta på 
titel/sammanfattning  

N= 124  
Databas: CINAHL, MEDLINE, 
PsycINFO  
 

Inkluderade artiklar 
N= 51 

Exkluderade artiklar 
N=73 

Sökord: ("Occupational Therapy" OR 
"Occupational Therapists") AND 
(intervention* OR treatment* OR strategie* 
OR method* OR managing) AND 
("challenging behavio*" OR "problem 
behavio*" OR "behavio* disorder*" OR 
"aggressive behavio*" OR "self harming 
behavio*" OR "stereotype behavio*" OR 
"psychosocial problem*" OR "maladaptive 
behavio*") 

 

Exkluderade artiklar 
N= 35 

Undersökta i fulltext: 
N= 55 

Inkluderade artiklar: 
N= 20 

Manuell sökning: 
Undersökta på titel/sammanfattning 

N= 4 
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under dessa kategorier. För att få en bra och tydlig struktur fick en del nyckelområden och 
kategorier formuleras om och metodernas placering testades innan en slutgiltig struktur 
fastställdes. 
 

Etiska överväganden 
Artiklarna som ingår i detta examensarbete har ett etiskt förhållningssätt vilket innebär att de 
antingen är peer reviewed, etiskt granskade alternativt att det framgår att artikelförfattarna 
genomfört etiska överväganden. Artikelförfattarna har då övervägt studiernas värde gentemot 
negativa konsekvenser utifrån forskningskravet som innebär att tillgängliga kunskaper 
utvecklas, fördjupas och metoder förbättras genom nödvändig forskning för individernas och 
samhällets utveckling (Vetenskapsrådet, 2002). Författarna till detta examensarbete 
genomförde en etisk egengranskning enligt Jönköping Universitys riktlinjer under 
förberedelserna för examensarbetet. För att resultatet inte skulle påverkas av tidigare 
erfarenheter och kunskaper strävade författarna till detta examensarbete efter att vara neutrala 
under processen.  
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Resultat 

Resultatet presenteras utifrån en numerisk och en tematisk del för att tydliggöra fynd i de 
inkluderade artiklarna som motsvarade syftet. I den numeriska delen presenteras artiklarnas 
kvantitativa omfattning och den tematiska delen omfattar det kvalitativa innehållet från var 
artikel. 
 

Numerisk analys 
Tjugo artiklar publicerade mellan 2003 och 2017, som motsvarade syftet och uppfyllde 
inklusionskriterierna ingick i examensarbetet. Av artiklarna var 13 publicerade i USA, 5 i 
Storbritannien och 2 i Australien. Artiklarnas studiedesign varierade där de flesta var 
kvantitativa (13 artiklar) men även informationsartiklar (general information) (3 artiklar), 
kvalitativa (2 artiklar) och litteraturstudier (2 artiklar) återfanns i resultatet. Litteraturstudierna 
bestod av 42 artiklar (Jensen & Padilla, 2017) och 98 artiklar (Wiart, Luauté, Stefan, Plantier 
& Hamonet, 2016). Av artiklarna var 18 peer reviewed och de resterande två artiklarna hade 
resonemang som berörde etiska ställningstaganden. 
 
Resultatet visade att ett utmanande beteende finns inom en rad diagnoser som till exempel 
demens, traumatiska hjärnskador och autismspektrumtillstånd. I de inkluderade artiklarna 
beskrivs beteendet på olika sätt. Exempel på hur beteendena beskrivs kan vara vägrande, 
frustrerat, våldsamt och självskadebeteende (Handley-More & Orentlicher, 2013) medan en 
annan artikel definierar beteenden som fysiskt våld (sparka, bita, slåss), frustrerat och hotande 
beteenden (Beaulieu, 2007). Artikelförfattarnas beskrivning av beteendet fördes in i 
artikelöversikt 2 (bilaga 3).  
 
Samtliga artiklar berör arbetsterapi i större eller mindre utsträckning. En samstämmighet finns 
kring att ett utmanande beteende påverkar en individs förmåga till aktivitet och delaktighet. 
Beteendet kan orsaka stora konsekvenser för en individs liv (Buschbacher & Fox, 2003). Det 
är därför viktigt att arbeta med detta på ett tidigt stadium för att minska problem så att individen 
kan tillgodogöra sig aktiviteter och till exempel undervisning. Beteendet kan även innebära en 
risk för mindre positiva bemötanden, sociala och emotionella problem (Gettinger & Stoiber, 
2006). Individanpassade interventioner där aktiviteter och andra insatser utgår från klientens 
intressen, roller och förmågor är viktigt för att nå ett lyckat resultat i behandlingen (Gitlin et al., 
2008; Gitlin et al. 2017; O'Connor et al., 2014; O’Connor et al., 2015). Minskning av ett 
utmanande beteende kan öka engagemang i olika aktiviteter (Kaplan, Clopton, Kaplan, 
Messbauer & McPherson, 2006; Roberts, King-Tomas & Boccia, 2007), förbättra livskvalitet 
(Lydon, Healy & Grey, 2017) och ge tillgång till fler aktiviteter i samhället (Walker et al., 
2010). 
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Tematisk analys 
Resultatet från artiklarna presenteras nedan i en beskrivande text utifrån de nyckelområden och 
kategorier som framkom vid analys av resultatet. Fyra nyckelområden identifierades: 
aktivitetsbaserade metoder, miljöbaserade metoder, sensoriska metoder samt stöd och 
strategier. Nyckelområdet aktivitetsbaserade metoder innehåller kategorierna aktiviteter i 
dagliga livet (4 artiklar) och rörelseaktiviteter (2 artiklar), nyckelområdet miljöbaserade 
metoder innehåller kategorin individuella anpassningar i miljön (1 artikel), nyckelområdet 
sensoriska metoder innehåller kategorierna Sensory Integration Therapy (2 artiklar) och 
Sensory Integration med specifik utrustning (2 artiklar) och nyckelområdet stöd och strategier 
innehåller kategorierna stöd och strategier för klient och omgivning (7 artiklar) och strategier 
för klienten (2 artiklar). Kategorin stöd och strategier för klient och omgivning var dock mindre 
renodlad och metoderna som ingick där hade ofta ett helhetstänk kring klientens situation och 
därför ingår ibland delar av de andra nyckelområdena. 
 

 
FIGUR 2 Sammanställning över nyckelområden och kategorier enligt Arksey och O'Malley 
(2005). 
 
Aktivitetsbaserade metoder 
Aktiviteter i dagliga livet  
Tailored Activity Program (TAP) (Gitlin et al., 2008; O'Connor et al., 2014 & O’Connor et al., 
2015) syftar till att reducera problematiska och utmanande beteenden hos personer med 
demens. Programmet eftersträvar att finna skräddarsydda aktiviteter som utgår från varje 
individs kognitiva och fysiska förmågor, intressen och roller. Aktiviteterna kan karaktäriseras 
av både nöje och aktiviteter i dagliga livet (ADL). Genom att identifiera aktiviteter och 
möjliggöra deltagande kan TAP hantera den ökade sårbarhet som klienter med demens ofta 
upplever av olika stimuli och i olika miljöer. Programmet innebär även utbildning för 
vårdgivaren om sjukdomens process, kommunikationsfärdigheter och hur aktiviteter och miljön 
kan modifieras och anpassas. Ett samarbete med vårdgivare är nödvändigt för att få en så 
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effektiv implementering av TAP som möjligt. Metoden möjliggör stor flexibilitet vid 
implementeringen. Metoden riktar sig främst till personer med någon form av demenssjukdom. 
Studier visar att TAP kan leda till minskade utmanande beteenden (Gitlin et al., 2008; O'Connor 
et al., 2014) och i vissa fall har beteendena även upphört helt (O’Connor et al., 2015). 
 
Tailored Activity Program for Hospitalized patients (TAP-H) utgår från TAP och har samma 
fokus på att identifiera klientens förmågor och intressen för att ta fram lämpliga aktiviteter och 
träna vårdgivare att använda aktiviteter i behandling. TAP-H syftar dock till användas inom 
vårdinrättningar och handleda familjer när personen blir utskriven från verksamheten. Studien 
(Gitlin et al., 2017) utvärderar om TAP-H kan användas för att förbättra engagemang hos 
klienter med demens och problematiskt beteende. Deltagarna var äldre vuxna med komplexa 
medicinska behov och samsjuklighet med psykiatrisk problematik som påverkar beteendet. 
Resultatet indikerar att TAP-H kan förbättra aktivitetsmönster vilket resulterar i positivt 
engagemang bland klienter som kan antingen minska eller förebygga utmanande beteenden och 
öka positiva beteenden.  
 
Rörelseaktiviteter  
Rhythmex är en typ av Rhytmic Exercise with Auditory Cues (REAC) vilket är ett rytmiskt 
träningsprogram baserat på instruerande anvisningar. Anvisningarna utgår från fem principer: 
A, B, C, D och R, där A står för växlande hand- och fotrörelser, B står för bilateral aktivering 
av kroppen och extremiteterna, C för över-mittlinjen rörelser (cross-midline movements), D för 
korta uthållighetsövningar och R för rytmiska instruerande anvisningar. Övningarna genomförs 
sedan under olika steg i programmet. Metoden har bland annat tidigare använts inom 
rehabilitering för personer som har olika former av hjärnskador men kan även användas för 
andra målgrupper. I studien testades metoden för skolbarn mellan sex till nio år som utsatts för 
misshandel. Resultatet visade att metoden kunde ge förbättringar avseende aggressivt beteende 
(Goldshtrom, Korman, Goldshtrom & Bendavid, 2011). 
 
Get Ready To Learn (GRTL) är en arbetsterapeutisk metod i form av ett klassrumsbaserat 
program som kan användas dagligen för att förbättra funktioner och studieresultat bland elever 
med funktionsvariationer. Programmet består av olika andningsövningar, chanting (taktfast 
sjungande), avslappningsövningar och yogaställningar. I studien undersöktes effekterna av 
GRTL bland skolelever med autismspektrumtillstånd och ett utmanande samt maladaptivt 
beteende. Resultatet visade en minskning av olika utmanande beteenden hos deltagarna och att 
programmet kan användas inom skolan (Koenig, Buckley-Reen & Garg, 2012). 
 
Sammanfattningsvis tar många av studierna inom detta nyckelområde upp olika versioner av 
TAP (Gitlin et al., 2008; O'Connor et al., 2014 & O’Connor et al., 2015) och metoden anses 
vara populär för att minska ett utmanande beteende. TAP fokuserar på att införa 
individanpassade aktiviteter i vardagen för klienter med demens till skillnad från Rhythmex 
(Goldshtrom, Korman, Goldshtrom & Bendavid, 2011) och GRTL (Koenig, Buckley-Reen & 
Garg, 2012) som initierar specificerade aktiviteter i form av rörelser. Rhythmex och GRTL 
passande till olika målgrupper som till exempel individer med hjärnskada och barn med 
autismspektrumtillstånd.  
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Miljöbaserade metoder 
Individuella anpassningar i miljön 
I en systematisk litteraturöversikt (42 artiklar) utvärderades effekten av olika metoder för att 
anpassa miljön vilket kan påverka olika aspekter som beteende, perception och fall i hemmet 
för personer med Alzheimers sjukdom och andra relaterade neurokognitiva tillstånd. Resultatet 
visade att omgivande bakgrundsmusik i den befintliga miljön var en metod som kunde påverka 
beteendet. Att skapa en miljö som känns bekant och som påminner om personens hemmiljö 
visade sig ha en reducerande effekt på utmanande beteenden (Jensen & Padilla, 2017).  
 
Summering av nyckelområdet påvisar att musik i bakgrunden och en bekant hemmiljö kan ha 
en påverkan på ett utmanande beteende för individer med Alzheimers eller andra 
neurokognitiva funktionsvariationer (Jensen & Padilla, 2017). 
 

Sensoriska metoder 
Sensory Integration Therapy 
Tools for Teens är ett program som kan användas för tonåringar med problem att kontrollera 
beteende och känslor. Tools for Teens går ut på att lära tonåringar att identifiera sina egna 
sensoriska behov, lära sig sätt att hantera och tillgodose dessa och underlätta för sig själv genom 
att använda lämpliga strategier. I programmet ingår först en kartläggning av individuella 
sensoriska behov och därefter genomförs en gruppintervention. Under tiden som programmet 
fortgår får tonåringarna hjälp att utveckla och identifiera användningsområden för sensorisk 
utrustning. Deltagarna kan få tips om olika strategier för att dämpa sina behov såsom att ta 
promenader när de känner för att röra sig eller tugga tuggummi när de vill bita på naglarna vid 
ångest. Personal kan också få utbildning och information om sensorisk integration och 
aktiviteter. Studien indikerade goda resultat för programmet gällande utmanande beteende även 
om ingen omfattande utvärdering gjordes (Dorman et al., 2009).  
 
Sensory Integration Therapy kan ha positiva effekter för behandling av utmanande beteende. I 
en studie av Roberts, King-Tomas och Boccia (2007) undersöktes effekterna av behandlingen 
för ett barn med genomsnittliga intellektuella färdigheter och förmågor, försenade 
kommunikationsfärdigheter och svårigheter att hantera sensoriska intryck. Dessa svårigheter 
påverkade barnets aktivitetsförmåga i förskolan. I studien utfördes behandlingen under en 
timme, tre gånger i veckan i samband med lek då sensoriska intryck gavs för att framkalla en 
lämplig respons. Deltagaren guidades i att hantera situationen utifrån en anpassad miljö och 
uppmuntrades till aktivt deltagande. Behandlingen visade en förbättring i att reglera och hantera 
beteenden, mindre aggression och ett ökat engagemang och deltagande i aktiviteter. Metoden 
kan även användas för vuxna. 
 
Sensory Integration med specifik utrustning  
I en fallstudie undersöktes effekterna av att bära viktväst vilket är en typ av sensorisk 
behandling. Pojken som deltog i studien hade diagnosen autismspektrumtillstånd och uppvisade 
ett utmanande beteende. I viktvästen placerades små vikter i fickorna på plagget. Det finns inga 
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bestämda rekommendationer för användning av västen men en del studier tyder på att vikten 
ska vara 2-15 % av personens kroppsvikt och att den kan bäras mellan 30 minuter och 2 timmar 
vid var tillfälle. Målgruppen för denna typ av intervention är personer med 
autismspektrumtillstånd, intellektuell funktionsvariation och ett utmanande beteende. 
Resultatet från studien visade inga specifika förändringar på pojkens utmanande beteende då 
han hade väst till skillnad från när han inte hade väst (Davis et al., 2013). 
 
I en studie av Kaplan, Clopton, Kaplan, Messbauer och McPherson (2006) undersöktes 
observerbara effekter av interventionen Snoezelen. Snoezelen innebär multisensoriska rum där 
klienten får sortera och ta in olika sensoriska stimuli. Miljön innefattar olika typer av utrustning 
som kan ge olika sensoriska upplevelser som ljud och lukt samt olika visuella, taktila, 
vestibulära och proprioceptiva intryck. Exempel på utrustning kan vara saccosäck, gungstol, 
projektor, ljusbox, golvlampor, fiberoptisk spray, bubbelrör, svarta ljus och new age musik 
synkroniserat till ljusboxen. Metoden kan användas för personer med autismspektrumtillstånd, 
intellektuella funktionsvariationer och svåra utmanande beteenden. I studien kombinerades 
Snoezelen med olika aktiviteter då deltagarna fick vistas i rummet en stund för att sedan utföra 
aktiviteten. Resultatet visade att deltagarna uppvisade mindre utmanande beteenden efter att de 
hade behandlats med Snoezelen. 
 
Sammanfattningsvis finns det ett flertal studier av sensoriska metoder för målgruppen. 
Metoderna utgick både från Sensory Integration Therapy (Dorman et al., 2009; Roberts, King-
Tomas & Boccia, 2007) och specifik sensorisk utrustning (Davis et al., 2013; Kaplan, Clopton, 
Kaplan, Messbauer & McPherson, 2006). Överlag kan många av metoderna användas för 
individer med autismspektrumtillstånd men vissa passar till bredare målgrupper som till 
exempel personer med olika intellektuella funktionsvariationer som har svårt att kontrollera 
känslor. 
 
Stöd och strategier   
Stöd och strategier för klient och omgivning  
Positive Behavior Interventions and Supports (PBIS) har utvecklats för elever med olika 
funktionsvariationer och som lider av negativa och utmanande beteenden. Metoden kan även 
användas för andra elever som har en risk för kroniska och allvarliga beteendeproblem. Syftet 
är att förebygga negativa beteenden och stärka önskvärda beteenden för att öka elevens 
möjligheter till att delta i skolaktiviteter och uppleva livskvalité. PBIS består av följande tre 
områden: strategier för att hantera tillvaron i skolan, gruppinterventioner och individuella 
interventioner. Tanken är att skapa ett system kring eleven genom att inkludera personal och 
familj i behandlingen och omfattar även anpassningar i miljön. I studien presenteras metoden 
med ett fall som indikerar att PBIS är en framgångsrik arbetsterapeutisk metod för att förbättra 
elevers beteenden. (Handley-More & Orentlicher, 2013). 
 
Cunningham Piergrossi (2014) beskriver generella problem för barn med känslomässiga 
funktionsvariationer och hur en arbetsterapeut kan jobba med att stötta dessa individer för att 
hantera deras utmanande beteende. Med hjälp av ett holistiskt synsätt, ett psykodynamiskt 
angreppssätt och meningsfulla aktiviteter kan arbetsterapeuten nå ett lyckat resultat. De nämner 
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även vikten av att sträva efter att målgruppen ska bli mer delaktig i aktiviteter både som barn 
och vuxen. Särskilt är det av vikt att integrera barn i allmänna samhällsaktiviteter redan från 
början eftersom dessa aktiviteter formar barnet och är väsentliga för utvecklingen. 
Arbetsterapeuten bör jobba med individanpassade strategier, tillsammans med föräldrar, lära ut 
färdigheter och använda aktiviteter. Barnen bör först observeras i aktivitet för att identifiera 
deras svårigheter. De blir även uppmuntrade till att visa känslor och ansvara för sina handlanden 
(Cunningham Piergrossi, 2014). 
 
Active Support (AS) är ett sätt att förbättra interaktion mellan personal och klienter med 
intellektuell funktionsvariation. Metoden går ut på att utbilda personal som jobbar med 
klienterna i det dagliga livet för att de ska kunna vara ett bättre stöd och hur de ska interagera 
genom aktiviteter. AS ska motverka inaktivitet genom att ge personalen verktyg för att stötta 
och skapa möjligheter till olika meningsfulla aktiviteter för klienterna. Koritsas, Iacono, 
Hamilton och Leighton (2009) undersökte hur AS kan leda till förändringar i engagemang för 
hushållsuppgifter, frekvens av utmanande beteende samt behov av stödjande insatser. Studien 
visade bland annat på ökad aktivitetsnivå och minskning av utmanande beteenden. 
 
Beaulieu (2007) undersökte vad som kan orsaka utmanande beteenden, i vilka miljöer de 
uppstår och hur dessa beteenden bemöts och hanteras. När personer med en hjärnskada och 
tendenser till utmanande beteende, utsattes för fysisk närhet, rädsla, frustration, ilska och 
irritation i sammanhang där de var osäkra på vad som skulle hända så var risken högre för 
utmanande beteende. Studien visade också att arbetsterapeuterna ofta hade svårt att bedöma i 
vilken omfattning det utmanande beteendet berodde på rädsla och frustration. Utifrån detta 
resultat menar artikelförfattarna att det är viktigt att arbetsterapeutiska metoder anpassas efter 
klientens förståelse för situationen, förväntningar på behandlingen och klientens uppfattningar 
av behandlingsmiljön. Det är även viktigt att strategier utvecklas för att minska upplevelsen av 
hot för klienten. För att arbetsterapeuten ska kunna göra bra bedömningar i olika situationer 
rekommenderas utbildning för att öka medvetandet om hur kroppsspråk och kommunikation 
kan användas för att dämpa ett utmanande beteende. Utbildning är också viktigt för att kunna 
identifiera vilka miljöer och aktiviteter som kan innebära en ökad risk för att utlösa beteendet, 
kunna häva eller dämpa utmanande beteende samt att sätta realistiska mål som inte upplevs 
hotfulla.   
 
Positive Behavior Support (PBS) är en 5-stegs metod som kan användas för att förstå och 
hantera utmanande beteende. Buschbacher och Fox (2003) beskriver ett fall där PBS används 
för unga barn med autismspektrumtillstånd, men metoden kan även användas för andra 
målgrupper med ett utmanande beteende. PBS används för att förstå orsakerna till det 
utmanande beteendet och att utveckla interventioner som ger barnet förmåga att hantera 
beteendet. Metoden består av: 1) teambuilding och målformulering (med föräldrar), 2) analys 
av situationen (situationer då beteendet uppstår, vad som utlöser beteendet, vilket beteende det 
handlar om och reaktioner beteendet leder till), 3) formulering av möjliga 
utvecklingsmöjligheter, 4) utveckling av plan för stöd och 5) implementering av planen. I 
studien presenteras metoden i en fallstudie och resultaten indikerar att PBS är en lämplig metod 
för att hantera utmanande beteenden hos barn med autismspektrumtillstånd.  
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Lydon, Healy och Grey (2017) beskriver en beteendeintervention och dess effekter på 
utmanande beteende jämfört med Sensory Integration. Interventionen leddes av en 
arbetsterapeut i skolan och bestod av en skriftlig individuell beteendestödplan som inkluderade 
interventioner, träning av förmågor och strategier för att hantera och förebygga beteendet samt 
anpassningar i miljön. Elevassistenter fick utbildning och var ansvariga för att genomföra 
beteendeinterventionerna i klassrummen under dagarna. Beteendeinterventionen gav bättre 
resultat än Sensory Integration för att minska utmanande beteenden. 
 
Gettinger och Stoiber (2006) beskriver metoden Functional Assessment, Collaboration, and 
Evidence-based Treatment (FACET). Metoden kombinerar funktionsutredning, samarbete och 
evidensbaserad behandling. Metoden syftar till att minska negativa beteenden, stärka positiva 
beteenden genom att förändra miljömässiga faktorer, strategier för att lära barnen att hantera 
sitt beteende och uppmuntra lämpliga beteenden genom positiv respons. FACET består av fem 
steg: 1) genomföra en funktionsutredning, 2) formulera mål och delmål, 3) utveckla en plan för 
att stötta eleven till mer lämpligt beteende, 4) implementera planen och utvärdera framstegen 
och 5) sammanfatta och utvärdera resultaten. Studien visar att metoden är en bra metod för att 
minska negativa beteenden och stärka positiva beteenden för elever med utmanande beteenden. 
 
Strategier för klienten  
I en litteraturstudie (98 artiklar) av Wiart, Luauté, Stefan, Plantier och Hamonet (2016) 
undersöktes icke-farmakologiska behandlingar för psykiska symptom och utmanande 
beteenden för personer med en traumatisk hjärnskada (TBI). För att behandla utmanande 
beteende menar artikelförfattarna att kognitiv beteendeterapi (KBT) kan användas för denna 
grupp, trots klienternas begränsade kognitiva funktionsnivå och i vissa fall bristande förmåga 
till självreflektion. 
 
Walker et al. (2010) beskriver ett 12-veckors gruppbehandlingsprogram för personer med 
traumatiska hjärnskador (TBI) som har svårt att hantera sin ilska. Programmet var baserat på 
KBT som var modifierat för att ta hänsyn till kognitiva svårigheter hos personer med TBI. 
Behandlingen bestod av en gruppintervention med utbildning under två timmar varje vecka i 
tolv veckor. Utbildningen innebar information och diskussion kring TBI och olika strategier 
och tekniker för att hantera ilska och utmanande beteende. Resultaten från studien visade en 
signifikant minskning i självrapporterad upplevd och uttryckt ilska samt en ökad förmåga att 
kontrollera känslor av ilska. 
 
Sammanfattningsvis skiljer sig metoderna inom detta nyckelområde från andra metoder genom 
att de inte uppvisar en specifik typ av metod eller intervention utan de demonstrerar stöd och 
strategier. Metoderna utgår mer från ett helhetstänk kring individen och utgår ofta från att 
individen ska vara delaktig i sin behandling. De flesta av metoderna riktar sig både till klienten 
och omgivningen (Beaulieu, 2007; Buschbacher & Fox, 2003; Cunningham Piergrossi, 2014; 
Gettinger & Stoiber, 2006; Handley-More & Orentlicher, 2013; Koritsas, Iacono, Hamilton och 
Leighton, 2009; Lydon, Healy & Grey, 2017) medan KBT och gruppbehandlingsprogrammet 
riktar sig till individen (Walker et al., 2010; Wiart, Luauté, Stefan, Plantier & Hamonet, 2016). 
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Flera av metoderna riktar sig till skolelever med svårigheter att hantera känslouttryck medan 
vissa riktar sig till individer med TBI.  
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Diskussion 

Metoddiskussion 
Examensarbetets kvalitet diskuteras utifrån trovärdighetsbegreppet som innebär tillförlitlighet, 
överförbarhet, verifierbarhet och giltighet (Kristensson, 2014). Tillförlitligheten har stärkts av 
att författarna använde sig av triangulering, vilket innebar att båda författarna läste samtliga 
artiklar som ingick i resultatet. Detta gjordes för att minska risken för författarnas egen tolkning. 
Resultatets tillförlitlighet kan ha påverkats av att artiklarna är skrivna på engelska. För att 
undvika missförstånd diskuterade författarna innehåll och nya begrepp. I bilaga 1 
dokumenterades sökningarna noggrant och systematiskt. Bilaga 2 och bilaga 3 består av 
artikelöversikter där information om artiklarna finns samlat i ett översiktligt och kortfattat 
format. Även detta syftade till att stärka tillförlitligheten. I första sökningen för perioden 2008-
2018 inkluderades AMED men eftersom sökningen gav 0 träffar kom inte AMED med när 
sökningen utökades för att även gälla 2003-2007, detta anser författarna i efterhand att den 
borde gjort. I efterhand har författarna också förstått att även PubMed skulle kunnat ge relevanta 
träffar och att inte inkludera den innebär en brist.  
 
Artiklarna som ingick hade en stor variation gällande diagnoser och studiedesign. I denna 
scoping review finns kvalitativa-, kvantitativa-, litteraturstudier och informationsartiklar med. 
Bredden på studiedesign anser författarna gett ett stort mervärde i form av resultatets variation 
och bredd avseende beteende, diagnoser och metoder. Detta bekräftar även Forsberg och 
Wengström (2013) som menar att inkludera olika studiedesigner i resultatet är en styrka 
eftersom det ger en bred översikt av området som undersöks. Det finns inte någon tydlig 
definition av utmanande beteende utan många olika begrepp används, till exempel 
problembeteende, stereotypt beteende och maladaptivt beteende (Emerson & Einfeld, 2011). 
Under genomgången av litteraturen insåg författarna att begreppen som användes i sökningen 
gav en större variation än vad som var utgångspunkten i detta examensarbete. En del begrepp 
kunde till exempel innebära även passiva beteenden som apati. Fokus för detta examensarbete 
var ett utmanande beteende av mer utåtagerande, aggressiv och självskadande karaktär. Att 
avgöra exakt vilket beteende som artikelförfattaren syftar på har inte alltid varit helt lätt att 
bedöma, därför har bara artiklar där beteendet tydligt beskrivits i enlighet med examensarbetets 
fokus tagits med. En kolumn upprättades därför i artikelöversikten (bilaga 3) med en 
beskrivning av beteendet för varje artikel. Variationen gällande studiedesign, diagnoser och 
beteende kan påverka både tillförlitligheten och överförbarheten. Överförbarheten stärktes dock 
genom en tydlig beskrivning av artiklarna och metoden (bilaga 2 och bilaga 3), vilket 
underlättar för läsaren att kritiskt bedöma resultatet (Kristensson, 2014).  
 
Författarna har noga följt studiedesignen som beskrivs av Arksey och O'Malley (2005) och på 
ett transparent sätt beskrivit metod, metoddiskussion, artikelsökning (bilaga 1) och 
artikelöversikter (bilaga 2 och bilaga 3) detta syftar till att öka verifierbarheten. Det finns brister 
i giltigheten då studier från så tidigt som 2003 finns inkluderade i resultatet. Författarna var 
tvungna att under arbetets gång utöka tiden för publicering från 2008-2018 till 2003-2018 
eftersom det visade sig finnas lite publicerat inom området. Enligt Granskär och Höglund-
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Nielsen (2012) skall endast det senaste materialet tas med om forskningen inom området är 
omfattande men om forskningen är begränsad skall även äldre artiklar inkluderas.  

Resultatdiskussion 
Centrala resultat diskuteras nedan utifrån en numerisk analys och en tematisk analys utifrån 
valda nyckelområden och kategorier. Beteendet diskuteras utifrån en egen rubrik eftersom det 
framkommit intressanta resultat inom området. 
 
Numerisk diskussion 
Av de 20 inkluderade artiklarna var 13 publicerade i USA. Att många artiklar var publicerade 
i USA kan bero på att många av metodernas deltagare bestod av skolelever eller att 
behandlingsmiljön var skolan. I USA är det vanligt att arbetsterapeuter arbetar inom skolan 
(The American Occupational Therapy Association, 2010).   
 
Majoriteten av artiklarna utgår från en kvantitativ design (13 artiklar) och endast två är 
kvalitativa. Anledningen till att så stor del är kvantitativa kan vara att många studier syftar till 
att utvärdera en specifik metods. Tre av artiklarna var av mer informerande karaktär vilket 
passade bra för denna scoping review då de tydligt beskrev en specifik metod. Även två 
litteraturstudier med 42 artiklar respektive 98 artiklar fanns med i resultatet.  
 
Majoriteten av artiklarna som ingår utgår från en typ av diagnos eller målgrupp, till exempel 
demens, traumatiska hjärnskador och autismspektrumtillstånd. Även inom nyckelområdena 
fanns stor bredd av målgrupper. Exempelvis inom nyckelområdet sensoriska metoder 
förekommer det olika målgrupper som tonåringar med svårigheter att kontrollera beteende och 
känslor (Dorman et al., 2009), barn och vuxna med sensoriska svårigheter (Roberts, King-
Tomas & Boccia, 2007), personer med måttlig/svår intellektuell funktionsvariation (Kaplan, 
Clopton, Kaplan, Messbauer & McPherson, 2006) och personer med autismspektrumtillstånd 
(Davis et al., 2013). Detta skulle kunna indikera på att liknande metoder skulle kunna vara 
tillämpbara även för andra målgrupper än den studerade. Författarna anser att detta ger ett stöd 
för valet att inte titta på någon specifik diagnos eller målgrupp utan istället utforska metoder för 
att hantera utmanande beteende ur ett bredare perspektiv. 
 
Samtliga artiklar berör aktivitet och delaktighet på ett eller annat sätt. Resonemang förs i vissa 
fall kring hur beteendet kan påverka aktivitet och delaktighet men ofta är det underförstått. Att 
vara en aktiv individ som vill utföra grundläggande och lustfyllda aktiviteter är en mänsklig 
drivkraft (Kielhofner, 2012). Cunningham Piergrossi (2014) nämner vikten av att arbeta för mer 
delaktighet i aktiviteter och att det är särskilt viktigt att integrera barn i samhällsaktiviteter i ett 
tidigt stadium. Koritsas, Iacono, Hamilton och Leighton (2009) resonerar hur aktiviteter kan 
underlätta kommunikationen med individer som har en intellektuell funktionsvariation och på 
så sätt motverka inaktivitet genom att skapa möjligheter för varje individ.  Ett utmanande 
beteende riskerar att leda till inskränkning i livet, bland annat när det kommer till aktivitet och 
delaktighet (Socialstyrelsen, 2015). Utifrån dessa resonemang kan det konstateras att ett 
utmanande beteende riskerar att få stora konsekvenser för en individs framtid och möjligheter 
till att delta i olika grundläggande och lustfyllda aktiviteter.   
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Tematisk diskussion 
De metoder som ingick i nyckelområdet aktivitetsbaserade metoder utgick från en metodik att 
införa aktiviteter som antingen var av meningsfull eller fysisk karaktär. Författarna såg en 
association till glädje samt tillfredställelse och undrar om det kan vara underliggande faktorer 
till dessa metoder. Med detta ses ett samband till det som Kielhofner (2012) nämner om att 
människan är en aktiv individ som vill utföra grundläggande och lustfyllda aktiviteter. Likaså 
att intressen och värderingar påverkar inställningen till aktiviteten påminner om vissa metoder 
inom nyckelområdet. Kielhofner (2012) nämner även hur miljön är en av de avgörande 
faktorerna till aktivitetsutförande vilket kan ses i nyckelområdet Miljöbaserade metoder. 
Nyckelområdet Sensoriska metoder skiljde sig ut här då dessa metoder utgick utifrån en specifik 
metodik och metoderna var då mer inriktade till skillnad från föregående områden som utgick 
mer utifrån individen. Att utgå från individen gjorde även det sista nyckelområdet Stöd och 
strategier som hade mer utav ett helhetstänk och som gjorde individen delaktig i behandlingen. 
Detta nyckelområde ser författarna därmed ha ett fokus på klientbaserat arbete som kan skapa 
empowerment (Hillborg, 2013).  
 
Nyckeolområdena uppvisade metoder både för vuxna och barn med olika diagnoser och 
svårigheter. Likaså uppvisades en stor variation av metoder, typ av utmanande beteende och 
typer av behandlingsmiljöer. Kielhofner (2012) nämner vikten av att det finns en bredd av olika 
metoder mot diagnos men även att det ska finnas metoder utifrån var individ eftersom vi alla är 
olika och därför är det svårt att bara ha en typ av metod för en diagnos. Författarna upplever att 
många av metoderna riktar sig till barn och ungdomar vilket är bra för att arbeta förebyggande 
eftersom omfattningen av ett utmanande beteende ständigt ökar och att det ofta orsakar långa 
besvärliga perioder för både barn och vuxna (Björne, Andresson, Björne, Olsson & Pagmert, 
2012).  
 
Beteende  
I början av detta examensarbete var författarna medvetna om att det valda begreppet utmanande 
beteende inte var något som var väl etablerat och tydligt i litteraturen. I resultatet finns det en 
bredd av olika beteenden som författarna fått definiera utifrån det utmanande beteende som 
eftersöktes. I en studie nämns vägrande, frustrerat, våldsamt och självskadebeteende (Handley-
More & Orentlicher, 2013) medan i en annan studie definieras beteendet som fysiskt våld 
(sparka, bita, slåss) och hotande beteende (Beaulieu, 2007). Just bredden av beteenden ser 
författarna kan bero på att ett utmanande beteende uppkommer i just interaktionen med 
omgivningen (Socialstyrelsen, u.å.) och eftersom studierna utfördes i olika miljöer. Det 
diskuteras kring utmanande beteende inom skolvärlden och hur olika professioner måste 
samarbeta för att förebygga beteendet och bemöta elever på bästa sätt.  
 
Det finns idag studier som bekräftar att lärare känner sig utmanade av beteendet och att det 
saknas riktlinjer för hantering av situationerna. Kombinationen av att inte ha denna kunskap 
och att skolan är en miljö som innebär stora förväntningar på var individ, kan resultera i svåra 
utmanande beteenden (Simon & Jederlund, 2017). Kielhofner (2012) nämner de krav och 
begränsningar som miljön kan skapa när det kommer till roller och vanor. En elevs roll formas 
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bland annat av skolmiljön, krav och regler samt den uppfattning som lärare och andra elever 
har om individen. Dessa faktorer kan både leda till motivation men även begränsa individens 
handlande. Det har visat sig att detta också förekommer inom många institutioner med fokus 
på demens att miljöns regler och personalens omsorg har lett till passivitet och inaktivitet. 
Erlandsson och Persson (2014) menar att arbetsterapeuten med sitt aktivitetsfokus har en viktig 
roll inom flera arenor vilket tydligt kan ses här. Författarna anser att detta kan indikera ett behov 
av större fokus på området och att professioner bör samarbeta för att kunna arbeta med individer 
som har ett utmanande beteende på bästa sätt.  
 
Björne, Andresson, Björne, Olsson och Pagmert (2012) menar att det är varje verksamhets 
ansvar om klientens beteende är en utmaning och att stödja individen med dennes svårigheter. 
När en person uppvisar ett utmanande beteende säger det oftast någonting om verksamheten då 
beteendet i stort sett alltid har en koppling till faktorer i omgivningen. Att det ofta blir en 
utmaning för verksamheten att hantera utmanande beteende kan sedan bero på att det finns lite 
evidens och riktlinjer för hur verksamheter ska organiseras för dessa individer. Enligt 
Erlandsson och Persson (2014) är det av vikt att arbetsterapeuter ska möjliggöra aktivitet för 
alla målgrupper i samhället eftersom en individs hälsa kan påverka samhällets generella hälsa. 
Varje individ har ett behov av att delta i aktiviteter och inte minst en rättighet vilket också kan 
definieras enligt Världsorganisationen för arbetsterapeuter (WFOT) och FN:s deklaration om 
mänskliga rättigheter. Detta inbegriper även det stöd som krävs för var person att kunna delta i 
ett varierat utbud av aktiviteter.  
 
Det finns ingen definition för när ett utmanande beteende klassas som ett utmanande beteende. 
Ofta utgår man från när beteendet blir ett hinder för individen själv eller för omgivningen. Var 
gränsen går för när det blir ett problem blir därför subjektiv. Författarna till detta examensarbete 
har funderat kring om det kan finnas olika toleransnivå av ett utmanande beteende i olika 
kulturer eftersom normer kring hur man ska bete sig och hur mycket känslor som man kan visa 
öppet skiljer sig från kultur till kultur (Hareli, Kafetsios & Hess, 2015). 
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Betydelse för arbetsterapi 

Att som arbetsterapeut arbeta med utmanande beteende tycks vara relativt ovanligt. Detta trots 
att det borde ligga väl i linje med professionen. Ur ett internationellt perspektiv var tillgången 
på forskning mycket begränsad. Ur ett svenskt perspektiv har författarna inte stött på något 
material som kopplar ihop arbetsterapi och utmanande beteende. Det är ett område som 
arbetsterapeuter skulle kunna profilera sig mer inom framöver, inte minst genom att arbeta 
förebyggande och stödjande med barn och ungdomar inom skolan. Förhoppningsvis kan detta 
examensarbete vara ett steg i den riktningen. Resultatets bredd kan ge värdefullt stöd och 
information samt inspirera fler arbetsterapeuter att arbeta med klienter som har utmanande 
beteende. Att ha större förståelse och metoder för att hantera ett utmanande beteende, helst på 
ett tidigt stadium kan framförallt ge stora aktivitets- och delaktighetsvinster för individen 
(Gettinger & Stoiber, 2006). Dessa vinster för individen kan även ge effekter på ett 
samhällsplan då fler personer ges möjlighet att delta och bidra till olika samhällsfunktioner 
(Buschbacher & Fox, 2003). Examensarbetets resultat kan ge tips och inspiration till metoder 
för målgruppen då samtliga kan användas av arbetsterapeuter i mer eller mindre grad. 
Metoderna har var och en beskrivits för att ge läsaren en ingång som sedan kan behöva 
ytterligare fördjupning. Många av metoderna innehåller flera tydliga kopplingar till 
arbetsterapi. Helheten kring individen beaktas vilket speglar sig i metoderna som hanterar 
många olika delar i individens situation. Arbetsterapeuter har en viktig roll i att hantera en 
klients problematik utifrån ett holistiskt synsätt och med utgångspunkten från individen och 
inte diagnosen. Denna överblick av metoder som arbetsterapeuter kan använda för att minska 
utmanande beteende skulle kunna i sin tur leda till forskning och vidare utveckling för 
målgruppen.  
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Förslag på vidare forskning 

Utifrån resultatet anser författarna att det finns behov av ytterligare forskning. Som tidigare 
nämnts utgår många av metoderna utifrån olika diagnoser och målgrupper. Ett intressant 
område för fortsatt forskning skulle vara att se om de olika metoderna skulle kunna appliceras 
på andra målgrupper än de som studerats. Skulle till exempel de olika metoderna inom 
nyckelområdet sensoriska metoder, till exempel Tools for Teens (Dorman et al., 2009), kunna 
användas för andra målgrupper som till exempel vuxna personer med liknande svårigheter eller 
personer med traumatiska hjärnskador? 
 
Författarna har sett att metoder som baseras på Sensory Integration tenderar att ha olika resultat 
och det finns olika uppfattningar om evidensen vid behandling av utmanande beteende. I 
studien av Roberts, King-Thomas och Boccia (2007) tyder resultaten på att metoden kan minska 
ett utmanande beteende medan Lydon, Healy och Grey (2017) menar att en typ av 
beteendeintervention ger bättre resultat än Sensory Integration. I studien diskuterar de även hur 
vanligt förekommande Sensory Integration är vid olika behandlingar av beteendet trots att det 
finns väldigt lite evidens för den. Ytterligare forskning för att säkra evidensen kring Sensory 
Integration och andra metoder för att behandla utmanande beteende är därför av betydelse.  
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Slutsatser 

 

Arbetsterapeuter har en viktig roll för att arbeta med utmanande beteende för att förebygga och 
minska beteendet och undvika att det går ut över en individs aktivitet och delaktighet. Resultatet 
från detta examensarbete visar att det finns många olika arbetssätt och metoder som kan 
användas för denna målgrupp men att det behövs ytterligare forskning inom området. 
Metoderna har i detta examensarbete delats in i följande nyckelområden: aktivitetsbaserade 
metoder, miljöbaserade metoder, sensoriska metoder samt stöd och strategier. I många av 
metoderna jobbar arbetsterapeuten tillsammans med andra professioner och med anhöriga och 
vårdgivare. Metoderna är ofta individuella men även gruppinterventioner förekommer. 
Metoderna riktar sig till att hantera beteendet inom en rad olika diagnoser som till exempel vid 
demens, autismspektrumtillstånd och olika hjärnskador. Ofta har artikelförfattarna riktat in sig 
på en specifik diagnos men liknande metoder förekommer för olika diagnosgrupper. Att hitta 
orsaker, strategier och metoder på ett tidigt stadium kan ge stora vinster för individens aktivitet, 
delaktighet och livskvalité. Detta i sin tur kan ge effekter på ett samhällsplan då fler personer 
får möjligheten att delta i viktiga samhällsfunktioner. Av de inkluderade artiklarna är 
merparten, 13 av 20, publicerade i USA. 
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Bilaga 1 

Översikt artikelsökning 

Databas, sökord och inklusionskriterier Antal 
träffar 

Valda 
abstrakt 
 

Dubbletter Lästa 
artiklar 

Valda 
artiklar 

CINAHL  26 19 2 17 3 
Sökord 
("Occupational Therapy" OR "Occupational 
Therapists") AND (intervention* OR treatment* 
OR strategie* OR method* OR managing) AND 
("challenging behavio*" OR "problem behavio*" 
OR "behavio* disorder*" OR "aggressive 
behavio*" OR "self harming behavio*" OR 
"stereotype behavio*" OR "psychosocial 
problem*" OR "maladaptive behavio*"). Där 
“Occupational Therapy" och "Occupational 
Therapists” är ämnesord och övriga är sökord. 

 

Inklusionskriterier 
Artiklar tillgängliga i fulltext, skrivna på engelska 
och publicerade mellan 2008 och 2018.  

MEDLINE  38 18 3 15 4 
Sökord 
("Occupational Therapy" OR "Occupational 
Therapists") AND (intervention* OR treatment* 
OR strategie* OR method* OR managing) AND 
("challenging behavio*" OR "problem behavio*" 
OR "behavio* disorder*" OR "aggressive 
behavio*" OR "self harming behavio*" OR 
"stereotype behavio*" OR "psychosocial 
problem*" OR "maladaptive behavio*"). Där 
“Occupational Therapy" och "Occupational 
Therapists” är ämnesord och övriga är sökord. 

 

Inklusionskriterier 
Artiklar tillgängliga i fulltext, skrivna på engelska 
och publicerade mellan 2008 och 2018.  

PsycINFO 38 20 5 15 6 
Sökord 
("Occupational Therapy" OR "Occupational 
Therapists") AND (intervention* OR treatment* 
OR strategie* OR method* OR managing) AND 
("challenging behavio*" OR "problem behavio*" 
OR "behavio* disorder*" OR "aggressive 
behavio*" OR "self harming behavio*" OR 
"stereotype behavio*" OR "psychosocial 
problem*" OR "maladaptive behavio*"). Där 
“Occupational Therapy" och "Occupational 
Therapists” är ämnesord och övriga är sökord. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inklusionskriterier 
Artiklar tillgängliga i fulltext, skrivna på engelska 
och publicerade mellan 2008 och 2018. 
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CINAHL  6 3 0 3 2 
Sökord 
("Occupational Therapy" OR "Occupational 
Therapists") AND (intervention* OR treatment* 
OR strategie* OR method* OR managing) AND 
("challenging behavio*" OR "problem behavio*" 
OR "behavio* disorder*" OR "aggressive 
behavio*" OR "self harming behavio*" OR 
"stereotype behavio*" OR "psychosocial 
problem*" OR "maladaptive behavio*"). Där 
“Occupational Therapy" och "Occupational 
Therapists” är ämnesord och övriga är sökord. 

 

Inklusionskriterier 
Artiklar tillgängliga i fulltext, skrivna på engelska 
och publicerade mellan 2003 och 2007.  

MEDLINE 5 2 1 1 1 
Sökord 
("Occupational Therapy" OR "Occupational 
Therapists") AND (intervention* OR treatment* 
OR strategie* OR method* OR managing) AND 
("challenging behavio*" OR "problem behavio*" 
OR "behavio* disorder*" OR "aggressive 
behavio*" OR "self harming behavio*" OR 
"stereotype behavio*" OR "psychosocial 
problem*" OR "maladaptive behavio*"). Där 
“Occupational Therapy" och "Occupational 
Therapists” är ämnesord och övriga är sökord. 

 

Inklusionskriterier 
Artiklar tillgängliga i fulltext, skrivna på engelska 
och publicerade mellan 2003 och 2007.  

PsycINFO 11 2 2 0 0 
Sökord 
("Occupational Therapy" OR "Occupational 
Therapists") AND (intervention* OR treatment* 
OR strategie* OR method* OR managing) AND 
("challenging behavio*" OR "problem behavio*" 
OR "behavio* disorder*" OR "aggressive 
behavio*" OR "self harming behavio*" OR 
"stereotype behavio*" OR "psychosocial 
problem*" OR "maladaptive behavio*"). Där 
“Occupational Therapy" och "Occupational 
Therapists” är ämnesord och övriga är sökord. 

 

Inklusionskriterier 
Artiklar tillgängliga i fulltext, skrivna på engelska 
och publicerade mellan 2003 och 2007.  

Manuell sökning 
    

4  

Totalt  124 64 13 51 20 
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Bilaga 2 

Artikelöversikt 1 
Författare (år), 
titel, tidskrift 

Land Syfte Deltagare Studiedesign Etik Resultat/slutsatser 

1) Beaulieu, K. (2007). 
Occupational Therapists’ 
Perceptions and Management of 
Aggression related to Adults 
with a Brain Injury. British 
Journal of Occupational 
Therapy. 

Storbritannien Att undersöka orsaker till 
aggression, miljöerna där det 
uppstår och hur aggressionen 
hanteras. 

Arbetsterapeuter som jobbar med 
vuxna som har någon typ av 
hjärnskada. 

Kvalitativ Peer reviewed Utifrån studiens resultat menar författarna att det finns 
behov av att framtida arbetsterapeutiska interventioner 
anpassas efter klientens förståelse och uppfattning av 
situationen. Det är viktigt att utveckla strategier för att 
minimera upplevelsen av hot för klienterna. Studien 
visar att olika arbetsterapeuter hanterar situationer 
olika beroende på influencer, utbildning och förmågor. 

2) Buschbacher, P., & Fox, L. 
(2003). Understanding and 
Intervening With the 
Challenging Behavior of Young 
Children With Autism Spectrum 
Disorder. Language, speech, 
and hearing services in schools. 

USA Beskriva interventionen 
Positive Behavior Support 
(PBS) som kan användas för att 
förstå och hantera utmanande 
beteenden på ett effektivt sätt. 

En pojke med 
autismspektrumtillstånd och 
utmanande beteende. 

Informationsartikel Peer reviewed PBS är en lämplig metod för att hantera utmanande 
beteenden för unga barn med autismspektrumtillstånd. 
PBS stöttar barnet till att utveckla färdigheter för 
inlärning. 

3) Cunningham Piergrossi, J. 
(2014). Occupational therapy 
and the mental health of 
children. World Federation of 
Occupational Therapists 
Bulletin. 

Storbritannien Beskriva problembeteende hos 
barn med emotionella störningar 
och arbetsterapeutens roll i 
behandlingen. 

Ett barn som uppvisade 
utmanande beteende. 

Kvalitativ Peer reviewed Arbetsterapeuter har en viktig roll när det kommer till 
behandling av barn med ett utmanande beteende. Med 
hjälp av arbetsterapeutens holistiska synsätt kan 
barnets svårigheter identifieras genom aktiviteter. 
Meningsfulla aktiviteter kan vara ett sätt att minska 
beteendet som orsakar problem. Genom 
arbetsterapeutisk behandling uppvisade barnet mindre 
aggressivitet i skolan. 

4) Davis, T., Dacus, S., 
Strickland, E., Copeland, D., 
Chan, J., Blenden, K., Scalzo, 
R., Osborn, S., Wells, K., & 
Christian, K. (2013). The effects 
of a weighted vest on aggressive 
and self-injurious behavior in a 
child with autism. 
Developmental 
Neurorehabilitation. 

USA Undersöka effekterna av att 
långsiktigt bära en viktväst. 

Pojke med 
autismspektrumtillstånd som 
uppvisade både aggressivitet och 
självskadebeteende. 

Kvantitativ Peer reviewed Överlag visades inga specifika förändringar i beteende 
när pojken hade väst jämfört med när han inte hade 
väst. 
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Författare (år), 
titel, tidskrift 

Land Syfte Deltagare Studiedesign Etik Resultat/slutsatser 

5) Dorman, C., Lehsten, L., 
Woodin, M., Cohen, R., 
Schweitzer, J., & Tona, J. 
(2009). Using sensory tools for 
teens with behavioral and 
emotional problems. OT 
Practice. 

USA Att lära tonåringar om deras 
egna sensoriska behov genom 
att själv kunna identifiera sätt 
att hantera/tillgodose dessa, 
delta i tillverkning av sensorisk 
utrustning och att lära sig att 
underlätta för sig själv genom 
att använda personliga 
färdigheter. 

Flickor med olika svårigheter/ 
diagnoser: inlärningssvårigheter, 
asperger, genomgripande 
utvecklingsstörningar, bipolär 
sjukdom, borderline 
personlighetsstörning, varit utsatta 
för övergrepp, tillhört gäng och 
missbrukat droger, trauma med 
sorg och förlust, prostitution och 
skolk. 

Informationsartikel Resonemang som 
berör etiska 
ställningstaganden. 

Flickorna lärde sig att identifiera och hantera sina 
sensoriska behov. Personal utbildades i Sensory 
Integration och uppvisade uppskattning för användning 
av sensoriska strategier för att minska utbrott. 

6) Gettinger, M., & Stoiber, K. 
(2006). Functional assessment, 
collaboration, and evidence-
based treatment: Analysis of a 
team approach for addressing 
challenging behaviors in young 
children. Journal of School 
Psychology. 

USA Att utvärdera en intervention för 
unga personer med utmanande 
beteende. Interventionen 
kombinerar tre element: 
funktionsutredning, samarbete 
och evidensbaserad behandling. 

Elever (4–7 år) Kvantitativ Peer reviewed Studien visar att interventionen kan förbättra 
klassrumsmiljöer, minska negativa beteenden och 
stärka positiva beteenden. 

7) Gitlin, L., Winter, L., Burke, 
J., Chernett, N., Dennis, M., & 
Hauck, W. (2008). Tailored 
activities to manage 
neuropsychiatric behaviors in 
persons with dementia and 
reduce caregiver burden: A 
randomized pilot study. The 
American Journal of Geriatric 
Psychiatry : Official Journal of 
the American Association for 
Geriatric Psychiatry. 

USA Att undersöka om Tailored 
Activity Program (TAP) 
minskar demensrelaterade 
neuropsykiatriska beteenden, 
främjar deltagande i aktiviteter 
och förbättrar vårdgivarnas 
välmående. 

Klienter med demens och deras 
vårdgivare (anhöriga som 
vårdgivare). 

Kvantitativ Peer reviewed Efter 4 månader rapporterade vårdgivarna i 
behandlingsgruppen (jämfört med kontrollgruppen) 
lägre frekvens av problembeteende och större 
delaktighet i aktiviteter. Resultatet visade på 
signifikant minskning av oro och argumenterande 
beteende i behandlingsgruppen. Även 
aktivitetsengagemang och livskvalitet ökade. 

8) Gitlin, L., Marx, K., Alonzi, 
D., Kvedar, T., Moody, J., 
Trahan, M., & Van Haitsma, K. 
(2017). Feasibility of the 
Tailored Activity Program for 
Hospitalized (TAP-H) Patients 
With Behavioral Symptoms. 
The Gerontologist. 

USA Att utvärdera genomförbarheten 
av Tailored Activity Program på 
sjukhus (TAP-H) för att 
förbättra engagemang hos 
klienter med demens och 
beteendestörningar. 

Äldre vuxna med komplexa 
medicinska behov och med behov 
av särskild rådgivning för 
psykiatriska tillstånd som har 
effekter på beteendet. 

Kvantitativ Peer reviewed Resultatet indikerar att TAP-H kan förbättra 
aktivitetsmönster som resulterar i positivt engagemang 
bland klienter. Detta kan i sin tur reducera, förebygga 
utmanande beteenden och öka positiva beteenden. 
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Författare (år), 
titel, tidskrift 

Land Syfte Deltagare Studiedesign Etik Resultat/slutsatser 

9) Goldshtrom, Y., Korman, D., 
Goldshtrom, I., & Bendavid, J. 
(2011). The effect of rhythmic 
exercises on cognition and 
behaviour of maltreated 
children: A pilot study. Journal 
of Bodywork & Movement 
Therapies. 

USA Mäta effekten av Rhythmex, 
rytmisk rörelseträning, på 
kognitiv funktionsförmåga och 
beteende för misshandlade barn 
som bor på gruppboende. 

Skolbarn i åldern 6 till 9 år som 
har utsatts för misshandel och bor 
på gruppboende. 

Kvantitativ Peer reviewed Efter 12 månader visade gruppen som deltagit i 
rörelseträningen förbättringar avseende utmanande 
beteende. Beteenden som exempelvis aggression var 
signifikant lägre. 

10) Handley-More, D., & 
Orentlicher, M. (2013). Positive 
Behavior Interventions and 
Supports: A Role for 
Occupational Therapy in 
Schools. OT Practice. 

USA Ge en översikt över Positive 
Behavior Interventions and 
Supports (PBIS) och förklara 
hur arbetsterapeuter kan arbeta 
med metoden i skolor. 

Ett barn som uppvisade olika 
typer utmanande beteende. 

Informationsartikel Resonemang som 
berör etiska 
ställningstaganden. 

PBIS är ett mångsidigt, förebyggande stöd för 
studenter vilket kan förbättra negativa beteenden. 
Arbetsterapeuter har en viktig roll i implementering av 
PBIS för studenter som är i riskzonen eller som har 
kroniska och allvarliga beteendeproblem. 

11) Jensen, L., & Padilla, R. 
(2017). Effectiveness of 
Environment-Based 
Interventions That Address 
Behavior, Perception, and Falls 
in People With Alzheimer's 
Disease and Related Major 
Neurocognitive Disorders: A 
Systematic Review. American 
Journal Of Occupational 
Therapy. 

USA Utvärdera effektiviteten av 
miljöbaserade metoder för att 
behandla beteenden, perception 
och fall i hemmet/andra miljöer. 

42 artiklar som möter kriterierna 
för studiens syfte. Studien inriktar 
sig på personer med Alzheimers 
och relaterade neurokognitiva 
sjukdomar. 

Systematisk 
litteraturöversikt 

Peer reviewed Uppvisar olika metoder som är mer eller mindre 
lämpliga. 

12) Kaplan, H., Clopton, M., 
Kaplan, M., Messbauer, L., 
McPherson, K. (2006). 
Snoezelen multi-sensory 
environments: Task engagement 
and generalization. 
Developmental 
Neurorehabilitation. 

USA Studien undersöker 
observerbara effekter i 
beteenden vid behandling med 
Snoezelen. 

Vuxna personer med 
autismspektrumtillstånd, 
intellektuella funktionsvariationer 
och svåra utmanande beteenden. 

Kvantitativ Peer reviewed Deltagare visade mindre utmanande beteenden då de 
hade behandlats med Snoezelen. 

13) Koenig, K. P., Buckley-
Reen, A., & Garg, S. (2012). 
Efficacy of the Get Ready to 
Learn yoga program among 
children with autism spectrum 
disorders: A pretest–posttest 
control group design. American 
Journal of Occupational 
Therapy. 

USA Att undersöka effekterna av en 
arbetsterapeutisk metod, Get 
Ready to Learn (GRTL) som 
använder yoga positioner, 
andning och 
avslappningsövningar för 
skolelever med 
autismspektrumtillstånd och ett 
utmanande, maladapativt 
beteende. 

Skolelever (5-12 år) med 
autismspektrumtillstånd. 

Kvantitativ Peer reviewed Reducering av utmanande beteenden (irritation, 
vägrande ). Arbetsterapeuter kan använda 
evidensbaserade yogaprogram i skolor som en metod 
för att förbättra beteende. 
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Författare (år), 
titel, tidskrift 

Land Syfte Deltagare Studiedesign Etik Resultat/slutsatser 

14) Koritsas, S., Iacono, T., 
Hamilton, D., & Leighton, D. 
(2009). The effect of active 
support training on engagement, 
opportunities for choice, 
challenging behaviour and 
support needs. Journal of 
Intellectual and Developmental 
Disability. 

Australien Utvärdera Active Support (AS) 
och undersöka förändringar i 
engagemang för 
hushållsuppgifter, 
valmöjligheter, frekvens av 
utmanande beteende och 
omfattnning av stödjande 
behov. 

Vuxna med intellektuell 
funktionsvariation och deras 
vårdgivare. 

Kvantitativ Peer reviewed Deltagarnas utmanande beteenden reducerades. 
Resultatet bidrar till starkare evidens för AS när det 
kommer till engagemang och utmanande beteende hos 
personer med intellektuell funktionsvariation. 

15) Lydon, H., Healy, O., & 
Grey, I. (2017). Comparison of 
behavioral intervention and 
sensory integration therapy on 
challenging behavior of children 
with autism. Behavioral 
Interventions. 

Storbritannien Jämföra effekterna av Sensory 
Integration Therapy (SIT) och 
en beteendeintervention för 
utmananade beteenden 
(inkluderande 
självskadebeteenden). 

Pojkar med 
autismspektrumtillstånd. 

Kvantitativ Peer reviewed Varje deltagares resultat demonstrerade att 
beteendeinterventionen gav bättre resultat än SIT 
gällande behandling av utmanande beteende. 

16) O'Connor, C., Clemson, L., 
Brodaty, H., Jeon, Y., Mioshi, 
E., & Gitlin, L. (2014). Use of 
the Tailored Activities Program 
to reduce neuropsychiatric 
behaviors in dementia: An 
Australian protocol for a 
randomized trial to evaluate its 
effectiveness. International 
Psychogeriatrics. 

Storbritannien deta studie utreder effektiviteten 
och kostnadseffektiviteten av 
Tailored Activity Program 
(TAP) jämfört med en 
kontrollgrupp. 

Klienter med demens och deras 
vårdgivare (anhöriga som 
vårdgivare). 

Kvantitativ Peer reviewed Resultatet visade att TAP kunde minska utmanande 
beteenden. 

17) O’Connor, C., Clemson, L., 
Brodaty, H., Gitlin, L., Piguet, 
O., & Mioshi, E. (2015). 
Enhancing caregivers’ 
understanding of dementia and 
tailoring activities in 
frontotemporal dementia: two 
case studies. Disability and 
Rehabilitation. 

Storbritannien Beskriva interventionsprocessen 
och resultat från Tailored 
Activities Program (TAP) för 
två personer diagnostiserade 
med fronttemporal demens 
(FTD). 

Deltagare med fronttempoal 
demens och deras vårdgivare. 

Kvantitativ Peer reviewed I vissa fall kan TAP få symptom av utmanande 
beteenden att upphöra helt. Utöver detta resultat 
reducerades endast vissa beteenden som irritation hos 
deltagarna medan vissa andra beteenden kvarstod. 

18) Roberts, J., King-Thomas, 
L., & Boccia, M. (2007). 
Behavioral indexes of the 
efficacy of sensory integration 
therapy. The American Journal 
of Occupational Therapy. 

USA Studien undersökte 
behandlingseffekter av klassisk 
Sensory Integration Therapy 
(SIT) på beteenden. 

En pojke med intellektuella, 
kommunikativa och sensoriska 
svårigheter. 

Kvantitativ Peer reviewed Förbättring i reglering av beteenden, reducering av 
aggression och ökat engagemang. Resultaten indikerar 
att denna typ av terapi kan skapa förändringar i ett 
beteende. 
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Författare (år), 
titel, tidskrift 

Land Syfte Deltagare Studiedesign Etik Resultat/slutsatser 

19) Walker, A., Nott, M., 
Doyle, M., Onus, M., Mccarthy, 
K., & Baguley, I. (2010). 
Effectiveness of a group anger 
management programme after 
severe traumatic brain injury. 
Brain Injury. 

Australien Studien undersökte 
effektiviteten av ett 
behandlingsprogram för 
hantering av ilska. 

Personer med svår traumatisk 
hjärnskada. 

Kvantitativ Peer reviewed Reducering av självrapporterad upplevd ilska och 
frekvens av uttryckt ilska och en signifikant ökning av 
rapporterade försök att kontrollera känslor av ilska. 

20) Wiart, L., Luauté, J., Stefan, 
A., Plantier, D., & Hamonet, J. 
(2016). Non pharmacological 
treatments for psychological 
and behavioural disorders 
following traumatic brain injury 
(TBI). A systematic literature 
review and expert opinion 
leading to recommendations. 
Annals of Physical and 
Rehabilitation Medicine. 

USA Att utveckla rekommendationer 
till vårdgivare och anhöriga för 
behandling av psykologiska och 
beteendemässiga diagnoser för 
personer med traumatisk 
hjärnskada. 

98 artiklar som möter kriterierna 
för studiens syfte. 

Systematisk 
litteraturstudie 

Peer reviewed Studien uppvisar några rekommendationer som kan 
användas för denna målgrupp. Kognitiv beteende terapi 
ansågs vara en passande metod. 
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Artikelöversikt 2 
Författare (år), titel, tidskrift Metod/ intervention Behandlingsform Målgrupp för 

metod 
Definition 
beteende 

Behandlingsmiljö 

1) Beaulieu, K. (2007). Occupational Therapists’ 
Perceptions and Management of Aggression 
related to Adults with a Brain Injury. British 
Journal of Occupational Therapy. 

Olika rekommendationer och tips Individ Vuxna med hjärnskada Fysiskt våld (sparka, bita, 
slåss), frustrerat beteende, 
hotande beteende 

Behandlingsmiljö 

2) Buschbacher, P., & Fox, L. (2003). 
Understanding and Intervening With the 
Challenging Behavior of Young Children With 
Autism Spectrum Disorder. Language, speech, 
and hearing services in schools. 

Positive Behaviour Support (PBS) Individ Unga barn med 
autismspektrumtillstånd men 
kan även användas till andra 
målgrupper som har ett 
utmanande beteende. 

Raseriutbrott, fysiskt våld 
(dra i hår, bita, klösa), 
självskadebeteende (bita 
sig själv i handen, banka 
huvudet) 

All miljö som barnet befinner sig 
i 

3) Cunningham Piergrossi, J. (2014). 
Occupational therapy and the mental health of 
children. World Federation of Occupational 
Therapists Bulletin. 

Hur en arbetsterapeut kan arbeta med 
barn som har en funktionsvariation 
genom ett psykodynamiskt 
angreppssätt/ intervention. Artikeln 
beskriver olika strategier och tips. 

Individ Barn med emotionella 
svårigheter som uppvisar ett 
utmanande beteende. 

Aggression, våldsamhet Skola 

4) Davis, T., Dacus, S., Strickland, E., Copeland, 
D., Chan, J., Blenden, K., Scalzo, R., Osborn, S., 
Wells, K., & Christian, K. (2013). The effects of 
a weighted vest on aggressive and self-injurious 
behavior in a child with autism. Developmental 
Neurorehabilitation. 

Viktväst Individ Personer med 
autismspektrumtillstånd och 
intellektuell funktionsvariation 

Aggression, självskade 
beteende 

Skola 

5) Dorman, C., Lehsten, L., Woodin, M., Cohen, 
R., Schweitzer, J., & Tona, J. (2009). Using 
sensory tools for teens with behavioral and 
emotional problems. OT Practice. 

Tools for Teens Individ, grupp, miljö Tonåringar med svårigheter att 
kontrollera sitt beteende och 
känslor. 

Raseriutbrott, dålig 
impulskontroll, aggression, 
riskfyllt maladaptivt 
beteende 

Alla undervisnings/ 
behandlingsmiljöer 

6) Gettinger, M., & Stoiber, K. (2006). 
Functional assessment, collaboration, and 
evidence-based treatment: Analysis of a team 
approach for addressing challenging behaviors in 
young children. Journal of School Psychology. 

Functional assessment, collaboration, 
and evidence-based treatment (FACET) 

Individ, miljö Barn Raseriutbrott, aggression, 
fysiskt våld (putta, bita, 
sparka) 

Skola 
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Författare (år), titel, tidskrift Metod/ intervention Behandlingsform Målgrupp för 
metod 

Definition 
beteende 

Behandlingsmiljö 

7) Gitlin, L., Winter, L., Burke, J., Chernett, N., 
Dennis, M., & Hauck, W. (2008). Tailored 
activities to manage neuropsychiatric behaviors 
in persons with dementia and reduce caregiver 
burden: A randomized pilot study. The American 
Journal of Geriatric Psychiatry : Official Journal 
of the American Association for Geriatric 
Psychiatry. 

Tailored Activity Program (TAP) Individ, personal Personer med demens som bor i 
hemmiljö och vårdas av 
anhörig. 

Argumenterande, 
svårhanterligt beteende 

Hemmiljö 

8) Gitlin, L., Marx, K., Alonzi, D., Kvedar, T., 
Moody, J., Trahan, M., & Van Haitsma, K. 
(2017). Feasibility of the Tailored Activity 
Program for Hospitalized (TAP-H) Patients With 
Behavioral Symptoms. The Gerontologist. 

Tailored activityprogram på 
vårdinrättning (TAP-H) 

Individ, familj, personal Personer med demens Aggression Alla vårdinrättningar 

9) Goldshtrom, Y., Korman, D., Goldshtrom, I., 
& Bendavid, J. (2011). The effect of rhythmic 
exercises on cognition and behaviour of 
maltreated children: A pilot study. Journal of 
Bodywork & Movement Therapies. 

Rhythmex Grupp, personal Barn som utsatts för misshandel Aggression Boendemiljö. Lokaler där 
grupper kan mötas, gärna som en 
del av vardagliga rutiner. 

10) Handley-More, D., & Orentlicher, M. 
(2013). Positive Behavior Interventions and 
Supports: A Role for Occupational Therapy in 
Schools. OT Practice. 

Positive Behavior Interventions and 
Supports (PBIS) 

Individ, grupp, personal Studenter med 
funktionsvariationer 

Vägrande beteende, 
frustrerat beteende, 
våldsamhet, 
självskadebeteende 

Skola 

11) Jensen, L., & Padilla, R. (2017). 
Effectiveness of Environment-Based 
Interventions That Address Behavior, 
Perception, and Falls in People With Alzheimer's 
Disease and Related Major Neurocognitive 
Disorders: A Systematic Review. American 
Journal Of Occupational Therapy. 

Individuella anpassningar i miljön Individ, miljö Personer med Alzheimers och 
relaterade neurokognitiva 
sjukdomar. 

Aggression, irritation, 
våldsamhet, vägrande 
beteende 

Olika boendeformer 

12) Kaplan, H., Clopton, M., Kaplan, M., 
Messbauer, L., McPherson, K. (2006). Snoezelen 
multi-sensory environments: Task engagement 
and generalization. Developmental 
Neurorehabilitation. 

Snoezelen Individ Personer med måttlig/svår 
intellektuell funktionsvariation, 
autismspektrumtillstånd och 
svåra utmanande beteenden. 

Fysisk/ verbal aggression 
(ex spotta, bita), 
självskadebeteende (bita 
sig själv) 

Behandlingsmiljö 
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Författare (år), titel, tidskrift Metod/ intervention Behandlingsform Målgrupp för 
metod 

Definition 
beteende 

Behandlingsmiljö 

13) Koenig, K., Buckley-Reen, A., & Garg, S. 
(2012). Efficacy of the Get Ready to Learn yoga 
program among children with autism spectrum 
disorders: A pretest–posttest control group 
design. American Journal of Occupational 
Therapy. 

Get Ready to Learn (GRTL) är 
arbetsterapeutisk intervention med 
yogapositioner, andning och 
avslappningsövningar. 

Grupp Skolelever med 
autismspektrumtillstånd 

Irritation, vägrande 
beteende 

Skola 

14) Koritsas, S., Iacono, T., Hamilton, D., & 
Leighton, D. (2009). The effect of active support 
training on engagement, opportunities for choice, 
challenging behaviour and support needs. 
Journal of Intellectual and Developmental 
Disability. 

Active Support (AS) Grupp, individ, personal Personer med intellektuell 
funktionsvariation bosatta på 
boende samt deras vårdgivare. 

Raseriutbrott, irritation Gruppboende 

15) Lydon, H., Healy, O., & Grey, I. (2017). 
Comparison of behavioral intervention and 
sensory integration therapy on challenging 
behavior of children with autism. Behavioral 
Interventions. 

Sensory Integration Therapy (SIT) och 
en beteendeintervention 

Individ Personer/ barn med 
autismspektrumtillstånd 

Agression, självskade 
beteende (banka huvudet, 
bita på fingrar), fysiskt 
våld ( sparka, slå, dra i 
håret, riva) 

Behandlingsmiljö/ skola 

16) O'Connor, C., Clemson, L., Brodaty, H., 
Jeon, Y., Mioshi, E., & Gitlin, L. (2014). Use of 
the Tailored Activities Program to reduce 
neuropsychiatric behaviors in dementia: An 
Australian protocol for a randomized trial to 
evaluate its effectiveness. International 
Psychogeriatrics. 

Tailored Activity Program (TAP) Individ, personal Personer med demens Irritation, aggression, 
ätstörningar 

Hemmiljö 

17) O’Connor, C., Clemson, L., Brodaty, H., 
Gitlin, L., Piguet, O., & Mioshi, E. (2015). 
Enhancing caregivers’ understanding of 
dementia and tailoring activities in 
frontotemporal dementia: two case studies. 
Disability and Rehabilitation. 

Tailored Activity Program (TAP) Individ, personal Personer med demens Aggression, irritation, 
ätstörningar 

Hemmiljö 

18) Roberts, J., King-Thomas, L., & Boccia, M. 
(2007). Behavioral indexes of the efficacy of 
sensory integration therapy. The American 
Journal of Occupational Therapy. 

Sensory Integration Therapy (SIT) Individ Barn och vuxna med sensoriska 
svårigheter 

Verbal/ fysisk aggression, 
svårhanterligt beteende 

Behandlingsmiljö/skola 
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Författare (år), titel, tidskrift Metod/ intervention Behandlingsform Målgrupp för 
metod 

Definition 
beteende 

Behandlingsmiljö 

19) Walker, A., Nott, M., Doyle, M., Onus, M., 
Mccarthy, K., & Baguley, I.J. (2010). 
Effectiveness of a group anger management 
programme after severe traumatic brain injury. 
Brain Injury. 

Gruppbehandlingsprogram för att lära 
sig hantera sin ilska 

Grupp Personer med traumatisk 
hjärnskada 

Verbal/ fysisk aggression Behandlingsmiljö 

20) Wiart, L., Luauté, J., Stefan, A., Plantier, D., 
& Hamonet, J. (2016). Non pharmacological 
treatments for psychological and behavioural 
disorders following traumatic brain injury (TBI). 
A systematic literature review and expert opinion 
leading to recommendations. Annals of Physical 
and Rehabilitation Medicine. 

Kognitiv beteendeterapi (KBT) Individ, grupp Patienter med en traumatisk 
hjärnskada 

Irritation, ilska, aggression Behandlingsmiljö 
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