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Sammanfattning: 
Ett bra bemötande är viktigt för att behålla en god vårdkontakt. Mycket litteratur tar 
upp arbetsterapeuters bemötande men inte specifikt av barn med kognitiva 
funktionsnedsättningar. Det kan antas att det är skillnad på tillvägagångssättet i 
arbetsterapeuters bemötande mellan barn med kognitiva funktionsnedsättningar och 
andra målgrupper, det är därför viktigt att medvetandegöra bemötandet av barn med 
kognitiva funktionsnedsättningar. Syftet med studien var att beskriva 
arbetsterapeuters erfarenhet av bemötande av barn som har kognitiva 
funktionsnedsättningar. Metoden som användes var av kvalitativ design och 
datainsamlingen utfördes genom semistrukturerade intervjuer med sju deltagare från 
tre olika verksamhetsområden. Urvalet gjordes genom ett bekvämlighetsurval med 
bestämda inklusionskriterier. Dataanalysen genomfördes med kvalitativ 
innehållsanalys. Resultatet beskrevs i tre kategorier Att vara flexibel, Att vara 
närvarande och Att se betydelsen av kontexten med vardera underkategorier. De 
slutsatser som kan drogs var att ett bra bemötande var viktigt och har stor betydelse 
för behandlingsprocessen av barn med kognitiva funktionsnedsättningar. Då många 
arbetsterapeuter inte konkret kunde beskriva hur de gjorde vid bemötandet framkom 
det att mer forskning behöver göras. 
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Inledning 
Då bemötande är viktigt då det oftast är avgörande för upplevelsen av god vård (1) vill vi beskriva 
arbetsterapeuters erfarenhet av deras bemötande av barn med kognitiva funktionsnedsättningar. 
Enligt Abrams et al. (2) påverkas en persons inställning till de erbjudna åtgärderna av bemötandet 
från behandlaren. De menar att bemötande därför är en viktig del i vården. Tidigare studier 
undersöker hur arbetsterapeuter bemöter människor med kognitiva funktionsnedsättningar, samt 
vad ett bra bemötande är, men ingenting som är kopplat direkt till barn (3-6). Även annan litteratur 
(7) skriver om arbetsterapeutens roll, däribland till barn, dock inte specifikt till de som har en kognitiv 
funktionsnedsättning utan barn generellt. Denna studie kan medföra en kunskap till arbetsterapeuter 
men också till andra yrkesgrupper om erfarenheter av bemötandet av barn med kognitiva 
svårigheter. Studien kan också medvetandegöra bemötandet av barn med kognitiva 
funktionsnedsättningar och på så sätt låta det få en viktig del i arbetet med denna målgrupp. 
 
Bakgrund 
I följande avsnitt presenteras tidigare forskning, betydelsefulla begrepp och problemområde.   
 
Bemötande och det genuina mötet 
Bemötande beskrivs som en process genom möte, anknytning, empati, sympati och samförstånd, där 
det sistnämnda är det genuina mötet (8). Vem patienten är, den professionellas kompetens och 
personlighet, typ av arbetsplats och olika kulturella bakgrunder är givna faktorer som kan försvåra 
eller underlätta till ett genuint möte (8). Möten av olika slag förekommer dagligen inom vården, allt 
ifrån i en kort instruktion till mer känsliga situationer. En förutsättning för att verkligen kunna hjälpa 
klienten i dennes situation är det genuina mötet mellan klienten och den professionella vårdaren (8). 
Skär et al. (1) poängterar att bemötande har stor betydelse för behandlingsinsatser, de skriver också 
att forskare och ansvariga inom hälso- och sjukvård anser att det finns brister i bemötandet där det 
bland annat förekommer nonchalans, kränkanden och respektlöshet. 
 
Terapeutiska förhållningssätt 
Det finns olika förhållningssätt för arbetsterapeuter att använda sig av vid bemötandet med klienter 
utifrån The Intentional Relationship Model (IRM) (9). Det “förespråkande förhållningssättet” betyder 
att se till att klientens rättigheter efterlevs och resurser säkerställs, där arbetsterapeuten kan fungera 
som en medlare. I det “samarbetande förhållningssättet” sätts klientens delaktighet och egna val i 
centrum för behandlingen. Det “empatiska förhållningssättet” innebär att arbetsterapeuten vill 
förstå klientens tankar och känslor. I det “uppmuntrande förhållningssättet” bemöts klienten med 
uppmuntran och hopp för att stärka självförtroendet. Det “instruerande 

förhållningssättet” betyder att klienten får tydliga instruktioner och feedback om genomförandet. 
Slutligen används det “problemlösande förhållningssättet” genom att ställa strategiska frågor så att 
klienten själv får komma på lösningar på problemen (9).  
 
Terapeutisk användning av sig själv 
Begreppet “terapeutisk användning av sig själv” används i arbetsterapi och tillämpas genom att 
medvetandegöra terapeutens insatser för att optimera den “terapeutiska relationen” i bemötandet. 
Arbetsterapeuten kan etablera “terapeutisk användning av sig själv” genom samarbete, empati, 
uppmuntran, instruering och problemlösning i bemötandet med patienten (3). Taylor et al. (3) 
påpekar att den “terapeutiska användningen av sig själv” kräver en mängd olika strategier och att det 
i litteratur saknas en tydlig identifiering av hur dessa strategier tillämpas, samt hur de bäst matchar 
klientens behov.  

Arbetsterapeutens erfarenheter, attityder och förberedelser av “terapeutisk användning av sig själv” 
och den “terapeutiska relationen” beskrivs i en studie (4). Studien visar att ju mer utbildning 
arbetsterapeuten har ju mer positiv syn har de till sina klienter och värdet i användning av 
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“terapeutisk användning av sig själv”. Taylor et al. (4) påpekar att det måste ägnas mer 
uppmärksamhet åt ”terapeutisk användning av sig själv” och den “terapeutiska relationen” i 
bemötandet i både utbildning och forskning.  
 
Kognitiva funktionsnedsättningar 
Kognitiva funktionsnedsättningar betyder att en person har svårigheter att använda ett vardagligt 
och automatiskt handlingsmönster, vilket är betydelsefullt för att det sociala livet ska fungera. Det är 
en kognitiv störning i de exekutiva funktionerna som kan innebära en bristande förmåga att planera 
och/eller bearbeta intryck och händelser (2). Det finns olika typer av kognitiva 
funktionsnedsättningar, några exempel tas upp nedan. En typ av kognitiv funktionsnedsättning är 
utvecklingsstörning som finns i olika nivåer; lindrig, måttlig, svår samt djupgående. I de olika nivåerna 
förekommer det olika grad av svårigheter med det abstrakta och/eller teoretiska tänkandet vilket 
betyder det logiska tänkandet och problemlösning i tankarna (10). En annan typ är Attention deficit 
hyperactivity disorder (ADHD) där personer har svårigheter med planering, arbetsminne, känsla för 
tid och rum och flexibilitet. Personer med ADHD är även i behov av att känna motivation inför en 
uppgift (11). En tredje typ är autismspektrumtillstånd där personen har svårigheter med ögonkontakt 
och kroppsspråk, svårigheter med tal samt upprätthålla en dialog (11).  

Bemötande av personer med kognitiva funktionsnedsättningar 
Personer med kognitiva funktionsnedsättningar betraktas och behandlas inte alltid som personer 
som har egna önskemål och personliga preferenser enligt Kielhofner (12). För att arbeta så 
klientcentrerat som möjligt behöver en arbetsterapeut som arbetar med denna målgrupp engagera 
sig och ägna tid åt att förstå klienten. På så sätt kan klienten genom arbetsterapeutens hjälp få fram 
sina egna perspektiv och önskemål. Ibland kan klienten få hjälp att få kontroll över sitt liv genom att 
arbetsterapeuten företräder klienten om inget eget engagemang förekommer (12). Det finns olika 
verktyg som arbetsterapeuter använder sig av vid bemötandet av personer med kognitiv 
funktionsnedsättning. Holmqvist et al. (5) beskriver att “terapeutisk användning av sig själv” 
framkommer genom att bland annat medvetandegöra klientens styrkor och ge konstruktiv feedback. 
Arbetsterapeuten kan också använda andra delar inom “terapeutisk användning av sig själv” vid 
bemötandet; till exempel empati, sin röst, uppmuntran och mindfulness. Holmqvist et al. (6) 
beskriver att arbetsterapeuter använder ord som “stödjande”, “rådgivande”, “reflekterande”, och 
“steg-för-steg-styrning” för att beskriva sitt bemötande under en behandling med en klient. Det är 
väsentligt för arbetsterapeuter att ha en grund som är strukturerad och som höjer medvetandet 
under alla aktiviteter hos sin klient. Det är också viktigt för klienten att vila och ta pauser för att ha 
möjlighet att hantera sin svåra situation. En viktig del är också att vara rak och ärlig i attityden, men 
också human för att klienten ska få vara delaktig i behandlingen (6). Begreppen “beröring” och 
“humor” förekommer inte i praktiken i den utsträckning som litteraturen ger sken av (5). Det finns 
många olika sätt att bemöta på när det gäller personer med kognitiv nedsättning med förvärvad 
hjärnskada enligt studierna (5,6). En del sätt anses fungera bra, medan andra sätt som används inte 
beskrivs hur bra de verkligen är i praktiken, enbart att de används. 
 
Arbetsterapi för barn 
Arbetsterapins mål inom barnhabilitering är att öka barns självständighet och delaktighet i aktiviteter 
som är viktiga för dem i deras miljöer. Insatser som till exempel hjälpmedel eller strategier bör tydligt 
vara utifrån barnens perspektiv (13). Enligt Eliasson (13) behöver barn känna sig delaktiga i olika 
dagliga sammanhang för att de ska känna en tillfredsställelse då de själva har valt aktiviteten som 
genomförs. Alla barn har rätt till att vara delaktiga i beslut som rör dem (14). Arbetsterapeuten 
använder sig av ett kliniskt resonemang för att vara professionell i sina reflekterande åtgärder och för 
att engagera barnet. Det kliniska resonemanget innebär ett inre tänk som har betydelse för ett 
professionellt beslut, hur arbetsterapeuten resonerar i mötet med barnet, samt förståelsen av 
barnets eller ungdomens upplevelse av sin funktionsnedsättning (7). Det är väsentligt att förhålla sig 
till ett barnperspektiv när arbetsterapeuten arbetar med denna klientgrupp. Hela familjen betraktas 
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som klienten när det handlar om ett barn eller ungdom. En betydelsefull del är att låta barnet utifrån 
sin förmåga uttrycka sin åsikt vid bemötandet (7). 
 
Bemötande av barn 
Det förekommer olika roller som arbetsterapeuten använder sig av vid bemötande av barn. 
Jacobsson (7) beskriver att arbetsterapeuten kan använda sig av en konsultativ roll och en 
behandlande roll. Den konsultativa rollen innefattar att instruera och informera på ett begripligt sätt, 
samt att komma med förslag på interventioner och en uppföljning av dessa. Vid bemötande av barn i 
den konsultativa rollen undervisar och vägleder arbetsterapeuten (7). Den behandlande rollen 
innebär att arbetsterapeuten är mer aktiv i processen av interventioner än vad den konsultativa 
rollen är (7). Arbetsterapeuten använder sig också av en pedagogisk roll som innebär att ge råd och 
stöd, instruktioner, information, rekommendationer som är anpassat för utvecklingsnivån för barnet 
(7). En annan roll som arbetsterapeuten använder sig av är den stödjande rollen. Den används för att 
barnet och familjen ska bli medvetna om barnets begränsningar och styrkor, samt för att relevanta 
mål ska kunna sättas då arbetsterapeuten stödjer dem till det (5). Dessa olika roller som har 
beskrivits har dock inte kopplats till barn med kognitiv funktionsnedsättning, utan mer generellt till 
barn inom arbetsterapi.  
 
Problemområde 
Det saknas kunskap om bemötande av barn med kognitiva funktionsnedsättningar. Artiklar och 
annan litteratur tar upp vikten av bemötande och olika tillvägagångssätt men de riktar inte in sig 
specifikt på barn med kognitiva funktionsnedsättningar. Det kan antas att arbetsterapeuters 
bemötande skiljer sig till barn med kognitiva funktionsnedsättningar jämfört med till andra 
målgrupper, det är därför något som behöver studeras vidare. Utifrån det vill vi undersöka och 
beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av bemötande av barn med kognitiva 
funktionsnedsättningar. Kunskap om arbetsterapeuters erfarenheter kan hjälpa arbetsterapeuter att 
få förståelse för bemötandet av barn med kognitiva svårigheter. Kunskapen kan medvetandegöra 
bemötandet av barn med kognitiva funktionsnedsättningar. 

Syfte 
Syftet med studien är att undersöka och beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av bemötande av 
barn med kognitiva funktionsnedsättningar.                                                                                                  

Metod 
I följande avsnitt presenteras studiens design, urval, datainsamling, analysmetod och 
forskningsetiska överväganden.  

Design 
Studien utgick ifrån kvalitativ metod och genomfördes med semistrukturerade intervjuer. Den 
kvalitativa metoden används för att beskriva människors uppfattning av ett visst fenomen och 
innebär att sträva efter en djup och detaljerad förståelse av det fenomenet (15, 16). Metoden valdes 
då syftet med studien var att undersöka och beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av bemötande 
av barn med kognitiva funktionsnedsättningar.  

Urval  
Urvalet av arbetsterapeuter utgick från ett bekvämlighetsurval. Det är enligt Polit et al. (16) ett 
smidigt urval för att få ihop tillräckligt många deltagare genom att tillfråga personer i en viss 
verksamhet, till exempel att sätta upp en förfrågan på en anslagstavla. Informationsbrevet med 
förfrågan om deltagande skickades via e-post till tre olika verksamhetsområden belägna i två olika 
landsting i Mellansverige. Förfrågan skickades vidare i flera steg innan de enskilda 
arbetsterapeuterna fick förfrågan. De olika verksamhetsområdena var barn- och 
ungdomshabilitering, barn- och ungdomspsykiatri samt hjälpmedelscentral. Skälet till att förfrågan 
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skickades till fler än ett verksamhetsområde var för att få en större variation i urvalet samt för att få 
fler deltagare. Urvalsförfarandet skiljde sig därför från bekvämlighetsurvalet där det endast ska 
skickas till ett verksamhetsområde.  
 
Studien använde sig utav inklusionskriterier för att identifiera populationen (15) Det första 
inklusionskriteriet var att arbetsterapeuter skulle ha erfarenhet av bemötande av barn med någon 
form av kognitiv funktionsnedsättning. Det andra inklusionskriteriet var att barnen i fråga skulle vara 
högst 18 år. Då endast två svarade på informationsbrevet skickades en påminnelse via de tidigare e-
postadresserna till de olika landstingen samt en intresseförfrågan på en arbetsterapeutisk grupp på 
Facebook. Eftersom förfrågan skickades till de olika landstingen vidare i flera steg till 
verksamhetsområdena genom e-post var det svårt att veta hur många som tog del av informationen 
och fick förfrågan om deltagande. Förfaringssättet gjorde det då svårt att exakt veta storleken av 
bortfallet. Nio arbetsterapeuter från de tre olika verksamhetsområdena tog kontakt efter att de fått 
informationsbrevet eller efter påminnelsen. Av de nio tackade åtta “ja” till deltagande och en 
tackade “nej” på grund av tidsbrist. En av de åtta som tackade “ja” var dock inte aktuell då denne 
precis hade börjat ett nytt arbete och inte hade någon erfarenhet av bemötande av barn med 
kognitiva funktionsnedsättningar. De sju deltagarna i studien var kvinnor, födda mellan år 1959 och 
1988. Deltagarna tog sin examen mellan år 1993 och 2011 och hade mellan 4 till 35 års erfarenhet av 
att arbeta med barn som har kognitiva funktionsnedsättningar. Barnen som arbetsterapeuterna 
arbetade med hade kognitiva funktionsnedsättningar av olika typer, till exempel ADHD, autism och 
utvecklingsstörning. Det flesta deltagarna uppgav att nästan all arbetstid gick till denna målgrupp. 
Hälften av deltagarna hade vidareutbildning, några hade någon form av internutbildning och/eller 
högskolekurs, samt hade en av deltagarna påbörjat sin masterutbildning.  

Datainsamling 
Data samlades in genom semistrukturerade intervjuer. Polit et al. (16) menar att en semistrukturerad 
intervju används när forskare vill ha svar på vissa ämnen och är på så sätt med och styr till en viss del 
i intervjun. Semistrukturerade intervjuer användes för att få deltagarnas egna svar samtidigt som 
intervjuerna höll sig inom ämnet för att syftet skulle kunna besvaras. För att få en struktur på 
intervjun gjordes en intervjuguide (bilaga 1) med öppna frågor och följdfrågor. Enligt Polit et al. (16) 
är öppna frågor tänkta att täcka det ämne som studien handlar om samtidigt som den intervjuade får 
berätta med egna ord. Öppna frågor användes för att deltagarna skulle få en möjlighet att berätta 
med egna ord men samtidigt hålla sig till ämnet “bemötande”. Innan första intervjutillfället utfördes 
två pilotintervjuer. En pilotintervju är en mindre version av intervjun där frågorna provas (16). Under 
en dryg vecka genomfördes datainsamlingen. Intervjuerna delades upp mellan oss och sedan 
transkriberade vi varandras intervjuer och fick på det sättet en kännedom om alla intervjuer. I 
intervjuerna användes en deltagande roll och ett samspel med deltagarna för att som, Polit et al. (16) 
beskriver, få dem att tala fritt samtidigt som syftet ska besvaras. Efter varje intervju diskuterades 
genomförandet mellan oss, vad som var positivt och eventuella brister i intervjuguiden och 
formuleringar. Detta gjorde att det allt eftersom blev bättre formuleringar och några fler följdfrågor. 
Deltagarna fick själva bestämma tid och plats för intervjun och samtliga intervjuer gjordes på 
deltagarnas arbetsplatser. Intervjuerna varade i ca 30 minuter och spelades in för vidare 
transkribering och analys.  
 
Analysmetod 
I analysen användes en kvalitativ innehållsanalys som strävar efter att beskriva variationer utifrån 
texters skillnader och likheter (17). Dataanalysen gjordes manifest, med låg grad av tolkning. Det 
manifesta handlar om det uppenbara och textnära innehållet (17). Då transkriberingen var klar lästes 
texterna igenom i sin helhet. Därefter lästes och analyserades en intervju i taget. Vid analysen 
användes ett induktivt angreppssätt som innebar att texten analyserades förutsättningslöst. Det 
fanns inget förutbestämt kodningsschema utan kategorierna skapades utefter analysen, vilket 
kännetecknar det induktiva angreppssättet (17). Under analysen identifierades meningsbärande 
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enheter i varje intervju. Meningsenheter kan utgöras av ett stycke, meningar eller ord som är en 
meningsbärande del av texten och som hör ihop genom sitt innehåll (17). Dessa placerades in i en 
matris för vidare analys (tabell 1). När alla meningsbärande enheterna hade identifierats och 
placerats i matrisen kondenserades de, vilket innebär att meningsenheter kortas ner utan att förlora 
innebörden (17). Efter kondenseringen abstraherades texten, vilket innebär att texten lyfts till en 
högre logisk nivå (17). De kondenserade enheterna tilldelades olika koder. En kod är en etikett som 
beskriver meningsenhetens innehåll (17). Koder som hade liknande innehåll samlades i 
underkategorier som till slut bildade olika kategorier. Flera koder som har ett liknande innehåll 
utgörs av en kategori. Kategorins innehåll ska vara närbesläktat men skilja sig från andra kategoriers 
innehåll. Underkategorierna är en del av kategorin som representerar en lägre abstraktionsnivå än 
kategorin (17). Allt sammanfördes i en matris (tabell 1) som bestod av intervjunummer, 
meningsenhet, kondenserad enhet, kod, underkategori samt kategori. 
 
Tabell 1. Analysmatris 

Nr Meningsenhet Kondenserad enhet Kod Underkategori Kategori 

1 “... sen tycker man det är skönt när 
det blir ett lättsamt besök också att 
både man själv å de som lämnar 
rummet är nöjda liksom att det vart 
inte för utsatta frågor eller lite tufft 
sådär utan att det ska kännas som 
att jag kommer nog gärna tillbaka 
liksom det är syftet på något sätt.” 

Tycker det är skönt 
med lättsamt besök, 
att båda är nöjda... 
inga utsatta frågor 
eller för tufft, utan vill 
komma tillbaka 

Skapa 
gott 
klimat 

Relation Att vara 
närvarande 

 

“... barnen vi träffar är det är viktigt 
att liksom att man håller en röd tråd 
å att man ä strukturerad å har en 
plan med varför man träffas så det 
inte blir flummigt ...” 

Viktigt att hålla en 
röd tråd, man är 
strukturerad, ha en 
plan med träffen 

Struktur Tydlighet 

 
Forskningsetiska överväganden 
De finns olika forskningsetiska principer som har tillämpats under studiens gång. Forskningsetiska 
principer innefattar autonomiprincipen, godhetsprincipen, rättviseprincipen och principen att inte 
skada (18). Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet utgår 
från individskyddskravet (19).  
För att följa informationskravet informerades deltagarna både skriftligt i informationsbrevet och 
muntligt i samband med intervjun att deltagandet var frivilligt och att de när som helst kunde avbryta 
sitt deltagande (19). I informationsbrevet fanns även information om studiens syfte och 
tillvägagångssätt. Gällande samtyckeskravet inhämtades deltagarnas skriftliga samtycke till att delta 
efter att de läst informationsbrevet och samtyckesformuläret (19). För att följa 
konfidentialitetskravet avidentifierades alla personuppgifter och det tillsammans med 
intervjuutskrifterna bevarades så att inga utomstående fick tillgång till dem (19). Gällande 
nyttjandekravet informerades deltagarna om att de använda uppgifterna endast nyttjades i 
examensarbetet (19).  

För att följa autonomiprincipen användes informationskravet och samtyckeskravet då de innefattar 
liknande innehåll. För att följa godhetsprincipen har datainsamlingen varit så effektiv som möjligt och 
inga onödiga frågor har ställts. Principen att inte skada följdes genom att frågorna innan lästes 
igenom för att undvika kränkande och diskriminerande frågor. Gällande rättviseprincipen har alla 
deltagare fått samma information och deltagarna har behandlats på samma sätt (18). 
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Resultat  

Resultatet utgår från analysen som ledde till tre kategorier, Att vara flexibel, Att vara närvarande, Att 
se betydelsen av kontexten, vilket beskriver arbetsterapeuters erfarenheter av bemötande av barn 
med kognitiva funktionsnedsättningar (tabell 2). Kategorierna innehåller sammanlagt tio 
underkategorier och de redovisas för sig och innehåller citat från de olika deltagarna vilket stärker 
verifierbarheten (15, 16).   

Tabell 2. Kategorier med tillhörande underkategorier 

Kategori  Underkategori 

Att vara flexibel Anpassning till individen 

Förberedelse inför bemötande 

Anpassning i oväntad situation 

Att vara närvarande Tydlighet 

Uppmärksamhet 

Relation 

Kommunikation 

Att se betydelsen av kontexten Anhörigas närvaro och livssituation 

Omgivningen 

Arbetsterapeutens kunskap och erfarenhet 

 

I resultatet redovisas varje intervju med en varsin bokstav, a-g, så att läsaren enklare ska se att alla 
intervjuer finns med i resultaten genom citat. Bokstäverna har ingen koppling till vem deltagaren är. 
Kristenson (15) påpekar fördelen med att exemplifiera resultatet med citat från deltagarna samt att 
ange från vilken intervju citatet kommer ifrån. För att underlätta läsningen anpassades en del citat 
språkligt utan att förändra innebörden (20). 

Att vara flexibel 
En stor vikt lade arbetsterapeuter på att vara flexibel i sitt bemötande i olika situationer. Denna 
huvudkategori bildade tre underkategorier Anpassning till individen, Förberedelse inför mötet och 
Oväntad situation. Flexibilitet handlar om att hantera en situation och anpassa sitt bemötande 
utefter det.  
 
Anpassning till individen 
Arbetsterapeuter beskrev att klientcentrering var en viktig del i bemötandet, de anpassade sig efter 
vem individen var. De beskrev att barnet skulle få uttrycka sin åsikt och få förståelse för det som sker. 
Att anpassa sig till barnet innebar för arbetsterapeuter att ta hänsyn till individens svårigheter i 
stället för diagnosen. Det ansågs vara viktigt att göra barnet delaktig i mötet med arbetsterapeuten, 
även om barnet utifrån sina förutsättningar inte förstod allt. Arbetsterapeuter menade att en viktig 
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del var att prata så att barnet förstod genom att anpassa språket samt att vara konkret och flexibel 
gentemot barnet. 
 

“... jag vänder mig till barnet och talar med barnet och då märker jag ju om barnet 
förstår eller inte och då får jag lägga mig på barnets nivå.” (b) 
 
“Så diagnos styr nog mindre, än hur de funkar i vardan, det är nog konsekvensen av 
diagnosen snarare…” (g) 

 
Vikten av att anpassa sig till barnens förutsättningar, deras styrkor och svagheter betonades av 
arbetsterapeuter. Det var viktigt att anpassa sitt bemötande efter barnets svagheter men samtidigt 
fokusera på deras styrkor för att hjälpa barnet i behandlingen och ge motivation. 

“... fråga hur de upplever situationen eller vad de tycker är svårt eller lätt, och har man 
med sig barnet mer i dialogen så behöver man kanske mer fokusera både på svagheter 
och styrkor…” (a) 
 
“… men det här handlar om deras svårigheter och att jag måste finna mig i det här och 
jag måste försöka samla mig ...” (e) 

Förberedelse inför bemötandet 
Arbetsterapeuter beskrev vikten av förberedelse i sitt bemötande, att till exempel journalläsning 
gjorde att de hade en kunskap om vilka svårigheter barnen hade. Det gjorde att de anpassade 
bemötandet efter barnets svårigheter och problem. Arbetsterapeuter påpekade samtidigt att de 
ibland fick förutfattade meningar om ett barn de aldrig hade träffat om de läste journalen innan. Det 
gjorde att bemötandet blev på ett visst sätt trots att det inte passade för barnet i fråga då 
arbetsterapeuter redan innan hade tänkt ut en planering för bemötandet. Förberedelser hade på 
detta sätt både fördelar och nackdelar för bemötandet. 
 

“... jag brukar alltid läsa på så jag vet lite vad problemområdena är…” (d) 
 
“... att man har trott att det ska vara på ett visst sätt innan när man läst journal…” (a) 

En hjälp för bemötandet, enligt arbetsterapeuter, var när föräldrarna kunde förbereda barnet inför 
mötet. Arbetsterapeuter beskrev också att deras bemötande planerades i förväg om det var olika 
material som skulle användas; att ta fram bildstöd kunde vara ett sätt att förbereda sitt bemötande 
på. De försökte lägga en struktur inför mötet baserat på vem individen var och hur de på bästa sätt 
kunde bemöta barnets behov.  

“... så bemöter jag barnet genom att vi har väldigt bra planering med bilder och 
förberedelser” (b) 

Anpassning i oväntad situation 
Arbetsterapeuter upplevde att bemötandet kunde förändras om oväntade situationer uppstod. De 
menade att det var viktigt att anpassa bemötandet och att hålla sig lugn vid dessa situationer även 
om det inte blev som de hade tänkt sig. Arbetsterapeuter menade att tiden kunde bidra till en 
oväntad situation, till exempel när klienten var sen eller mötet tog längre tid än beräknat. Det var 
därför viktigt att anpassa bemötandet till den oväntade situationen genom att vara flexibel och till 
exempel dela upp tillfället på två gånger. Arbetsterapeuter hade svårt att veta exakt hur 
anpassningen gick till då den gick automatiskt. 
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“… då får man bara anpassa sig helt enkelt, jag vet inte hur jag gör men ibland får man 
ju ändra helt mot vad man har tänkt och det är inte alltid att det blir som man har 
tänkt.. jag vet inte hur jag gör egentligen..” (a) 

“Att försöka stå ut att hålla sig, att hålla sig lugn, det tänker jag också är en jätteviktig 
del att även om det inte alls blir som man har tänkt...” (d) 

“... det är inte helt ovanligt hos personer med autism att de inte gärna vill ta i hand, 
men då är det ju olika också, för man blir ju ganska ställd när man sträcker fram 
handen och så “ nej, nej” och de bara skakar på huvudet eller inte tar fram handen. 
Och då får man ju själv också finna sig snabbt...” (e) 

Att vara närvarande 
Arbetsterapeuter beskrev att närvaro till barnet var viktigt, vilket har indelats i fyra underkategorier. 
Tydlighet betyder att vara tydlig i sin närvaro, tydliggöra vad som sker och vara konkret. 
Uppmärksamhet betyder att vara uppmärksam på barnet, att lyssna och vara lyhörd. Närvaro i form 
av att skapa en Relation var en tredje kategori som identifierades. Det är slutligen betydande att vara 
närvarande genom att förmedla den Kommunikation barnet behöver för att ha en fungerande dialog.  
 
Tydlighet 
Arbetsterapeuter poängterade vikten av att vara tydlig och förutsägbar i sitt bemötande, samt att 
vara konkret och att tillförsäkra sig om att barnet ska förstå vad som kommer hända. De beskrev att 
de ofta fick prata på en annan nivå med kortare och enklare meningar. Arbetsterapeuter menade att 
en stor vikt var att ha struktur i sitt bemötande genom att tydliggöra för barnet, vem 
arbetsterapeuten är, vad som ska göras under mötet och längden på mötet. Framkom inte detta var 
det lätt hänt att barnet satt och funderade på andra saker och tappade fokus. Det var viktigt att ha 
en dialog med barnet under hela tillfället. Arbetsterapeuter menade också att tydlighet även 
behövdes till föräldrarna och inte bara till barnet. 
 

“... vet jag att barnet har en kognitiv funktionsnedsättning så är det klart att jag lägger 
mig på en lägre nivå, enklare, tydligare, kanske kortare meningar, kortare 
instruktioner.” (b) 
 
“… ja tydlighet och förutsägbarhet tänker jag att det är är viktigt.” (d) 
 
“Annars är det tydlighet som är bra för alla barn, att besöket är begripligt, att man får 
ett sammanhang varför är du här och vem är du och vad ska vi göra och varför ska vi 
göra det och hur länge ska vi hålla på egentligen, när får jag gå hem.” (g) 

Uppmärksamhet 
Arbetsterapeuter betonade vikten av att vara uppmärksam i sitt bemötande, de menade att 
lyssnande och lyhördhet var två viktiga egenskaper. De menade också att det var viktigt att känna in 
barnet just i stunden genom att vara följsam och närvarande. Även att vara uppmärksam på vad 
barnet vill uttrycka genom att vara öppen i sitt sinne var en betydande del enligt arbetsterapeuter. 
Arbetsterapeuter menade också att det var bra att ha ögonkontakt med barnet och fokusera på vem 
det är som sitter framför och vara uppmärksam på vad som händer i rummet.  
 

“Jag tycker det är viktigt att lyssna in och känna in vart är dom här och nu, möta upp, 
var lyhörd för vad dom säger, och inte köra över dom.” (c) 
  
“försöka följa efter vara lite följsam i vem jag träffar för det gör jätte, jättemycket i 
bemötandet, du få fram mycket mer om du är följsam” (e) 
 



9 
 

“Försöka vara närvarande, vara här och nu med dig, inte kolla på klockan som är så 
himla lätt att göra...” (g) 

Relation 
Arbetsterapeuter beskrev att de strävade efter att lära känna barnet för att skapa ett gott klimat och 
en god relation. De menade att bemötandet påverkades av relationen då arbetsterapeuten bemötte 
på ett annat sätt när hon hade lärt känna barnet. Bemötandet påverkade även relationen då rätt 
bemötande gav ett bättre klimat och en god kontakt. Första besöket beskrevs vara ett bra tillfälle att 
lära känna varandra. Vidare framkom vikten av att vara personlig men inte privat och att visa 
öppenhet men samtidig ha respekt för personen. De beskrev vikten av att småprata om vardagliga 
saker innan de började prata om det egentliga ärendet för att barnet skulle känna trygghet och på så 
sätt skapa en relation.  
 

“Jag tänker alltid att jag ska vara personlig men inte privat, plus att jag anpassar mitt 
sätt att vara till den situationen jag är i och den människan jag möter. Men inte för 
formell eller liksom så.” (f) 

“... är de små måste man göra de trygga på ett annat sätt i samtalet, om man går ifrån 
mamma och pappa och kanske leker lite mer, pratar om lite andra saker, försöker 
värma upp lite och lära känna så dom känner sig trygga.” (g) 

En relation gav, enligt arbetsterapeuter, trygghet för barnet och gjorde att de tyckte det var roligt att 
komma till dem och att barnet även ville komma tillbaka vid senare tillfälle. Det kunde handla mycket 
om att leka och att locka. Det var viktigt för arbetsterapeuter att bry sig om barnet genom att visa sitt 
intresse och sin nyfikenhet i sitt bemötande.  

“Och visa att man bryr sig, visa att jag faktiskt är intresserad av dig. Alltså jag är 
intresserad av att höra vad du vill säga.” (e) 

Kommunikation 
Arbetsterapeuter beskrev vikten av att kommunicera utefter barnets nivå i sitt bemötande, 
exempelvis att inte använda metaforer, då en del barn tar uttryck bokstavligt och då kan uppfatta det 
fel. De använde olika kommunikationshjälpmedel som bildstöd och memodayplanner som 
förbättrade bemötandet. Kroppsspråket kunde också vara ett sätt att förstärka kommunikationen i 
bemötandet. Yngre barn kunde lockas på ett lättare sätt än äldre barn enligt arbetsterapeuter.  
 

“... men just det här att man ska tänka på vad man säger att man kanske inte ska va 
sådär bildlig talad, alltså prata i bilder, just det här att man säger ‘kasta ett öga på’ det 
låter väldigt läskigt för personer som tar allt väldigt bokstavligt...” (e) 

De beskrev också att det var viktigt att ha en kommunikation i sitt bemötande tillsammans med 
barnet. Arbetsterapeuter menade att det ibland fanns saker som barnen inte talade om i föräldrars 
närvaro. Med hjälp av en bra kommunikation mellan arbetsterapeut och barnet kunde de hjälpas åt 
att tala om det med föräldrarna, samt att anledningen till att det behövde uppmärksammas var för 
barnets skull. 

“Är det någonting som vi vet att det här behöver föräldrarna veta om, det vore bra för 
vi behöver jobba kring det här, kan man göra upp med barnet att vi kan prata på det 
här viset med mamma och pappa, så hjälps man åt.” (g) 

Att se betydelsen av kontexten  
Den här huvudkategorin består av underkategorierna Anhörigas närvaro och livssituation, 
Omgivningen och Arbetsterapeutens kunskap och erfarenheter. Kontexten kring arbetsterapeuten 
och barnet beskrevs ha en betydande påverkan på arbetsterapeuters bemötande. Anhörigas roll i 
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mötet som handlade om när de skulle ta mer plats eller kliva åt sidan var en betydande del för 
bemötandet. Arbetsterapeuter menade också att omgivningen, såsom andra yrkeskategorier eller 
platsen för mötet var väsentligt för bemötandet. Förutom sin yrkeserfarenhet kunde också 
arbetsterapeuter nyttja sin livserfarenhet för att ha ett gott bemötande.  
 
Anhörigas närvaro och livssituation 
Arbetsterapeuter beskrev att anhörigas närvaro och livssituation påverkade bemötandet. De menade 
att om anhöriga var med blev det fler personer att förhålla sig till och ibland kunde det då vara svårt 
att enbart fokusera på barnet; vilket medförde att bemötandet till barnet blev lidande. Det var oftare 
att anhöriga var med om barnen var små, om barnet inte kunde tala för sig var det svårare för 
arbetsterapeuten att veta hur denna skulle bemöta barnet, då kunde de anhöriga behöva hjälpa till 
att beskriva barnet och dennes situation och vardag. Arbetsterapeuter menade också att de skulle ha 
respekt för familjen genom att känna till information om familjen för att undvika onödig upprepning 
av frågor.  

 
“Många samtal blir ju ändå med föräldrar eller i alla fall delvis med föräldrar, för dom 
behöver få ta del av information också, barn kan ju inte alltid svara på allting kring sig 
själva och bör inte svara på allt själva heller...” (g) 
 
“Riktigt små barn kan jag ju inte ha all kontakt med på ett besök heller, blir mest 
föräldra-frågor, observationer i lek å sådära.” (g) 

Omgivningen 
Arbetsterapeuter beskrev att omgivningen hade betydelse för bemötandet. Det som kunde påverka 
bemötandet negativt var om det fanns personer närvarande, till exempel andra yrkeskategorier eller 
tolkar. Det blev då fler personer att kommunicera med och förhålla sig till i sitt bemötande. 
  

“… vi har ju ofta besök ihop med andra yrkesgrupper, och de påverkar bemötandet, för 
jag kan ju ha ett sätt att bemöta, en mötesstil som jag kör hårt på för den är bekväm 
för mig och då blir de ofta bekvämt för de jag träffar också för jag är lugn, trygg i mitt 
sätt att ha möten, så kanske ja har en kollega som har helt annat sätt att ha möten, 
och så ska vi samköra våra och familjens sätt att samspela...” (g)  

Omgivningen kunde också påverka bemötandet på ett positivt sätt. Arbetsterapeuter menade att om 
kollegor och andra yrkeskategorier tyckte det var betydelsefullt det man gjorde, blev 
arbetsterapeuten trygg i sig själv och kunde på så vis bemöta barn och föräldrar på ett lugnt och 
tryggt sätt. De menade också att de kunde ta hjälp av omgivningen när svårigheter i bemötandet 
uppstod.  

“Sen tror jag det är viktigt också att ha tilltro liksom att man känner sig trygg i att 
andra tycker att det man gör är betydelsefullt och så, jag tänker att då kan man också 
vara mer trygg och lugn i sitt bemötande att man gör rätt saker...” (d) 
 
“... jag vet inte riktigt hur jag ska få tag på den här personen, hur jag ska få 
uppmärksamheten, och då kanske man måste avsluta och kolla med omkringpersoner, 
vem känner den här personen bäst, kanske föräldrarna då oftast om det är ett barn, 
att man kan säga att hur, hur ska jag göra för att få kontakt.” (e) 

Arbetsterapeuter menade att lokalernas utformning påverkade bemötandet. De beskrev att 
bemötandet redan började i entrén, därför påverkades bemötandet av omgivningens utformande 
redan där.  
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“Men ett bra bemötande redan nere i entrén att man känner sig välkommen och få veta ‘sitt här, så 
kommer de snart och hämtar dig’.” (g) 

Arbetsterapeutens kunskap och erfarenhet 
Arbetsterapeuters kunskap, yrkes- och livserfarenhet hade betydelse för bemötandet. Enligt 
arbetsterapeuter handlade det i början mer om att prova sig fram, senare gick bemötandet på 
automatik på grund av erfarenheten. Mycket erfarenhet gjorde också att det var lättare att vara 
trygg i sitt bemötande av barnet och att hålla fokus på rätt saker. Det framkom också att mer 
erfarenhet gav mer kunskap och kännedom om vad som fungerade och inte fungerade i bemötandet. 
Arbetsterapeuter beskrev också att de jämförde sitt bemötande med tidigare erfarenheter då de 
reflekterade och analyserade sitt bemötande medvetet varje gång. På så sätt lät de erfarenheten 
påverka bemötandet vid kommande tillfällen. Något som också framkom var erfarenheten utanför 
arbetet, till exempel att arbetsterapeuters egna barn användes som referens för att utveckla 
bemötandet.  
  

“... med mycket erfarenhet så kan man ju ofta hantera situationen.” (f) 

“… ja, de är klart är det tonåringar är det lite annat, man kanske pratar om lite andra 
saker, är det tonåringar kanske man tar in mina egna barn hur det var då jämför och 
prata lite så...” (c)  

Diskussion 
I följande avsnitt presenteras en diskussion bestående av en metoddel och en resultatdel. 

 
Metoddiskussion 
Syftet i en kvalitativ intervjustudie är att beskriva någons upplevelse/erfarenhet eller belysa något 
och se till och förstå helheten (15, 16). Eftersom syftet i vår studie var att undersöka och beskriva 
arbetsterapeuters erfarenheter ansågs detta vara en lämplig metod. Om en kvantitativ studie med 
enkäter hade använts hade inte data resulterat i ett djupt och beskrivande material.  

Valet av tillvägagångssättet för urval gjordes utifrån att det var ett smidigt sätt att samla in deltagare 
på. Nackdelen med valet av bekvämlighetsurval är att det riskerar att bli en liten variation på urvalet 
då deltagarna är hämtade från samma kontext (16). För att få större variation och därmed bättre 
tillförlitlighet (16) skickades informationsbrevet ut till tre olika verksamheter i två olika landsting. 
Resultaten visade dock att arbetsterapeuters erfarenheter ändå liknade varandra på en del punkter 
oavsett vilken verksamhet de arbetade på. Datamättnad uppnåddes då ingen ny information av 
större betydelse för syftet tillkom från deltagarna (16). För att om möjligt få ännu mer variation hade 
förfrågningen kunna skickats ut till fler landsting, men inom tidsramen för uppsatsen var detta inte 
möjligt. Om deltagarna då hade befunnit sig på längre avstånd från vår utgångsort hade intervjuerna 
möjligtvis behöva göras på telefon. Detta kunde ha försvårat informationsrikedomen då deltagarnas 
kroppsspråk och andra synliga tecken hade gått om miste då kroppen, enligt Kvale et al. (21), även är 
en naturlig del av den kvalitativa forskningsintervjun. Trots vårt tillvägagångssätt ansåg vi att det 
gjorde det möjligt att få ta del av olika arbetsterapeuters erfarenheter av bemötande av barn med 
kognitiv funktionsnedsättning samt att det gjordes på ett tillförlitligt sätt. Även överförbarhet har 
diskuterats i metoden. Överförbarhet innebär i vilken utsträckning resultatet kan användas i andra 
sammanhang (16). Då utförandet, deltagarna och kontexten beskrevs i studien ansåg vi att vi gav 
möjlighet för läsarna att avgöra överförbarheten av bemötandet av barn med kognitiva 
funktionsnedsättningar till andra situationer.  Ett exempel på en annan situation kan vara 
bemötandet av barn med kognitiva funktionsnedsättningar från andra yrkeskategorier.  

Valet av semistrukturerade intervjuer gjordes för att få ett informationsrikt material (16). En 
semistrukturerad intervju med intervjuguide som datainsamlingsmetod fungerade mycket bra då det 
gav data som besvarade syftet. Då en intervjuguide utformades fanns det en ram att förhålla sig till 
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och intervjuerna blev liknande trots att de delades upp mellan oss. Om en ostrukturerad intervju 
hade används i stället fanns möjlighet att ytterligare data hade framkommit, det fanns även risk att 
det då inte hade besvarat syftet på samma sätt då det inte fanns någon ram att förhålla sig till. I och 
med att datainsamlingen bestod av intervjuer och inte enkäter kunde viss del formuleras om på plats 
ifall deltagaren inte förstod innebörden av frågorna. Då vi delade upp intervjuerna var vi inte båda 
två med vid varje intervjutillfälle, därför diskuterades och analyserades genomförandet av 
intervjuerna tillsammans efter varje intervju. Detta för att dela positiva och negativa erfarenheter 
från intervjutillfället vilket ledde till att vi utvecklade vår intervjuteknik som gav oss informationsrika 
intervjuer. Polit et al. (16) beskriver att det är viktigt att reflektera sina upplevelser för att 
medvetandegöra och utveckla utförandet. Om båda hade varit med vid alla intervjutillfällen hade 
eventuellt en nackdel varit om intervjupersonen hade känt sig underlägsen. Det hade även kunnat bli 
rörigt och förvirrande med två som ställt frågor.  

En sak som eventuellt hade förbättrat informationsrikedomen ytterligare var om frågorna hade 
skickats ut i förväg. Det hade gjort att deltagarna hade haft mer tid att fundera över svaren eftersom 
många inte kunde sätta ord på hur de gjorde vid bemötandet. Samtidigt eftersträvades den först 
spontana svaret på frågorna för att få de mest ärliga svaren. Något som var bra att göra enligt Polit et 
al. (16) var en pilotstudie då det medför mindre risk för att missförstå frågorna. Två pilotintervjuer 
gjordes innan vilket medförde ändringar på några frågor och formuleringar samt ett tillägg av en 
fråga. 

Transkriberingen utfördes på varandras intervjuer och skedde kontinuerligt efter varje intervju. Det 
gjorde att båda var insatta i alla intervjuer vilket stärker trovärdigheten av tolkningen (17). Då vi 
använde en kvalitativ innehållsanalys blev det lättare att hantera den insamlade datan vid analysen 
(17). Det var också en fördel att analysera tillsammans då fler tolkningar ger bättre tillförlitlighet (16). 
Enligt Lundman et al.(17) menar Krippendorff att en text inte endast har en given mening utan att 
flera olika tolkningar kan gälla. Då data kan tolkas på olika sätt fick vi vid flera tillfällen gå tillbaka och 
granska och kontrollera vår analys för att verifiera vår tolkning. Polit et al. (16) tar upp begreppet 
verifierbarhet. Det beskrivs som att återge deltagarnas röster i studien och inte forskarnas 
perspektiv. Vi valde att ha med citat i resultatet för att stärka verifierbarheten. Verifierbarheten 
tillsammans med tillförlitligheten och överförbarheten, som diskuterats tidigare, bidrog till ökad 
trovärdighet av studien. 

Resultatdiskussion 
Resultatet som följer visade att arbetsterapeuters erfarenhet av bemötande av barn med kognitiva 
funktionsnedsättningar påverkas av flexibilitet, närvaro och kontext.  
 
Att vara flexibel 
Enligt resultatet uppmärksammades flexibiliteten av arbetsterapeuter och de menade att det var 
viktigt att fokusera på barnet i sitt bemötande och hitta styrkor och svagheter. Fernell et al. (11) 
påpekar också att det är särskilt viktigt att uppmärksamma starka sidor hos barn med kognitiva 
funktionsnedsättningar. Arbetsterapeuters erfarenhet visade även att det var viktigt att se till 
barnets behov och anpassa sig efter person och situation för att även bemötandet skulle vara 
individanpassat. Det kan även kopplas till Argentzell et al. (22) att arbetsterapeuten fokuserar på 
individens styrkor och svagheter istället för diagnosen för att kunna hjälpa och stödja barnet. Fokus 
på barnets styrkor kan också kopplas till Holmqvist et al. (5) som beskriver att “terapeutisk 
användning av sig själv” syns genom att bland annat medvetandegöra klientens styrkor och ge 
konstruktiv feedback.  
 
I resultatet framkom det också att det var viktigt för arbetsterapeuter att anpassa sig efter individen 
för att kunna bibehålla ett bra bemötande genom hela behandlingsprocessen; detta eftersom barn 
med kognitiva funktionsnedsättningar befann sig i en utsatt situation. Argentzell et al. (22) beskriver 
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att arbetsterapeuter genom ett klientcentrerat synsätt strävar mot att bemöta barnet på dennes 
förutsättning och barnets upplevelse av vad som är viktigt i vardagen. På liknande sätt beskriver 
Phoenix et al. (23) att ett klientcentrerat förhållningssätt kan förbättra måluppfyllelsen och att 
familjen anses vara nöjda med arbetsterapin för barnet. I resultatet framkom det att eftersom alla 
barn är olika och unika upplevde arbetsterapeuter att bemötande och flexibilitet behövde anpassas 
under hela behandlingen. De menade också att det var viktigt att se till helheten för barnet med den 
kognitiva funktionsnedsättningen och bemötandet. Argentzell et al. (22) menar på liknande sätt att 
arbetsterapeuten utgår från ett holistiskt perspektiv vid bemötande av barnet, vilket innebär att 
barnet ses som en unik och komplex individ.  

Enligt resultatet behövdes flexibilitet av arbetsterapeuten för att kunna hantera en oväntad 
situation. I en oväntad situation var det också viktigt att behålla ett lugn i sitt bemötande för att inte 
göra något förhastat utan att fortfarande ha fokus på barnet i fråga. Det är ingenting som är 
bekräftat i litteratur men arbetsterapeuter beskrev det under intervjuerna. 

Enligt resultatet upplevdes det även viktigt med anpassning efter problemområdena och därför var 
förberedelse i bemötande en viktig del enligt arbetsterapeuter. Det var vanligt att läsa journalen 
innan ett möte, men av den anledningen blev inte bemötandet alltid bra. Journalläsning kunde göra 
att arbetsterapeuter skapade förutfattade meningar och en färdig plan om hur de skulle bemöta 
barnet. När det sedan inte blev som de har tänkt sig kunde det bli svårare att ändra sitt bemötande. 
Götlind (8) beskriver att ett gynnsamt möte sker då sjuksköterskan har samlat sig innan och hittat sitt 
inre jag. Det kan tolkas som behandlarens mentala förberedelse och innefattar då även 
arbetsterapeuter. 

Att vara närvarande 
Närvaron till barnet uppfattades av arbetsterapeuter som en väsentlig del i bemötandet eftersom det 
var viktigt att skapa en god relation. Argentzell et al. (22) menar att det är nödvändigt att från start 
skapa en god behandlingsrelation för att få tillit och förtroende mellan klient och arbetsterapeut. 
Enligt vårt resultat upplevdes bemötandet som beroende av relationen till barnet med kognitiv 
funktionsnedsättning, hur barnet uppmärksammades, kommunikationen med barnet och hur 
tydligheten påvisades. Abrams et al. (2) beskriver på liknande sätt att ha en öppen kommunikation 
som ofta ger positiv respons är ett sätt att bygga tillitsfulla relationer på. I resultatet framkom det att 
lek användes som ett bemötande för att skapa tillit och trygghet och på så sätt lära känna barnet. 
Winnberg et al. (24) beskriver att det går att lära sig mycket om barn i lek. Leken används därför i 
pedagogiska och terapeutiska verksamheter.  
Enligt resultatet beskrev arbetsterapeuter att det var viktigt att vara personlig men inte privat, då det 
fortfarande handlade om klient och behandlare och att hålla sig professionell i sitt bemötande. 
Kielhofner (9) menar på samma sätt att “det är nödvändigt att använda huvudet före hjärtat”. Det är 
arbetsterapeuten som har det övergripande ansvaret för relationen, samt att definiera, hålla 
gränserna och upprätthålla relationen (9). Abrams et al. (2) påpekar också att ett viktigt utgångsläge 
är den ojämlika relationen mellan klient och personal. Det är oundvikligt att ett över- och underläge 
skapas då den ene behöver vårdinsatser och är därmed mer beroende av den andra. 

I resultatet framkom det att uppmärksamhet på barn med kognitiva funktionsnedsättningar i sitt 
bemötande upplevdes av arbetsterapeuter som en betydande del för om barnet ville komma tillbaka 
eller inte. Arbetsterapeuter behövde vara uppmärksamma på vad barnet tyckte var roligt och kunde 
göra det via visat intresse, närvaro och nyfikenhet. Med hjälp av lyhördhet, lyssnande och följsamhet 
i sitt bemötande kunde uppmärksamheten riktas mot barnet och skapa ögonkontakt och övrigt 
kroppsspråk. Abrams et al. (2) beskriver att ha ögonkontakt och kroppsspråk i övrigt är det 
huvudsakliga sättet att visa uppmärksamhet på. Vidare beskrivs att ett budskap innehåller 
information som går att förstå genom att den ryms av ord som den andre begriper. Kroppsspråk, 
röststyrka och mimik ingår också i budskapet (2). På liknande sätt som dessa strategier används i vårt 
resultat används de även i en studie av Taylor et al. (3).  
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Att kommunicera utifrån rätt nivå var positivt för bemötandet enligt resultatet. Arbetsterapeuter 
menade att rätt kommunikation gav närhet i sitt bemötande till barnet, uppmärksamhetens alla 
delar användes för att förstå barnets sätt att kommunicera. Abrams et al. (2) skriver att bemötandet 
framför allt visar sig i kommunikationen. Bemötandet kan till och med i vissa sammanhang vara 
viktigare än de åtgärder som tillämpas. Arbetsterapeuter beskrev att det var viktigt att visa en 
struktur i mötet och på så sätt vara tydlig i sitt bemötande med hjälp av kommunikationen. Det 
framkom i resultatet att arbetsterapeuter använde kommunikationshjälpmedel som en del i sitt 
bemötande eftersom en del barn kunde ha svårt att förstå talat språk. Det kan kopplas till det som 
Wennberg et al. (25) skriver, att förståelsen kan underlättas genom att själv tänka på vilka ord som 
används och hur de uttrycks. De menar även att bilder och tecken kan användas som stöd för att 
hjälpa barnet att förstå.  
 
Barn som inte vet hur länge en aktivitet ska pågå kan bli stressade eller bli frustrerade, därför är det 
bra med planering, organisation och hantering av tid (26). Resultatet visade att det var viktigt enligt 
arbetsterapeuter att vara strukturerad och tydlig, att det var väsentligt att lägga sig på rätt nivå och 
ibland använda enklare ord och meningar för att barnet skulle förstå eller ha en möjlighet att förstå. 
Om det skriver även Holmqvist et al. (6) i deras studie att det är viktigt att ha en grund som är 
strukturerad och som höjer medvetandet under alla aktiviteter hos sin klient.  

Att se betydelsen av kontexten 
Enligt arbetsterapeuter i resultatet hade kontexten betydelse för bemötandet. Bemötandet 
påverkades delvis negativt av anhörigas närvaro, det blev fler personer att förhålla sig till och därmed 
blev bemötandet inte riktat enbart mot barnet med kognitiva funktionsnedsättningen. Det var dock 
viktigt att ha respekt för de anhöriga i sitt bemötande och ta med deras åsikter då barnet var 
omyndigt. Björkdahl (27) beskriver på liknande sätt att eftersom en del barn inte själva är medvetna 
om sina behov behövs anpassningar tillämpas för att hitta en strategi. En sådan strategi skulle enligt 
resultatet kunna vara att ta in föräldrars åsikt. Bemötandet påverkades även positivt av anhörigas 
närvaro då de fanns frågor som barnet inte kunde eller skulle behöva svara på. Fernell et al. (11) 
menar att stödet bör rikta sig till både barnet och föräldrarna och Eliasson (13) skriver att 
diskussionerna ska präglas av ett barn- och familjecentrerat synsätt. Även Brewer et al. (28) betonar 
vikten av att upprätthålla relationer med familjer. De menar att ett familjeperspektiv, deras 
värderingar och prioriteringar då kan diskuteras på ett ärligt sätt. Trots att artikeln inte riktade sig 
just mot bemötande kan det tyckas användbart till betydelsen även där. Samtidigt betonade 
arbetsterapeuter i resultatet att det skulle handla om barnets bästa och de anhöriga fick därför inte 
ta över.  
 
Bemötandet kunde enligt arbetsterapeuter också påverkas av platsen. Enligt resultatet påverkade 
entréns utformning bemötandet, var inte entrén inbjudande kanske bemötandet inte blev bra från 
första början. Leufsadius et al. (29) beskriver på samma sätt vikten av miljön i relation till skapande 
aktivitet. Det beskrivs att miljön ska vara lugn och inte innehålla störande ljud eller andra saker som 
kan ta uppmärksamhet från klienten. 
Arbetsterapeuter menade också att andra yrkesgrupper kunde påverka bemötandet. De olika 
yrkesgrupperna kunde använda olika sorters bemötande vilket gjorde att bemötandet i sin helhet 
blev lidande för barn med kognitiva funktionsnedsättningar. De olika sätten för bemötande kunde 
vara bra i sig själva, men kombinationen tillsammans kunde bli rörigt och stressigt för barnet. 
Kvarnström et al. (30) påpekar på samma sätt att yrkesgruppers bristande kommunikation dem 
emellan kan leda till att klienten drabbas negativt i onödan.  

Resultatet visade att arbetsterapeuters kunskap, vad de hade varit med om och kunde sedan innan, 
gjorde att de kände sig mer trygga i sig själva och kunde jämföra sitt bemötande med andra 
situationer. Det bidrog också till att bemötandet gick mer på automatik och därför reflekterades det 
inte om hur de gjorde. Resultatet visade också att arbetsterapeuter upplevde det viktigt att överföra 
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kunskap till yngre och mindre erfarna kollegor, därför behövdes reflektion och att sätta ord på sitt 
bemötande. Holmqvist et al. (6) identifierade liknande resultat i deras studie. De beskrev att 
arbetsterapeuter utvecklade sina kunskaper genom erfarenhet från tidigare klienter, samtidigt kunde 
arbetsterapeuter inte beskriva reflektionen runt sina egna personliga egenskaper i mötet med 
klienten. En farhåga med att bemöta på automatik enligt arbetsterapeuter i resultatet var att fokus 
på barnet kunde förloras. Holmqvist et al. (6) beskriver motsatta resultat. De menar att 
arbetsterapeuter med mer erfarenhet har större kapacitet att anpassa sig under en behandling.  

Slutsats 
Studien visade att ett bra bemötande är viktigt enligt arbetsterapeuters erfarenheter och har stor 
betydelse för fortsatt behandling och upplevelse för barn med kognitiva funktionsnedsättningar. 
Utifrån arbetsterapeuters erfarenheter var det en del komponenter som påverkade bemötande: Att 
vara flexibel, Att vara närvarande och Att se betydelsen av kontexten. Resultatet om bemötandets 
vikt kunde ses i litteratur där det primärt kopplades till barn med kognitiva funktionsnedsättningar 
och sekundärt till barn generellt.  

Fortsatt forskning 
Utifrån studiens resultat kan det konstateras att det skulle vara intressant med fortsatt forskning 
kring barnens upplevelse av bemötandet då det i ett bemötande alltid ingår två parter. Det skulle 
också vara intressant att utföra en observation på bemötandet mellan arbetsterapeut och barn för 
att få se det i praktiken. Ett annat förslag på vidare forskning är skillnaden på bemötandet vid 
förvärvad respektive medfödd hjärnskada. Vad som skiljer bemötande mer i detaljnivå vad det gäller 
olika diagnoser för barn är även en forskningsfråga som har framkommit under studiens gång. 
Avslutningsvis skulle det vara intressant med forskning kring hur arbetsterapeuter tillämpar 
“användning av sig själv” till barn med kognitiva funktionsnedsättningar, och vad det blir för verkan. 
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Bilaga - Intervjuguide 

Innan intervjun skulle vi vilja fråga om lite bakgrundsfakta. 
Födelseår: 
Kön: 
Examensår: 
Vidareutbildning?:  
Antal år av erfarenhet med barn med kognitiva funktionsnedsättningar: 
Hur stor del av arbetet går till denna målgrupp (kognitiva funktionsnedsättningar)?: 
Vilka barn arbetar du med? Diagnos/Svårigheter?: 
Vilka åldrar kommer du i kontakt med?: 
 
Nu börjar intervjun och jag skulle vilja börja med att... 
 
Vi utgår från ett barn som du har följt. Hur upplevde du ditt bemötande vid det första mötet med ett 
barn som har kognitiva funktionsnedsättningar? Hur tänkte/ kände/ upplevde du innan, under och 
efter mötet? 
 

Hur förbereder du dig i ditt bemötande med ett barn som har en kognitiv 
funktionsnedsättning? (Speciell plats, tid, lokal etc.) 

 
Används några speciella förhållningssätt i ditt bemötande?  
Vilka? Hur upplever du förhållningssätten? Tänker du på de eller går de på automatik? 

 
Hur kändes det när du bemötte barnet? 
Hur upplevde du responsen? Fick du den responsen du förväntat dig? 
 

Hur upplever du att ditt bemötande förändras vid senare möten med samma barn? 
Är det liknande förändringar som förekommer eller är det individuellt för varje barn? På 
vilket sett? 

 
Vilka skillnader upplever du att du har i bemötandet mellan olika barn med kognitiva 
funktionsnedsättningar? 
               Olika förberedelser? Samma förberedelser? 
               Olika förhållningssätt? Samma förhållningssätt? 
  
Om du har planerat på ett sätt och sen blir det inte som du tänker? 
               Hur reagerar och gör du då?  
               Hur upplever du ditt bemötande vid en sådan situation? 

Hur upplever du barnets reaktion? 
 
 
Läser du journalen innan du ska träffa barnet? På vilket sätt? 

Hur påverkar inläsning av journalen dig i mötet med ett nytt barn?  
Hur (tror du) blir skillnaden i bemötandet om du inte vet barnets barkgrund innan du träffar 
barnet? 

             
Träffar du barn utan kognitiva svårigheter? 
Hur upplever du skillnaden i bemötande med barn med kognitiva svårigheter gentemot barn utan 
kognitiva svårigheter?  
              Har du olika förhållningssätt beroende på vilket barn du möter? Vilka? 
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             Svårigheter med det ena eller andra 
             Olika förberedelser? Olika kroppsspråk?  
 
Hur ofta är föräldrarna/ assistent med?  
Hur upplever du skillnaden i bemötande med barn med kognitiva svårigheter när deras föräldrar/ 
assistent är närvarande?  
  
               Ställs frågorna både till barnen och vuxna? 

Olika beroende på åldrar 
               Olika beroende på kognitiva svårigheter 
 
Slutkläm - summering  
Vi kan konstatera att ett bra bemötande är betydelsefullt 
Hur upplever du att det perfekta bemötandet skulle se ut enligt dig?  
               Vad är viktigt att tänka på? 
               Vilka eventuella hinder upplever du finns för att det inte ska ske? 
 
Nu kommer den sista frågan: 
Är det något som du saknat att berättat? 
Kan vi återkomma till dig om det är så att vi har några funderingar när vi hör på bandet? 

 


