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Sammanfattning 

Syfte.  Syftet med studien var att beskriva hur arbetsterapeuter resonerar kring implementering av 

kognitivt stöd inom habiliteringen, samt arbetsterapeuters erfarenheter av betydelsen av sådana 

insatser. Litteraturen visar att det finns god evidens för att kognitivt stöd kan öka självständigheten hos 

personer med kognitiv nedsättning. När det gäller arbetsterapeuters resonemang finns mycket 

beskrivet, men inget specifikt för denna klientgrupp och intervention. 

Metod.  En kvalitativ studie genomfördes, baserad på semistrukturerade intervjuer med sju 

arbetsterapeuter inom vuxen- och barnhabilitering. Det transkriberade materialet behandlades sedan 

med kvalitativ innehållsanalys för att hitta koder och kategorier. 

 Resultat. Arbetsterapeuters resonemang kring implementering av kognitivt stöd kunde kondenseras 

till tre spår: resonemang för att nå gemensam syn, resonemang med matchningsfokus, samt 

resonemang som stödjer förändring och motivation. Dessutom var klientcentrering ett centralt tema 

som genomsyrade alla kategorier. 

 Slutsats.  Dessa resonemang används simultant av arbetsterapeuterna för att underlätta en lyckad 

implementering av kognitivt stöd.  I studien framkom också att klientens nätverk har en viktig roll 

under hela processen, och i samband med det fortsatta användandet. 

 

Nyckelord: arbetsterapi, kognitivt stöd, kognitiv nedsättning, miljöfaktorer, resonemang 
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Examensarbete i arbetsterapi 15 hp, Luleå tekniska universitet, Institutionen för Hälsovetenskap, 

Avdelningen för hälsa och rehabilitering, 2014 

 

Abstract 

Purpose.  The purpose of this study was to describe how occupational therapists are reasoning when 

implementing assistive cognitive support in the habilitation services, and to describe their experiences 

of the importance of such interventions. A review of the literature shows good evidence for assistive 

cognitive support to enhance independence for people with cognitive disabilities. However, very little 

research has been done regarding the reasoning of occupational therapists in this area.  

Method.  A qualitative study was conducted, based on semi-structured interviews with seven 

occupational therapists working in the habilitation services, both with underage and adult clients. The 

transcribed material was then processed through qualitative content analysis to identify codes and 

categories.  

 Result. The reasoning of occupational therapists could be condensed to three tracks: Reasoning to 

generate a common viewpoint, usage focused reasoning, and reasoning that supports change and 

motivation. Besides this, the concept of client-centering was a central theme in each category.  

 Conclusion.  These types of reasoning are used simultaneously by the occupational therapists to 

facilitate the implementation of cognitive support. The study also shows that the client’s network plays 

an important part during the entire process, and in the continuous usage. 

 

 

Keywords: occupational therapy, assistive technology, cognitive disorders, environmental factors, 

reasoning 
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Förord 

Författarna har tidigare ingått i nätverk som personal till personer som innefattas av Lagen om 

Stöd och Service. Det har varit erfarenheter att som personal på boende, stödboende samt 

inom kommunal särskola, stötta personer i användandet av kognitivt stöd. 

Utmaningen i arbetet som nätverk upplevde författarna var att upprätthålla användandet av det 

kognitiva stödet. Författarnas uppfattning är att detta kunde bero på både personalens 

kunskapsnivå och användarens eget intresse av att använda kognitivt stöd. I denna studie vill 

författarna beskriva hur arbetsterapeuter resonerar där interventioner är att underlätta 

vardagen för personer genom kognitivt stöd.     

 

Bakgrund 

Svårigheter vid kognitiv nedsättning och rätt till stödinsatser 

Svårigheter för personer med kognitiv nedsättning kan vara nedsatt abstrakt tänkande, vilket 

resulterar i mindre flexibla handlings- och tankeoperationer (Kylen, 1981; Ottosson & 

Ottosson, 2010). Personer med kognitiv nedsättning har också svårigheter att minnas och att 

organisera information (Gillette & DePompei, 2004; Kylén, 1981). Dessa högre kognitiva 

funktioner klassificeras i International Classification of Fundationing (2010) [ICF] som b164 

och delas in i områdena tidsplanering, insikt och omdöme samt begreppsbildning, 

kategorisering och kognitiv flexibilitet. 

 

Enlig lagen om stöd och service [LSS] har personer med kognitiva nedsättningar rätt till 

stödinsatser från samhället. Exempel på sådana insatser är råd och stöd, daglig 

verksamhet/arbete, boende och ledsagning (SFS1993:387). Cirka 58000 personer i Sverige 

hade år 2007 stöd av LSS. Av dessa hade majoriteten någon form av intellektuell 

funktionsnedsättning (Socialstyrelsen, 2008). Dessa personer har rätt att få det stöd som 

behövs för att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. De rådgivande och stödjande 

insatserna är landstingets ansvar (LSS, SFS1993:387). Enligt Hälso- och sjukvårdslagen 

[HSL] är det landstingets habiliteringsverksamhet som bedriver det stöd för personer med 

varaktiga funktionsnedsättningar och som även är ansvarig för förskrivning av hjälpmedel 
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(HSL, SFS1982:763). Habiliteringen ger insatser till personer med medfödd eller förvärvad 

funktionsnedsättning för att utveckla och behålla bästa möjliga funktionsförmåga. Syftet är att 

skapa goda villkor för ett självständigt och ett aktivt deltagande i samhällslivet 

(Socialstyrelsen, 2014). 

Arbetsterapeutens roll inom habiliteringen 

Arbetsterapeutens roll inom habiliteringen är att utreda och bedöma klientens svagheter och 

styrkor i aktivitetsutförande samt tillsammans med klienten välja lämplig intervention. 

Arbetsterapeuten ska även analysera hur miljön och aktiviteten i sig inverkar på klientens 

aktivitetsutförande (Fisher, 2006; Kielhofner, 2008).  

 

I första mötet med en klient är det viktigt att ta reda på hur dennes vilja och motivation ser ut, 

samt vilket mål klienten vill att förändringen ska leda till (Fisher, 2006; Kielhofner, 2008).  

Personer med kognitiva nedsättningar kan ha svårt att förmedla sin bild av hur de vill ha det 

och på vilket sett det kan ske på, vilket lägger ett stort ansvar på arbetsterapeuten att 

tillsammans med klienten hitta vägar att definiera problemet (Kielhofner, 2008). En studie har 

visat att arbetsterapeuter tenderar att se personer med kognitiva nedsättningar som i behov av 

mer guidning i utredning, målformulering och intervention (Kjellberg, Kåhlin, Haglund & 

Taylor, 2012). Därför är det viktigt att ta hänsyn till att personens vilja och känsla av att vara 

en självbestämmande person är något som ligger till grund för motivationen till förändring. 

Att ta hänsyn till det klienten gör, känner och tänker är de byggstenar som behövs för en 

hållbar förändring. Dessa egenskaper är unika för varje person och ska ligga till grund för 

klientens mål och hur behandlingen kommer att se ut. Detta är att arbeta klientcentrerat enligt 

Kielhofner (2008). 

 

Självständighet är ett centralt koncept inom arbetsterapi och ofta ett mål för intervention 

(Bonikowsky, Musto, Suteu, Mackenzie & Dennis, 2012).  Definitionen av självständighet 

läses i Nationalencyklopedin som förmågan ”att handla och tänka utan att rätta sig efter 

andra”. Självständighet i termer av oberoende kan, utifrån Maslows behovstrappa, förknippas 

med uppskattning och självaktning och därigenom ett behov som är grundläggande för alla 

människor (Jansson & Gunnarsson, 2010). Arbetsterapeuter arbetar för att stödja personers 

självständighet och delaktighet i aktivitet för att främja hälsa (Fisher, 2006).  
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Ur ett arbetsterapeutiskt perspektiv brukar självständighet ofta delas upp i två dimensioner: 

Kompetens och Autonomi, där kompetens står för de motoriska och kognitiva färdigheter en 

person har för att utföra handlingar utan stöd av andra. Autonomi står för att personen 

hanterar sitt görande och har förmåga att uttrycka sin vilja utan påtryckning utifrån 

(Bonikowsky et al., 2012; Tamaru et al., 2006). Kompetens och autonomi är också enligt 

Bonikowsky et al. (2012)  personfaktorer. En persons uppfattade självständighet styrs även av 

omgivningsfaktorer. Dessa inkluderar säkerhet, kultur och miljö. Exempelvis skiljer sig synen 

på självständighet mellan olika kulturer. Kritik har framförts mot att den västerländska synen 

på självständighet har överbetonat kompetens på bekostnad av autonomi. Det bör vara upp till 

individen att välja vilken grad av självständighet som är önskvärd (Cardol, De Jong, & Ward, 

2002).  I denna studie kommer definitionen av självständighet fortsättningsvis att vara ett 

individuellt tillstånd, där person- och omgivningsfaktorer samspelar med varandra.  

 

Även delaktigheten i dagliga och sociala aktiviteter kan påverkas för personer med kognitiva 

nedsättningar. Exempel på problemområden kan vara att hantera ekonomi, gå i skolan och 

lönearbeta (Arvidsson, Granlund, Thyberg & Thyberg, 2013; Socialstyrelsen, 2011). Enligt 

International Classification of Disabilities [ICF] innebär delaktighet en persons sociala 

engagemang i en livssituation utifrån sitt funktionstillstånd (Socialstyrelsen, 2001). I ett 

arbetsterapeutiskt perspektiv kan delaktighet innebära att aktivt kunna utföra meningsfulla 

aktiviteter. Miljön kan både vara ett hinder och en resurs för delaktighet (Vessby & Kjellberg, 

2010). Delaktigheten påverkas även av hur involverad och hur självbestämmande personen är 

i aktiviteten. Psykiskt välbefinnande, hur personen uppfattar sig själv, samt vilka motoriska 

och sociala färdigheter en person har är viktiga bidragande faktorer som påverkar utförandet 

av aktiviteten. Även omgivningsfaktorer som verkar stödjande eller hindrande påverkar 

personens utförande (Arvidsson, Granlund & Thyberg, 2007; Vessby & Kjellberg, 2010). En 

forskningsöversikt från Socialstyrelsen (2011) pekar på paradoxen att det både finns för- och 

nackdelar med att personal inom omsorgen har stort inflytande över personer med kognitiv 

nedsättning. Personalens stora inflytande är såväl önskvärt som ifrågasatt. 

Kognitivt stöd inom habiliteringen 

Vanliga interventioner som arbetsterapeuter använder sig av för att kompensera kognitiva 

nedsättningar är tidshjälpmedel som Handi, timstock och veckoscheman (Wennberg & 

Kjellberg, 2010), strategier som att märka upp skåp och lådor, samt att anpassa utrustning som 

enklare utformade måttsatser vid exempelvis matlagning (Hällgren & Kottorp, 2005).  
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Tidshjälpmedel kategoriseras in under det större begreppet kognitivt stöd. Cole (1999) är 

bland de första som försöker formulera en definition, och använder sig av begreppet 

”kognitiva proteser”. Han definierar detta som datastödd teknologi som framtagits specifikt 

för rehabilitering/habilitering, som ger stöd i vardagliga aktiviteter samt är individuellt 

anpassad. LoPresti, Mihailidis och Kirsch (2004) ser denna definition som för snäv för att få 

med hela fältet av interventioner. I stället använder de sig av begreppet Assistive Technology 

for Cognition [ATC] där såväl lågteknologiskt stöd som bildscheman, samt vardagsteknik i 

form av exempelvis mobiltelefoner inkluderas. Detta bygger Gillespie, Best och O’Neill 

(2011) vidare på och definierar kognitivt stöd som teknologi som stödjer kognitiva funktioner 

vid utförande av aktivitet. Begreppet kognitivt stöd med denna definition är det som kommer 

att användas framöver. 

 

Forskningen inom kognitivt stöd har varit under stark utveckling de senaste åren. Det finns 

också en växande evidens för att denna intervention kan underlätta för personer med kognitiva 

nedsättningar att öka självständigheten i aktivitet (Gillespie et al., 2011; Mechling, 2007). 

Störst evidens finns för kognitivt stöd för högre kognitiva funktioner, till exempel planering 

och tidshantering. Dessa typer av stöd använder sig ofta av mikroprompting, och förser 

användaren med påminnelser och steg-för-steg-anvisningar för hur aktiviteten ska genomföras 

(Gillespie et al., 2007; Wennberg & Kjellberg, 2010). Om stödet är datorbaserat eller i 

pappersform verkar inte ha någon betydelse för resultatet, inte heller om instruktionerna är 

visuella eller audiella. Däremot tycks det ha betydelse om stödet är anpassat efter personens 

egna intressen, eller om personen själv har möjlighet att lägga upp till exempel ett schema 

(Mechling, 2007). 

 

Upplevelserna hos personer med kognitiva nedsättningar när det gäller kognitivt stöd 

behandlas i två svenska studier. Studierna kommer fram till liknande resultat, men det finns 

också skillnader. Personer med kognitiva nedsättningar som använder kognitivt stöd i 

vardagen upplever ökad kompetens, och till viss del en ökad autonomi. Deras deltagande i 

önskade och nödvändiga aktiviteter har förbättrats. Stödet bidrar också till att aktiviteter kan 

utföras på ett mer självständigt sätt, i meningen att personen själv kan starta sin aktivitet 

(Arvidsson & Jonsson, 2006). Studien av Wennberg & Kjellberg (2010) betonar hur 

personerna beskriver en ökad autonomi. Dels i form av en förstärkt vuxenroll, där de slipper 

tjata och bli tjatade på. Dels genom att personerna uttrycker en känsla av kontroll, till exempel 

att de själv kan välja mellan aktiviteter och när de ska utföras. Personerna upplever också en 
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förbättrad hälsa, framför allt genom minskad stress. Arvidsson och Jonsson (2006) beskriver 

att personerna upplever ökad kompetens, men att detta inte behöver leda till större autonomi. 

Flera av deltagarna har en skepsis gentemot stödet, någon vill hellre få stöd av personal än en 

apparat, medan andra deltagare tycker att stödet kan vara stigmatiserande. En 

forskningsöversikt från Socialstyrelsen (2011) visar på att tekniken ger en fast struktur och 

därigenom riskerar att ge personen ett för litet handlingsutrymme. Denna upplevelse av 

minskad autonomi, kan också påverka hur stödet används (LoPresti et al, 2004). Studier av 

brukarnas upplevelse visar ändå sammanfattningsvis på att de känner en ökad tillfredställelse 

med sina aktiviteter vid användande av kognitivt stöd. 

Resonemang för att matcha klient med kognitivt stöd 

För att analysera hur arbetsterapeuter planerar, styr, utför och utvärderar interventioner är 

begreppet kliniskt resonemang användbart. Forskning visar att ett sådant resonemang både 

består av uttalad, förmedlingsbar kunskap och så kallad tyst, omedveten kunskap. Denna tysta 

kunskap är till stor del outforskad. Erfarna arbetsterapeuter använder sig ofta av 

mönsterigenkänning, det vill säga de observerar situationen, jämför den med tidigare och 

använder sig därefter av ett passande schema (Carrier, Levasseur, Bédard & Desrosiers, 

2010). Schema betyder här en internaliserad föreställning om världen och hur den är 

uppbyggd, samt vilka handlingar som passar för olika situationer (Araï, 2011). Detta 

mönsterigenkännande i arbetsterapeutiskt arbete liknar vad Unsworth (2005) kallar 

generaliserat resonemang där observationer om ett enskilt scenario kopplas till erfarenheter 

och kunskap hos arbetsterapeuten för att sedan återföras till klienten. Forskningen inom 

kliniskt resonemang har också identifierat ett antal kategorier av resonemang. I det 

vetenskapliga resonemanget testar arbetsterapeuter hypoteser och använder sig av sina 

kunskaper om diagnoser och underliggande faktorer för att välja interventionsmetod och 

bedömningsinstrument baserat på evidens och beprövad erfarenhet. Narrativt resonemang 

låter klientens livsberättelse ta plats. Arbetsterapeuten lär känna klienten för att ta reda på 

vilka aktiviteter som är betydelsefulla. Ett pragmatiskt resonemang ser på hur den faktiska 

situationen är och hur arbetsterapeuten måste anpassa sig. Det interaktiva resonemanget är 

relationsskapande och berör hur arbetsterapeuten ska gå tillväga för att skapa en terapeutisk 

allians, men också hur en klients psykosociala miljö kan utgöra hinder och möjligheter. För en 

erfaren arbetsterapeut kan de ovanstående resonemangen syntetiseras till ett konditionalt 

resonemang, där terapeuten även kan skapa sig en sammansatt bild av klientens 

framtidsutsikter (Boyt Schell, 2009; Carrier et al., 2010). Studier har visat att dessa kategorier 
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av resonemang är relevanta att forska på i praxis, men att de ofta används simultant och att 

gränsdragningarna dem emellan sällan är enkel (Carrier et al., 2010; Unsworth, 2001). 

Dessutom använder sig arbetsterapeuter av det pragmatiska resonemanget i första hand för att 

identifiera hinder i den kliniska miljön, till exempel att arbetsterapeuten har krav på sig att 

använda ett visst bedömningsinstrument, även om det inte är relevant när det gäller alla 

klienter (Unsworth, 2005). Den forskning som har gjorts är av arbetsterapeuter verksamma 

inom hemsjukvård och rehabilitering. Ingen specifik forskning om resonemangen kring 

kognitivt stöd har hittats. 

 

Dessa resonemang är även inbyggda i någon typ av arbetsterapiprocess (Rogers & Holm, 

2009). En sådan kan beskrivas på olika sätt av företrädare inom arbetsterapi, men inbegriper 

vanligen följande sex steg: Teori, datainsamling, definition av problemet, planering av 

intervention, intervention samt utvärdering. Stegen är inte i sig utbytbara, men kan byta plats 

med varandra och ske simultant, eftersom processen ofta sker i realtid. Processen bör också 

vara klientcentrerad och problemfokuserad, där personens kapacitet, aktivitetens krav och 

miljöns påverkan vägs in. 

En god matchning mellan brukare och stöd är alltså centralt för användandet på längre sikt 

samt för upplevelsen av stödet. Denna matchning kräver en utprovare som har kunskap inte 

bara om teknologin, utan även om vilka faktorer som kan påverka användandet. Dessa 

faktorer är dels kopplade till individen, som dennes förutsättningar och förmågor, samt dennes 

förväntningar och inställning till teknik. Olika stödjande och hindrande omgivningsfaktorer 

måste också vägas in, till exempel resurserna i personens sociala nätverk . (Scherer, 2005; 

LoPresti et al. 2000). Förskrivs ett kognitivt stöd enbart för att kompensera för en nedsatt 

funktion och inte för ett specifikt problem som personen själv identifierat i sin vardag, är 

risken stor att stödet inte används (Scherer, 2005; Lindqvist 2012). För att ett kognitivt stöd 

ska användas, menar Lindqvist (2012) även att det krävs att personen lyckas anpassa sina 

rutiner till stödet. Dessutom måste personen kunna lita på stödet, samt att det ger en känsla av 

ökad kapacitet i det långa loppet. 

Ändå är det kliniska resonemang som leder fram till en förskrivning outforskat. Ofta är det 

frågan om en tyst och outtalad kunskap. Att beskriva dessa resonemang är centralt för att 

kunna koppla tyst kunskap med en evidensbaserad praxis (Carrier et al, 2009). Kunskap om 

arbetsterapeuters kliniska resonemang skulle komma både arbetsterapeuter och klienter till 

gagn och bidra till en bättre förskrivningsprocess. Idag är det många delar i processen som 
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arbetsterapeuten ”bara gör”; vid matchning, utprovning och träning av kognitivt stöd. Detta i 

stället för att sätta ord på vad som utförs och vad orsakerna bakom interventionerna faktiskt 

är. 

 

Syfte 

Syftet med studien är att beskriva hur arbetsterapeuter resonerar kring implementering av 

kognitivt stöd till personer inskrivna på habiliteringen, samt arbetsterapeuters erfarenheter av 

betydelsen av sådana insatser.  

 

Metod 

Design 

En kvalitativ intervjustudie valdes eftersom kunskapen kring kognitivt stöd är under 

utveckling och därigenom behöver utforskas. Dessutom är en kvalitativ studie viktig för att 

studera informanternas upplevelser och erfarenheter (Olsson & Sörensen, 2007). 

Kvalitativ ansats med en kvalitativ innehållsanalys valdes för att författarna kunde växla 

mellan närhet och distans samt för att analysera utskrifter från inspelade intervjuer av 

informanterna (Lundman & Hällgren-Granheim, 2012). 

Deltagare och procedur 

Informanterna togs ut med ett ändamålsenligt urval (Olsson & Sörensen, 2007) där kriterierna 

var att informanterna skulle ha minst ett års erfarenhet av förskrivning av kognitivt stöd för 

personer med kognitiv nedsättning inom habilitering. Sju arbetsterapeuter samtyckte till att 

medverka i studien. Samtliga var kvinnor med i snitt tolv års erfarenhet av arbete inom 

habilitering. Samtliga informanter var vid tidpunkten för intervjun verksamma inom 

habilitering i Mellansverige.  

 

För att hitta informanter till studien skickades en förfrågan via epost (bilaga 1) till 

habiliteringschefer i Mellansverige. I förfrågan beskrevs studien kortfattat, tillsammans med 

en begäran om att få kontaktuppgifter till intresserade arbetsterapeuter som stämde överens 
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med urvalskriterierna. Efter att ha fått dessa kontaktuppgifter, skickades ett missivbrev (bilaga 

2), där syftet med studien klart framgick. Tre arbetsterapeuter visade intresse och bokades för 

intervju. En påminnelse med förfrågan om missivbrevet kommit fram, skickades efter en 

vecka ut till samtliga som inte svarat. Fyra arbetsterapeuter bokades in efter detta andra brev. 

Intervjuerna genomfördes under perioden februari och mars 2014.  

Datainsamling 

För att få en bred bild av arbetsterapeuters kliniska resonemang valdes utifrån Olsson & 

Sörensson (2007) en semistrukturerad kvalitativ intervju som insamlingsmetod. Frågor av 

öppen karaktär sammanställdes i en intervjuguide (bilaga 3) enligt Olsson och Sörensson 

(2007). Frågorna som ställdes handlade om arbetsterapeutens erfarenheter, hur 

arbetsterapeuten resonerar, hur stödet matchas samt vilken betydelse ett kognitivt stöd kan ha. 

Efter varje intervjutillfälle utvärderades intervjuguiden för att säkerställa validiteten enligt 

Olsson och Sörensen (2007). Intervjuerna spelades in och transkriberades. Båda författarna 

var närvarande vid två av intervjuerna, samt diskuterade proceduren efteråt för att författarna 

skulle ha en samsyn i datainsamlingen och därmed öka validiteten. Resterande intervjuer 

delades upp mellan författarna. Längden på de inspelade intervjuerna varierade mellan 30-45 

minuter. Informanterna intervjuades vid ett tillfälle på sina arbetsplatser och accepterade att 

intervjuerna spelades in.  

Dataanalys 

Kvalitativ innehållsanalys valdes för att studera innehållet i utskrifterna från de inspelade 

intervjuerna med deltagarna.  Metoden vals för att beskriva erfarenheter (Lundman & 

Hällgren-Granheim, 2012) av hur arbetsterapeuter tänker kring det kliniska resonemanget i 

arbetet med att förskriva kognitivt stöd till personer med kognitiva nedsättningar. Enligt 

Lundman & Hällgren-Granheim (2012) är metoden är lämplig då den analyserar likheter och 

skillnader i en text, vilket görs efter transkription av intervjuer. 

 

Analysprocessen går till så att meningsenheter identifieras, abstraheras och kodas. Koderna 

delas sedan in i kategorier som beskrivs i form av teman baserat på textens innehåll. Genom 

denna analysprocess hamnar data ur intervjuerna på en högre abstraktionsnivå och kan 

därmed tolkas på en mer generell nivå (Lundman & Hällgren-Granheim, 2012). 
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Den första intervjun transkriberades ordagrant av båda författarna. Resterande intervjuer 

transkriberades av den författare som genomförde intervjun. Sedan lästes hela materialet 

igenom av båda författarna för att skapa en gemensam helhetsbild av materialet. 

Meningsbärande enheter plockades gemensamt ut ur den första intervjun, samt kondenserades 

och kodades. Transkribering av materialet utfördes av intervjuaren, därefter byttes det 

transkriberade materialet mellan författarna för kondensering och kodning. I nästa steg 

delades intervjuerna upp mellan författarna, som granskade koderna och sammanförde dem 

till mellan 12-15 preliminära kategorier per intervju (tabell 1). Sedan träffades författarna och 

jämförde dessa preliminära kategorier. Flera av dem hade ett liknande innehåll och slogs 

samman. I nästa steg höjdes abstraktionsnivån på dessa preliminära kategorier till femton 

underkategorier. Detta arbete gjorde de båda författarna tillsammans. Efter att ha analyserat 

dessa underkategorier, kunde de placeras i fyra större kategorier som behandlar olika aspekter 

av arbetsterapeutens resonemang. Efter gemensamma diskussioner slogs två kategorier ihop 

till en eftersom innehållet i de båda kategorierna flöt ihop. Resultatet blev tre slutgiltiga 

kategorier. Efter att ha jämfört kategorierna upptäcktes ett övergripande tema. Under hela 

analysarbetet flyttade författarna fokus mellan det transkriberade materialet och de 

preliminära kategorierna för att säkerställa att kategoriseringen var grundad i data.  

Tabell 1. Exempel på kategorisering. 

Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Preliminär kategori Kategori 

Nätverket ger 
jättemycket 
information om 
verkligheten 

Nätverket informerar 
om verkligheten 

Noggrann kartläggning 
av klient och nätverk 

Resonemang för att nå 
gemensam syn 

Något som gör att 
kognitiva hjälpmedel 
inte används är att de 
är för avancerade  

Alltför avancerade 
hjälpmedel används 
inte 

Matchning utifrån 
kapacitet 

Resonemang med 
användningsfokus 

Det är viktigt att 
barnet är motiverat för 
att använda 
hjälpmedlet 

Personen måste vara 
motiverad att använda 
hjälpmedlet 

Användandet av 
hjälpmedlet kräver 
motivation 

Resonemang som 
stödjer förändring 

Vi måste prioritera vad 
man ska börja 
använda, först sedan 
bygga på med nytt 

AT och klient 
prioriterar vilka 
hjälpmedel man ska 
börja med 

Prioritera tillsammans Resonemang för att nå 
gemensam syn 
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Forskningsetiska aspekter 

Forskarna har tagit ställning och diskuterat etiska aspekter under studiens förlopp. Riskerna 

med studien anser författarna vara att det hos informanterna väckts tankar om deras arbetsätt, 

att värdefull tid tas i anspråk eller att informanterna känner sig påtvingade att delta. Antalet 

arbetsterapeuter i Mellansverige är en liten grupp vilket utgör en risk för att det går att urskilja 

identiteter. 

 

För att motverka riskerna har informanterna informerats om studien med ett missivbrev 

(bilaga 1 & 2) där bland annat syfte och tidsåtgång berörs. Det är forskarens ansvar att 

deltagarna förstår den information som ges (Olsson & Sörensen, 2007) varför författarna gav 

information om studien även vid intervjutillfället. Materialet har under arbetets gång 

behandlats konfidentiellt och avidentifieras samt förvarats oåtkomligt för obehöriga. Vid de 

tillfällen påminnelser har skickats utan resultat har författarna valt att inte fortsätta påminna 

då Olsson och Sörensson (2007) beskriver hur autonomiprincipen ska ge informanterna rätt 

till självbestämmande och integritet. För att minimera risken för viktig arbetstid ska tas i 

anspråk, har författarna mött upp på respektive arbetsplats samt undvikit att dra ut på tiden.   

 

Nyttan med studien är att ge ny kunskap om hur arbetsterapeuten kan bidra med en lyckad 

implementering av kognitivt stöd. 

 

Resultat 

För att möjliggöra till meningsfulla aktiviter för personer med kognitiv nedsättning inom 

habiliteringen är arbetsterapeuten bland annat involverad i att förskriva och implementera 

kognitivt stöd. Vid implementering av kognitivt stöd betonade informanterna vikten av att 

arbeta klientcentrerat. Arbetsterapeuternas resonemang mynnade ut i tre separata spår med 

olika karaktär. Spåren betonar olika delar av processen att implementera kognitivt stöd. 

Arbetsterapeuten växlar genomgående mellan de olika spåren. Det första spåret följder ett 

Resonemang för att nå gemensam syn, vilket både innefattade att skapa en samsyn på 

processen och att gemensamt definiera ett utgångsläge. De använde också ett Resonemang 

med matchningsfokus för en god matchning mellan klient, nätverk och stöd, samt ett 

Resonemang som stödjer förändring och motivation, som inriktades mot att på olika sätt höja 
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klientens och nätverkets motivation. Tydligt var att informanterna ofta använde sig av dessa 

tre spår simultant. Det fanns ingen hierarkisk ordning dem emellan, utan i stället löpte de 

parallellt genom hela förskrivningsprocessen. Arbetsterapeuten växlade fram och tillbaka 

mellan dem (Fig.1.).  

 

Fig.1 Modell av arbetsterapeutens resonemang 

vid implementering samt betydelsen av 

kognitivt stöd. 

 

 

 

 

 

Klientcentrering ett genomgående tema 

Temat klientcentrering är övergripande för samtliga spår av de resonemang som 

arbetsterapeuterna för i studien. Informanterna uppger genomgående att ett klientcentrerat 

förhållningsätt är viktigt för att få implementeringen av kognitivt stöd att lyckas. För att arbeta 

klientcentrerat bör arbetsterapeuten utgå ifrån de aktiviteter som klienten och nätverket tycker 

är viktigt. Att arbeta klientcentrerat inom habiliteringen beskriver informanterna som ett 

samarbete med både klient och dess nätverk. Nätverket kring klienten kan vara såväl 

familjemedlemmar som omsorgspersonal. Vikten av klientcentrering belyses i följande citat: 

”Personen måste få vara med och bestämma. Man förskriver inte om det inte finns 

motivation från brukaren. Finns det inget intresse finns det ingen förutsättning även om 

nätverket säger att personen behöver ett hjälpmedel” 

 

Resonemang för att nå gemensam syn 

Det första spåret som arbetsterapeutens resonemang följer är att upprätta en gemensam syn i 

alla delar av arbetsterapiprocessen där implementering av kognitivt stöd är aktuellt. I denna 

Klientcentrering 

Resonemang för 
att nå gemensam 

syn 

Resonemang som 
stödjer förändring 

och motivation 

Resonemang med 
matchningsfokus 
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kategori framträder vikten av att arbetsterapeuten skapa samsyn i hur processen går till och att 

gemensamt med klient och nätverk definiera utgångsläge och mål.   

För att skapa samsyn i hur processen går till beskriver arbetsterapeuterna vikten av att de leder 

processen samt gemensamt skapar ett samarbete med klient och nätverk. Arbetsterapeuten 

beskriver att de i sitt resonemang beaktar att klienten och nätverket blir delaktiga och 

medvetna om att arbetsterapiprocessen tar tid. När det gäller de informanter som arbetade på 

barnhabiliteringen betonades att processen inte tog slut efter en intervention utan fortlöpte 

under tiden barnet var inskrivet på habiliteringen. Vid vuxenhabiliteringen varade 

arbetsterapiprocessen under den tid som de behandlade den frågeställning som var formulerad 

i ansökan. Flera av informanterna beskriver problematiken då anhöriga eller kollegor redan 

har en bild av vad interventionen ska vara. Där påpekade informanterna vikten av att backa i 

processen, vilket beskrivs i följande citat: 

”Som arbetsterapeut får man hålla i tyglarna lite grann, till exempel om man får ett 

beställningsjobb. Man får vara öppen och säga att det kanske kan vara bra, men vi 

måste kartlägga mer, finns det andra behov?” 

Informanterna betonade att det är viktigt att tillsammans med klient och nätverk prioritera de 

behov som först ska åtgärdas samt börja med ett enklare kognitivt stöd för att senare bygga 

på. Erfarenheten från yrket har enligt informanterna bidragit till att de har lärt sig att öka sin 

noggrannhet, och på ett tydligt sätt kunna diskutera möjliga lösningar tillsammans med klient 

och konsultera teammedlemmar. Erfarenheten har också bidragit till att arbetsterapeuten kan 

använda sig av tidigare lösningar som denne kan dela med sig av till klienter och team-

medlemmar för att instruera, guida och föra processen vidare. Detta beskrivs i följande citat: 

”Erfarenhet, att samla på sig personer och situationer och att vi sparar de material vi 

gör vilket blir som en bank att bläddra i. Men sen måste man ändå modifiera lite så att 

det passar nästa person”.  

Flera av informanterna talar också om vikten om att vara tydlig i kommunikationen, så att 

man är överens med klient och nätverk om utgångsläget och vad hjälpmedlet faktiskt kan 

hjälpa med, samt vad som krävs för användandet. Informanterna betonar även vikten av att 

få en samsyn i processen och ett stort steg i det är att få nätverk och klient delaktiga i 

processen. Detta görs genom att lyssna och få information av klient och nätverk för att 

sätta problemet i ett utgångsläge och därefter sträva efter gemensamma mål. För att få en 

bred kartläggning av klienten behöver arbetsterapeuten information vilken kan komma 

ifrån både klient och nätverk. Informanterna använde vid kartläggningen sig av instrument 
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som ADL-taxonomin, Grepp om Livet och KaTid. Någon av informanterna upplevde sig 

sakna bra instrument för kognitiv bedömning medan någon skulle gå utbildning i KaTid. 

Instrumentet Grepp om Livet upplevdes av informanterna ge tydlig information från båda 

klient och nätverk. En av informanterna visade upp samtalsmattor där arbetsterapeuten 

använde sig av bilder för att förstärka kommunikationen med klienter som var i behov av 

detta. Flera informanter pekade på att bryta ned aktiviteten i enskilda moment kunde ge 

information om flera problem. Information från klienten själv kompletterat av nätverket 

ger även det en breddad bild av styrkor och svagheter. Samtliga informanter betonade att 

nätverket har en stor roll och ibland är en förutsättning för att det kognitiva stödet ska 

fungera.  

Samarbetet med habiliteringens teammedlemmar betonas som viktig och blir bättre ju mer 

erfarenhet arbetsterapeuten får av teamarbetet. Teammedlemmarna kan vara de som upptäcker 

att arbetsterapeutiska insatset behövs alt kan ge en breddad bild av klienten. Arbetsterapeuten 

kan också konsultera medlemmarnas experthjälp och det betonas också att det kan vara bra 

om arbetsterapeuten inte är rädd för att ta in experthjälp utifrån. En arbetsterapeut uttrycker 

detta resonemang på följande sätt: 

 ”Det känns som att då är det inte bara min grej till dem, utan det är något som vi på 

habiliteringen stöttar dem ifrån alla håll. Det tycker jag är jätteviktigt”.      

Informanterna berättar att problematiken som gör kognitivt stöd aktuellt är behov av struktur 

av tid och rum. Det kan vara att nätverket upplever problem med rutiner, brist på överblick 

och igångsättning trots verbalt stöd eller att klienten inte klarar av där strukturen ser olika ut 

vid exempelvis växelboende. Samtliga informanter upplever att kognitivt stöd bidrar till ökad 

självständighet i aktivitet, större kontroll, samt minskat behov av påminnelser för både klient 

och nätverk.  

 

Resonemang med matchningsfokus 

Det andra spåret som informanternas resonemang följer är att matcha stöd och klient på ett 

tillfredsställande sätt, så att klientens utförande av aktivitet underlättas. Här handlar det om att 

arbetsterapeuterna matchar klientens svagheter och förmågor mot det tillgängliga utbudet av 

stöd. Dessutom använder sig arbetsterapeuten av sin erfarenhet om vad som har fungerat 

förut.  
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Ofta kan detta resonemang ske simultant med att skapa en gemensam syn. Till exempel kan 

arbetsterapeuten observera när klienten använder ett utvalt stöd för att därigenom dra 

slutsatser inte bara om matchning, utan även om klientens kapacitet. Detta illustreras av 

följande citat: 

”Och så visar jag, så här lägger du in, och så tittar jag, hur förmår personen att ta till 

sig den här informationen. Är han kapabel att klara det här lite på egen hand, eller hur 

ligger det till?”  

Den kapacitet som hjälpmedlet matchas utifrån kan både vara klientens kognitiva och 

motoriska förmågor. Det handlar till exempel om att resonera kring hur många bilder ett 

veckoschema kan innehålla, hur stor tidsrymd klienten klarar att hantera, eller hur många 

ikoner på en smartphone eller handi som är idealt för klienten. Flera informanter pratar om att 

börja enkelt för att sedan öka svårighetsgraden om klienten har förmågan. Informanterna 

betonar vikten av en kartläggning av klient och nätverk för att hitta rätt i denna avvägning, 

också utifrån ett klientcentrerat perspektiv. Ett stöd som är alltför komplicerat, blir inte heller 

roligt att använda. 

En annan viktig komponent i resonemanget kring matchningen som nämns av informanterna 

är att utgå ifrån klientens tidigare erfarenhet och kunskap av vardagsteknik. Centralt här är att 

använda sig av teknologi som klienten redan använder sig av och på olika sätt anpassa den. 

Kunskap och vana vid teknologin gör att användandet går smidigare, vilket påpekas av i 

följande citat: 

”Nästan alla har ju en mobil faktiskt. Dom har ganska fina mobiler. Så vi jobbar 

ganska mycket i den. Det är lättare om man kan ha det man ändå har, och mobilen har 

de flesta lite koll på”. 

En annan fördel med att använda vardagsteknik som nämns av några informanter är att denna 

inte pekar ut användaren som speciell, något som till exempel ett specifikt hjälpmedel som en 

Handi kan göra. Men även arbetsterapeutens egen erfarenhet och kunskap påverkar 

resonemanget. Vissa typer av stöd känner man bättre till och har gått kurser i. Speciellt nämns 

detta när det gäller handifonen. Den blir lättare för arbetsterapeuter att förskriva eftersom de 

redan känner till den. Flera informanter uttrycker att de känner sig osäkra inför den nya 

vardagstekniken och hur den ska appliceras som stöd. Samtidigt nämner de att de har 

möjlighet att konsultera experter som en del av resonemanget. Framför allt gäller det olika 

typer av appar till mobiltelefoner.  
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Matchning utifrån klientens behov nämns också av informanterna. Detta innefattar att skapa 

sig en sammansatt bild av klientens nuvarande intressen, roller och vanor. En person som har 

en mycket aktiv fritid utanför hemmet, har exempelvis större behov av ett portabelt 

hjälpmedel, medan någon annan tycker att det är ett stort problem att det tar så länge att välja 

kläder på morgonen och vill ha stöd i den aktiviteten. Bland informanterna uttrycks också en 

medvetenhet att detta är sådant som kan förändras över tid, till exempel är behoven mycket 

olika för ett barn, en tonåring och en vuxen. Eftersom kognitiva nedsättningar är livslånga, 

måste också matchningen bli en livslång process påtalar en del av informanterna. 

Men informanterna tar i sitt resonemang också hänsyn till yttre faktorer. Den som framstod 

som tydligast är matchningen utifrån nätverkets kapacitet. Om hjälpmedlet kräver stöd av ett 

nätverk som inte är kapabelt till detta, kommer det inte heller att användas. Detta illustreras av 

följande citat: 

”Det är många gånger personer som är beroende av att någon annan lägger in 

påminnelserna för problemet, då försöker man göra en överenskommelse med 

nätverket. (…) Nätverket måste se till att det finns aktuella bilder och att sätta upp 

bilder tillsammans med användare”  

Ett annat exempel på yttre faktorer som nämns av en informant är att matchningen också styrs 

av det utbud som finns på Hjälpmedelscentralen. Flera informanter beskriver också att det 

ibland redan finns stöd runt personen, till exempel i skola eller daglig verksamhet. I dessa fall 

väljer man att använda sig av det i första hand för att underlätta fortsatt användning. 

 

Resonemang som stödjer förändring och motivation 

För att stödet verkligen ska användas, kräver det också av arbetsterapeuten att resonera i ett 

tredje och sista spår. Här handlar resonemangen om hur informanterna på bästa sätt kunde 

stödja klient och nätverk i den förändringsprocess det innebär att lära sig använda ett kognitivt 

stöd för att främja aktivitet. Resonemangen handlade om att skapa och upprätthålla en god 

relation, att öka motivationen samt att ta reda på hur mycket träning och uppföljning som 

behövs.  

Arbetsterapeuten är som mest behjälplig i den träningsprocess där klienten behöver få en 

förståelse för tekniken, kontroll över den samt att se nyttan med stödet för att kunna ta till sig 

det nya sättet att utföra sina aktiviteter på. Informanterna tryckte på vikten av att klienten även 

ska vara med och styra i processen som att vara med och bestämma hur och vid vilka 
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aktiviteter stödet ska användas. Någon informant tyckte också att det underlättade om klienten 

var delaktig vid utformningen av stödet, till exempel genom att välja bilder utifrån intresse. 

Detta illustreras även av följande citat: 

 ”Ja, personen blir ju väldigt mycket involverad själv. För det går ju inte att jag sitter 

själv och uppfinner det här, utan det är ett samarbete. Det blir så individuellt det kan 

vara”.  

Samtliga informanter trycker på att klientens motivation är avgörande för om personen är 

mottaglig att använda kognitivt stöd, samt att arbeta med den förändringsprocess det innebär 

att ta till sig och använda kognitivt stöd. Motivationen bygger också på att klienten kan se den 

vinst ett kognitivt stöd genererar.  

 Informanterna poängterar att klienten ska instrueras i användandet av arbetsterapeut. Graden 

av instruktion avgörs av klientens kapacitet och teknikvana samt hur komplicerat hjälpmedlet 

är, samt den aktivitet det används till. Detta resonemang beskrivs i följande citat: 

”Träning av hjälpmedel beror på känslan som man får när man möter personen. Det 

märks väldigt fort att det här greppar han snabbt.”  

Majoriteten av de klienter som får kognitivt stöd som intervention behöver stöd i användandet 

av ett nätverk och det är därför viktigt att även dessa görs delaktiga i inlärningsprocessen. En 

viktig del för att hålla liv i förändringen är uppföljning av användandet. Här betonar flera av 

informanterna att kognitivt stöd ofta behöver uppdateras och underhållas och att detta är en 

viktig del av uppföljning. 

 I de fall där användandet flyter på är processen lyckad och i det fall det inte gör det bör enligt 

några informanter arbetsterapeuten ställa sig frågan ”var gick det fel eller har 

förutsättningarna förändrats?” En informant önskar mer tid för uppföljning. Ett exempel på att 

förutsättningar har förändrats beskrivs av en informant i följande citat;  

”Man har implementerat det jättefint i en personalgrupp och sen byts den ut och så vet 

man inte om det [situationen] över huvud taget”. 

Av intervjuerna framkom att ett kognitivt stöd kan vara ett stöd att ta till sig en förändring för 

att sedan plockas bort när förändringen är gjord. Det kan också vara så att ett behov av stöd 

försvinner då klienten blivit medveten om förändringsbehovet.  I dessa fall kan förändringen 

innebära att kognitivt stöd inte längre behövs. Det framkom även att det finns situationer där 

nätverket, trots stöd, inte har den kapacitet som krävs för att stötta i förändringsprocessen. Då 

har det blivit aktuellt att utöka nätverket eller att hitta någon annan i nätverket som till 
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exempel en lärare eller en kontaktperson. Ett annat alternativ är att börja utprovningen i en 

annan miljö, till exempel i skolan eller daglig verksamhet.  

 

Diskussion 

Resultatdiskussion 

Det övergripande temat klientcentrering stämmer överens med det som Kielhofner (2008) 

skriver om att motivation till förändring är kopplat till känslan av delaktighet i processen. 

Detta inkluderar för informanterna även klientens nätverk. Detta har Kjellberg et al. (2012)  

också kommit fram till i sin studie, där arbetsterapeuter ser klientgruppen som i behov av 

större stöd och guidning i processen. Mot detta måste vägas det faktum att 

problemdefinitionen och beslutet att använda hjälpmedlet bör komma från klienten själv 

(Lindqvist, 2012) för att hjälpmedlet ska användas och därigenom underlätta aktivitet. Detta 

är en fin balansgång, och något som kommer fram i flera av informanternas berättelser. De 

uttrycker en medvetenhet om problematiken, genom att bland annat använda sig av för 

klienten anpassade bedömningsinstrument. De uttrycker dock att denna information ibland 

inte räcker till i kommunikationen med personer med kognitiva nedsättningar. I detta 

resonemang använder de sig av det Fisher (2006) benämner ”klientkonstellation” vilket utökar 

klientbegreppet till samtliga som påverkas av klientens aktivitetsnedsättning. Fisher betonar 

dock att arbetsterapeuten ändå måste vara medveten om att den bild som kommer från 

nätverket kan skilja sig från klientens. Författarna ser både för och nackdelar med att 

arbetsterapeuten på detta sätt lägger stor vikt på nätverket då konskevensen kan bli att 

klientcentreringen förflyttas från klient till nätverk. Är målet att underlätta vardagen för 

nätverk eller att underlätta för klientens utförande? För att motverka detta, använder sig 

arbetsterapeuterna av ett interaktivt resonemang som beskrivs av Boyt Schell (2009). Just 

denna typ av arbetssätt där klienten själv engageras är något som Mechling (2007) beskriver 

som nödvändigt för ett långsiktigt användande och som författarna även har observerat i 

materialet. De tankar som kommer fram i studien av Kjellberg et al. (2012) om att 

arbetsterapeuter anser att personer med kognitiva nedsättningar har nedsatt autonomi, är något 

som till viss del skymtar i materialet, men de intervjuade har ändå en ljusare syn på personens 

möjligheter, så länge det finns en positiv och uppmuntrande miljö. 
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Ur ett klientcentrerat arbetssätt vid implementering av kognitivt stöd mynnade arbets-

terapeuternas resonemang ut följande tre spår, resonemang för att nå gemensam syn, 

resonemang med matchningsfokus och resonemang som stödjer förändring och motivation. 

Dessa spår följs parallellt och kan jämföras med de kliniska resonemang som Boyt Schell 

(2009) beskriver. De liknar de som hittats i studien, men det finns också skillnader. Spåret 

resonemang för att nå gemensam syn domineras av ett kombinerat vetenskapligt och narrativt 

resonemang, där arbetsterapeuten ställer upp hypoteser men samtidigt låter klientens 

berättelse ligga till grund för arbetet framåt. I spåret resonemang med matchningsfokus är det i 

stället en växling mellan ett pragmatiskt och ett vetenskapligt resonemang som framträder. 

Arbetsterapeutens roll är här att bedöma förutsättningar och begränsningar hos klient och 

nätverk, för att i samspel med sin tidigare kunskap och erfarenhet välja rätt stöd för att 

underlätta klientens aktivitetsutförande. I den sista kategorin, resonemang som stödjer 

förändring och motivation, använder sig arbetsterapeuterna i stor utsträckning av ett 

interaktivt resonemang som är relationsskapande till sin natur. Författarna har funnit stöd för 

de kliniska resonemangen, men också att de hos informanterna kombineras och därigenom 

blir svårare att identifiera. 

Informanterna har en klar bild av att de tre spåren interagerar med varandra och att samtliga är 

nödvändiga för en god implementering av kognitivt stöd. Deras beskrivning stämmer väl 

överens med den generaliserade arbetsterapiprocess som beskrivs i litteraturen. Framför allt 

blir det tydligt att det handlar om en mycket dynamisk process och att dess olika delar inte 

består av åtskilda enheter. I stället flyter de olika spåren in i varandra och används simultant. 

Kanske är detta något som arbetsterapeuten klarar att balansera med ökad erfarenhet och 

genom att använda sig av det konditionala resonemanget (Boyt Schell, 2009) där 

arbetsterapeuten kan väva samman flera simultana resonemang och på så sätt utnyttja 

situationer mer flexibelt. Författarna anser att det vore intressant att studera om det finns 

skillnader i användandet av konditionalt och generaliserande resonemang mellan 

nyutexaminerade arbetsterapeuter och de med erfarenhet. 

I spåren resonemang för att nå gemensam syn och resonemang med matchningsfokus är 

informanterna överens om att tiden i yrket bygger upp en erfarenhet av olika personer och 

situationer. När en liknande situation dyker upp igen känner arbetsterapeuten igen situationen, 

kanske utan att sätta ord på det. Detta sker genom den process av mönsterigenkänning som 
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beskrivs av Carrier et al. (2010). Denna kunskap är till stor del tyst, men borde också till viss 

del kunna verbaliseras på ett tydligare sätt så att den kan föras vidare, till exempel genom att 

dokumenteras eller samlas i pärmar, vilket nämns av en informant. 

Teamarbetet som lyfts fram så tydligt av informanterna i spåret resonemang för att nå 

gemensam syn, där olika professioner kan bidra till bilden av klienten genom sina olika 

kunskaper, är inget som uttalat beskrivs i litteraturen. Det diagnostiska resonemanget, som det 

beskrivs av Boyt Schell (2009) kännetecknas av reflektion kring klientens funktionshinder på 

ett mer opersonligt plan och vilka typer av interventioner som kan öka aktivitetsförmåga och 

delaktighet. Det är i dessa bitar som kanske teamarbetet ger som mest stöd, just för att få en så 

bred kartläggning som möjligt. Fortsatt forskning kring denna typ av gruppresonemang som 

sker i ett team med flera professioner anser författarna vore både intressant och viktig. 

I spåret resonemang för att gemensam syn poängteras också vikten av att börja i rätt ände av 

arbetsterapiprocessen.  Genom att försöka skapa denna samsyn i hur processen ska gå till, 

ansåg informanterna att resultatet blev bättre. Detta resonemang kan jämföras med det top-

down-synsätt som beskrivs av Fischer (2012) , där man i stället för att börja på funktionsnivå 

och interventioner som relaterade till denna, först skapar sig en bild av utförande-

sammanhanget för aktivitet. Detta gör informanterna i sitt resonemang genom att till exempel 

börja med att fråga om vilka aktiviteter som fungerar och inte. Författarna ser att fokus med 

denna kombination av narrativt och interaktivt resonemang förflyttas mot färdighet i stället 

för funktion. Detta borde underlätta när arbetsterapeuten tillsammans med klienten ska skapa 

en gemensam syn om aktivitetsproblemen. 

I spåret resonemang som stödjer förändring och motivation beskriver informanterna stödet 

som en vana som måste läras in, samt en förändringsprocess. Detta liknar det som Lindqvist 

(2012) beskriver som att kunna anpassa sina rutiner till hjälpmedlet. Informanterna beskriver 

att denna förändring gäller såväl klient som nätverk. Klienten måste vara mottaglig för att 

interventionen ska fungera, vilket är också är något som har stöd i litteraturen. Även 

Kielhofner (2008) bekräftar att klientens vilja till förändring är central för en lyckad 

intervention. Där har arbetsterapeuten flera verktyg, varav flera kommer fram i materialet. Det 

kan gälla att instruera i användandet, att uppmuntra och att identifiera vilka hinder som kan 

finnas för användandet. Att på detta sätt tydligt beskriva det interaktiva resonemang som 

stödjer förändring anser författarna vore till gagn för en lyckad implementering. 
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Författarna anser att det är av intresse och ett nästa steg skulle kunna vara att studera om det 

finns skillnader i användandet av konditionalt och generaliserande resonemang mellan 

nyutexaminerade arbetsterapeuter och de med som har en större erfarenhet. Det skulle också 

vara intressant att studera implementeringen av kognitivt stöd ur ett nätverksperspektiv. 

Metoddiskussion 

Vid kvalitativa studier är författarna medskapare av materialet och för att kalibrera 

datainsamlingen arbetades en intervjuguide med förutbestämda frågor fram för att ge stöd vid 

intervjutillfället. Sju arbetsterapeuter deltog i studien vilket bidrog till ett hanterbart material 

med en riklig data.  

 

Under datainsamlingen och i samband med intervjuerna framkom det att arbetsterapeuterna 

hade i stort sett samma sätt att arbeta med kognitivt stöd oavsett medicinsk diagnos och därför 

valde författarna under förloppet att bredda syftet och frångå ordet begåvningshandikapp som 

användes i den initiala intervjuguiden (bilaga 3) för att ersätta det med begreppet kognitiv 

nedsättning.  

 

För analys av data valdes en kvalitativ innehållsanalys då detta enligt Granskär och Höglund-

Nielsen (2008) är en metod som passar för studier som har som syfte att beskriva likheter och 

skillnader.  För att öka tillförlitligheten har författarna genomfört anlysarbetet delvis på varsitt 

håll och sedan analyserat det framväxande resultatet. Data har diskuterats och förankrats 

vilket bidragit till att trovärdigheten stärks. Analysarbetet utfördes induktivt för att låta 

materialet berätta sitt budskap. 

 

Under arbetets gång med studien har författarna tagit hänsyn till konsensusförfarande som 

enligt Granskär och Höglund-Nilsen (2008)  görs genom att författarna har en ständig 

reflektion och diskussion med varandra för att uppnå samstämmighet samt lagt sin 

förförståelse för ämnet åt sidan.  

 

Slutsats 
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Författarna har funnit att för en lyckad implementering av kognitivt stöd krävs ett 

klientcentrerat arbetet där klientens aktiviteter och motivation sätts i fokus. I ett klientcenterat 

arbete inom habiliteringen krävs även ett stort fokus på nätverket kring klienten, vilket för 

arbetsterapeuter inom habiliteringen ingår i klientcentreringen. Så länge hänsyn tas till den 

enskilda klienten är ett stort fokus på nätverket en viktig aspekt vid implementeringen. 

Resonemanget kring implementering av kognitivt stöd visade sig innehålla vikten av 

gemensam syn för arbetsterapeut, klient, nätverk och övriga professioner. Resonemang som 

stödjer förändring och motivation riktar arbetsterapeutens tänk och arbetsätt mot klient och 

nätverk medan resonemang med matchningsfokus riktar sig till hur det kognitiva stödet på 

bästa sätt ska matchas mot klienten.  

Studien har genererat en ökad förståelse för de aspekter som är viktiga i arbetsterapeutens 

resonemang vid implementering av kognitivt stöd för personer med kognitiv nedsättning inom 

habiliteringen. Författarna har funnit stöd för de kliniska resonemangen. Denna studie belyser 

arbetsterapeuters resonemang vilket bara är en pusselbit i användandet av kognitivt stöd. 
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Bilaga 1 -Missivbrev I 

Förfrågan om förmedling av intervjudeltagare till examensarbete i 
arbetsterapi  
 
Vi är två arbetsterapeutstudenter som i vårt examensarbete har intresserat oss för att undersöka hur 
arbetsterapeuter resonerar, det vill säga deras kliniska resonemang, vid förskrivning av kognitiva 
hjälpmedel till personer med begåvningshandikapp. Kognitiva hjälpmedel är ett område under stark 
utveckling och forskningen kring förskrivningsprocessen är idag begränsad. Nyttan med studien är att 
just uppmärksamma den kunskap som arbetsterapeuter har när det gäller utprovning, matchning och 
träning.  
 
Vi vänder oss till dig som är enhetschef med förfrågan om du förmedla namn på arbetsterapeuter 
som kan vara potentiella deltagare i vårt examensarbete. Deltagarna vi söker ska ha minst ett års 
erfarenhet av förskrivning av kognitiva hjälpmedel till personer med lindrigt till måttligt 
begåvningshandikapp. Deltagandet i studien är frivilligt och intervju kommer att ske vid ett tillfälle 

och beräknas ta 60 till 90 minuter. Då vi båda är distansstudenter och bosatta i Stockholm avser vi att 
intervjua arbetsterapeuten på deras arbetsplats. Vi hoppas att verksamheten tillåter att det avsätts 
tid till detta. 
 
Vi önskar att få e-postadresser, alternativt telefonnummer till arbetsterapeuter som stämmer in på 
kriterierna ovan, därefter kommer vi att skicka en personlig förfrågan om intresse av att delta. 
 
Med vänliga hälsningar 
 

 
Jenny Erkensjö   Martin Johansson 

Arbetsterapeutstudent   Arbetsterapeutstudent 

Luleå tekniska universitet    Luleå tekniska universitet                        

Tel: 0739 165439                  Tel: 0706926653 

norjen-1@student.ltu.se             marjoc-1@student.ltu.se 

 

Handledare: 

Maria Larsson Lund 

Biträdande professor i arbetsterapi 

maria.larsson-lund@ltu.se 

  

mailto:norjen-1@student.ltu.se
mailto:marjoc-1@student.ltu.se
mailto:maria.larsson-lund@ltu.se
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Bilaga 2 -Missivbrev II 

Information och förfrågan om medverkan i examensarbete om 
arbetsterapeuters resonemang vid förskrivning av kognitiva 
hjälpmedel 
 

Vi är två arbetsterapeutstudenter som i vårt examensarbete har intresserat oss för att undersöka hur 

arbetsterapeuter resonerar, dvs deras kliniska resonemang, vid förskrivning av kognitiva hjälpmedel  

till personer med begåvningshandikapp. Kognitiva hjälpmedel är ett område under stark utveckling 

och forskningen kring förskrivningsprocessen är idag begränsad. Nyttan med studien är att just 

uppmärksamma den kunskap som arbetsterapeuter har när det gäller utprovning, matchning och 

träning.  

 

Vi vänder oss därför till dig med en förfrågan om du vill delta i studien genom att medverka i en 

intervju. Vi kommer bland annat att ställa frågor om hur du resonerar vid förskrivning av kognitiva 

hjälpmedel, från det att hjälpmedlet aktualiseras, till dess att interventionsprocessen avslutas. 

Förbered dig gärna med exempel på klientfall där du som arbetsterapeut förskrivit kognitiva 

hjälpmedel.  Intervjuerna kommer att ske under perioden februari/mars, vid ett tillfälle på din 

arbetsplats. Intervjun beräknas ta ca 60 till 90 minuter. Vi önskar att få spela in samtalen med 

ljudupptagningsteknik. Därefter skrivs intervjuerna ut avidentifierat för fortsatt analys. Alla uppgifter 

du lämnar kommer att behandlas konfidentiellt, det vill säga att inga uppgifter om person och 

enskilda arbetsplatser kommer att skrivas ut i det färdiga arbetet. Inspelningarna kommer att raderas 

när studien är färdig, likaså kommer intervjuutskrifterna att makuleras. Deltagande i studien är 

frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt deltagande. 

Vi är två distansstudenter från Arbetsterapeututbildningen vid Luleå Tekniska Universitet som båda 

är bosatta i Stockholm. Denna studie utgör grunden för vår kandidatuppsats, vilken kommer 

publiceras på universitetets hemsida, http://pure.ltu.se/portal/se/studentthesis/search.html när den 

blivit godkänd. Där kan du ta del av den färdiga uppsatsen. 

Om du är intresserad att delta i studien kontakta Jenny eller Martin via telefon eller e-post med dina 

kontaktuppgifter. Vi skulle även gärna vilja att ni meddelar oss om ni inte har möjlighet att delta 

genom att skicka ett kort mail. När vi har fått din intresseanmälan kontaktar vi dig via telefon för att 

ge mer information om studien. Om du fortfarande är intresserad bokar vi en tid för intervju. Bästa 

hälsningar 

Jenny Erkensjö   Martin Johansson 

Arbetsterapeutstudent  Arbetsterapeutstudent 

Luleå tekniska universitet   Luleå tekniska universitet                        

Tel: 0739 165439    Tel: 0706926653 

norjen-1@student.ltu.se             marjoc-1@student.ltu.se 

 

Handledare: 

Maria Larsson Lund 

Biträdande professor i arbetsterapi 

maria.larsson-lund@ltu.se 

 

http://pure.ltu.se/portal/se/studentthesis/search.html
mailto:norjen-1@student.ltu.se
mailto:marjoc-1@student.ltu.se
mailto:maria.larsson-lund@ltu.se
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Bilaga 3 -Intervjuguide 

 

Hur arbetsterapeuters kliniska resonemang ser ut vid förskrivning av kognitiva hjälpmedel 

och vilken betydelse de kan ha. 

 

Inledning: 

Hur länge har du arbetat som arbetsterapeut inom habiliteringen? 

 

Hur ofta förskriver du kognitiva hjälpmedel och till vilka grupper? 

 

 

Huvudfas: 
 

Vid vilka tillfällen är det aktuellt att förskriva kognitiva hjälpmedel till en person med 

begåvningshandikapp? 

 

Hur inleder du en förskrivning av ett kognitivt hjälpmedel och hur går du vidare? 

 

Kan du berätta om ett par klientfall, från att det kognitiva hjälpmedlet aktualiserades till att 

interventionsprocessen avslutades. Beskriv hur du resonerade så detaljerat du kan.  

 

Berätta gärna om en förskrivning som gått smidigt och en som varit mer utmanande om du 

kan? 

 

Hur resonerar du för att matcha hjälpmedlet på bästa sätt mot brukaren? Kan du ge något 

exempel på olika hjälpmedel? 

 

 

Hur resonerar du kring risker med kognitiva hjälpmedel, finns det risker vid användandet? 

Vilka? Hur hanterar du dem? 

 

Kan du berätta om dina erfarenheter av kognitiva hjälpmedels betydelse för gruppen och 

andra berörda, till exempel närstående, personal och arbetsgivare. 

 

 

Avslut: 

 

Är det något du själv vill tillägga kring det vi pratat om, eller är det något annat du vill ta upp? 

 

 


