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Sammanfattning 

Bakgrund 

Kommunikationssvårigheter inom vården är vanligt förekommande och bidrar till många 

utmaningar vilket påverkar vårdkvalitén. Detta ställer höga krav på vårdpersonal, patient och 

deras omgivning. Det finns en kunskapslucka gällande forskning inom barnhabilitering 

utifrån fysioterapeuters perspektiv. 

Syfte 

Syftet med denna studie var att undersöka fysioterapeuters upplevelser av att bemöta barn i 

skolålder (6–18 år) inom habilitering som har kommunikationssvårigheter. 

Metod 

För denna studie användes en kvalitativ design i beskrivande intervjuform. Data analyserades 

genom kvalitativ innehållsanalys. 

Resultat 

Fyra huvudkategorier kunde identifieras utifrån fysioterapeuternas svar: “Känslor kopplade 

till lyckad och misslyckad kommunikation”, “Fysioterapeuternas tillvägagångssätt för att 

hantera kommunikation med barn”, “Kommunikationens betydelse i mötet med barn” och 

“Omständigheter som påverkar kommunikationen”. Detta innefattade bland annat att en 

fungerande kommunikation är särskilt beroende av fysioterapeutens tillvägagångsätt, kunskap 

och erfarenheter inom området. Det framkom att kommunikationen hade betydelse för 

barnets delaktighet och effekten av habiliteringen. 

Slutsats 

Studien har visat att kommunikationssvårigheter hos barn skapar utmaningar för 

fysioterapeuter och har betydelse för barnets delaktighet och effekten av habiliteringen. 

Fungerande kommunikation behövs för ett gynnsamt samarbete och effektiv och anpassad 

behandling för barnet. Fler studier behövs för att öka förståelsen och kunskapen inom 

området. 

Sökord 

Child*/adolecent, habilitation, communication disorder/ dysfunction, experiences, physical 

therapist 



Abstract 

Background 

Communication deficit is a commonly occouring condition whitin healthcare and often 

creates challenges and puts higher demands on both healthcare workers, patients and their 

surroundings. This affects the quality of care and the received treatment. There is a lack of 

studies from a physiotherapeutic perspective working with habilitation for children.  

Aim 

The aim of this study was to explore experiences of physiotherapists of working with children 

(6-18 years) with communication deficits within habilitation. 

Method 

Qualitative study design was employed and data were collected by semi-structured interviews 

with six physiotherapists. Data were analysed based on qualitative content analysis with 

inductive approach. 

Result 

Based on the physiotherapists´ narrative four categories emerged: “Feelings connected to 

successful and unsuccessful communication”, “Physiotherapists´ approach of handling 

communication with children”, “The importance of communication when working with 

children” and “Emerged circumstances that affects communication”. The physiotherapists 

reported that non-functioning communication had a direct effect on the child’s participation 

and the treatments’ outcome. 

Conclusion 

Physiotherapists experienced that communictaion deficit affects the outcome of habilitation 

and the participation of the child. Their knowledge of communication strategies and their 

ability to include and collaborate with the child and their surroundings were aspects for 

successful communication. Further research is needed to gain a better understanding of the 

results as current evidence within this field is limited. 

Keywords 

Child*/adolecent, habilitation, communication disorder/ dysfunction, experiences, physical 

therapist 
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1. Bakgrund 

Under fysioterapeututbildningen är undervisningen gällande kommunikationssvårigheter 

knapphändig. Enligt författarnas erfarenhet efter praktik och tidigare anställning inom 

vårdyrken har patienters kommunikationssvårigheter varit försvårande faktor vid planering 

och utförande av behandling. Problemet uppkom vid upprepade tillfällen och personalen 

upplevde det svårt att komma fram till fungerande strategier då det sällan fanns allmänna 

riktlinjer eller rekommendationer. Studier som belyser kommunikationssvårigheter inom 

vården har främst utförts på sjuksköterskor och annan vårdpersonal som jobbar på 

sjukhusavdelningar och särskilda boenden men finns en brist på studier med fysioterapeuters 

perspektiv. 

1.1. Kommunikation med barn 

Enligt barnkonventionen har varje barn rätt till sin åsikt och att uttrycka sin mening 

(Barnombudsmannen, 2021). Sedan barnkonventionen blev svensk lag 2020 innebär det att 

barnen har rätt att vara delaktig i allt som angår dem. Det handlar om: rätten att få relevant 

information, att komma till tals och bli lyssnad på samt att få inflytande beroende på ålder 

och mognad. Det är alltså en mänsklig rättighet att få sin röst hörd vilket i sin tur ställer krav 

på omgivningen som har ett ansvar att lyssna och tolka det som sägs (Barnombudsmannen, 

2021). 

Att kommunicera med barn i vården är utmanande i sig eftersom det kan vara en stökig miljö 

med apparater, procedurer och dessutom i en främmande miljö (Martinez, et al. 2013). 

Därmed läggs mer ansvar på personalen för att få kommunikationen att lyckas. Genom att 

vara medveten och anpassa sin verbala och icke-verbala kommunikation är chansen större att 

knyta en god och trygg kontakt och ge barnet en positiv vårdupplevelse. Det är viktigt att 

förklara och visa vad som ska undersökas och kommunicera direkt med barnet som då 

kommer känna sig mer delaktig. En god kommunikation med barn såväl som föräldrar skapar 

förtroende vilket är en förutsättning och möjlighet för att uppnå framgångsrik behandling 

(Martinez, et al. 2013). 

1.2. Kommunikationssvårigheter 

Kommunikationssvårigheter definieras som en begräsning i att ta emot, skicka, behandla och 

förstå verbal eller icke-verbal kommunikation. Det kan bero på påverkan på hörsel, språk 

och/eller tal och varierar i grad. Den kan förekomma i olika kombinationer och antingen vara 
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en primär funktionsnedsättning eller en följd av en annan diagnos (American Speech-

Language-Hearing Association, 1993). 

Diagnoser som främst förekommer på habiliteringen är ADHD, autism och cerebral pares 

(CP) och innebär regelbundna vårdkontakter. Studien av Kristoffersson, Dahlberg och Holck 

(2020) visar att de barn som diagnostiseras med en allvarligare CP oftare tar till andra 

metoder än talet, till exempel ansiktsuttryck, ögonrörelser, gester och ljud. Genom att tidigt 

bistå med kommunikationshjälpmedel ges barnen förutsättningar för en mer fungerande och 

utvecklad kommunikation i framtiden (Kristoffersson et al. 2020). 

Individer med kommunikationssvårigheter kan känna sig otillräckliga då omgivningen enbart 

ser diagnosen (McCormack, et al. 2018). Detta ger upphov till negativa känslor och minskar 

barnens delaktighet då de inte kan förmedla sina tankar och idéer så som de önskar. När 

omgivningen är omedveten eller saknar kunskap om barns diagnoser eller 

kommunikationssätt ges inte optimala förutsättningar för rätt bemötande som kan påverka 

barnet negativt (McCormack, et al. 2018).  

1.3. Kommunikationsstrategier 

Hemsley et al. (2013) samt Lambert et al. (2011) beskriver att barn utan funktionellt tal som 

vistas i sjukhusmiljö föredrar att prata direkt med vårdpersonalen om sina besvär och behov. 

Däremot tenderar vårdpersonalen att tala till de vuxna i rummet trots att barnet har ett 

fungerande kommunikationssätt. Anhöriga kan även känna behovet av att föra barnets talan 

för att visa vårdpersonalen hur barnet kommunicerar (Hemsley et al. 2013). En konsekvens 

av detta blir att barnets delaktighet minskar (Hemsley, Lee et al. 2014). 

Vårdpersonal har ett ansvar att individanpassa vården och arbeta underlättande för barnet. För 

att uppnå detta upplever vårdpersonal, i flera fall sjuksköterskor, att dokumenterade riktlinjer 

gällande kommunikationsstrategier behövs (Hemsley et al., 2001; Finke et al. 2008; Rijssen 

et al. 2021; Kruijver et al, 2001). Gomley och Light (2019) beskriver hur ekonomiska hinder 

och bristen på teknologiska alternativa och kompletterande kommunikationshjälpmedel 

försvårar kommunikationen inom vården. På ett särskilt boende var vårdpersonalens främsta 

strategi att skapa en relation till brukaren då det leder till att enklare förstå och tolka signaler 

(Forsgren, et al. 2016). Det lyfts även att arbetet underlättas mycket av teamarbete, dels 

genom ett utbyte av information mellan professionerna men också genom att skapa ha ett bra 

samarbete mellan kollegor (Forsgren, et al. 2016; Franz et al. 2018). 
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1.4. Att bemöta personer med kommunikationssvårigheter inom vården 

Vårdens upplägg främjar inte alltid bemötandet av personer med kommunikationssvårigheter 

då de ofta kräver extra resurser (Hemsley, Lee et al. 2014; Finke et al, 2008; Rijssen et al. 

2021). Vårdpersonal kan uppleva frustration över att inte förstå patientens önskan och behov 

samtidigt som patienterna själva känner sig missförstådda och sårade över att inte kunna 

förmedla sina tankar (Forsgren et al. 2016; Hemsley, Lee et al. 2014; Rijssen et al. 2021). En 

identifierad barriär är tidsbristen inom vården. Den minskar användningen av 

kommunikationshjälpmedel då personalen anser de är svåra att förstå, trots att utbildning och 

tillgång finns. Det i sin tur påverkar patientens upplevelse och kvalitéten på vården (Hemsley, 

Lee et al. 2014). 

1.5. Habilitering och fysioterapi 

Habilitering definieras som “insatser som ska bidra till att en person med medfödd eller tidigt 

förvärvad funktionsnedsättning, utifrån dennes behov och förutsättningar, utvecklar och 

bibehåller bästa möjliga funktionsförmåga samt skapar goda villkor för ett självständigt liv 

och ett aktivt deltagande i samhällslivet” (Socialstyrelsen, 2010). För att kunna ge en så bra 

vård som möjligt ska det finnas tillgång till ett multiprofessionellt team inom habilitering som 

arbetar tillsammans med patienten mot ett gemensamt mål (Socialstyrelsen, 2020).  

Fysioterapins huvudsakliga funktion är att förbättra, återställa och/eller bibehålla fysiska 

funktioner hos individen, som behövs för att kunna leva ett funktionellt liv (Beresford et al., 

2018). Beresford et al. (2018) beskriver fysioterapeutens roll som en konsult snarare än en 

aktiv deltagare, som ger assistans och utbildar barnens omgivning för att uppnå en 

intervention. Genom att lära känna varandra under en längre tid, lär sig fysioterapeuten och 

barnet förstå varandras signaler och behov som gör att kommunikationen underlättas 

(Hemsley et al. 2013). 

Kommunikationen har inom fysioterapi en nyckelroll för att ge personcentrerad vård, öka 

patientens delaktighet samt kartlägga eventuella hinder och motivationsfaktorer (Hemsley et 

al. 2013). Fysioterapeuter möter ofta ett barn med kommunikationssvårigheter under en 

längre period och behöver därmed skaffa sig en bra förståelse kring barnets 

kommunikationssätt. Det kan vara användbart i samarbetet med andra professioner för att 

gemensamt förstå barnets behov (Hemsley et al. 2013). 
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1.6. Problemformulering 

Bakgrunden beskriver problematiken kring kommunikationssvårigheter inom vården med 

fokus på sjuksköterskor som jobbar på sjukhusavdelningar och särskilda boenden. Evidensen 

visar på en osäkerhet i hur kommunikationen ska gå till, en kunskapsbrist gällande de 

svårigheter som olika tillstånd och diagnoser medför samt på vilket sätt de påverkar 

patienten. Kunskapsluckorna försvårar arbetet kring patientsäkerhet, tillit och förtroende samt 

ökar risken för missförstånd (Bartlett et al., 2008; Hemsley & Balandin, 2014). 

Under sökningen av bakgrundsinformation fann författarna en brist gällande fysioterapeuters 

upplevelser och erfarenheter kring bemötandet av barn med kommunikationssvårigheter inom 

habilitering då inga studier kunde hittas. Den tillgängliga forskningen fokuserar främst på de 

kortsiktiga patientmötena i det akuta skedet och utifrån sjuksköterskors perspektiv. 

Kommunikationen spelar en nyckelroll i vårdpersonalens arbete. Däremot skiljer sig 

sjuksköterskor och fysioterapeuters arbete gällande kartläggning, behandling och uppföljning 

vilket gör att den befintliga forskningen inte är helt applicerbar. En god kommunikation är 

nödvändig för att kunna ge den bästa tänkbara vården och för detta behövs rätt kunskap och 

verktyg. Detta indikerar att mer forskning behövs och genom att minska kunskapsluckorna är 

förhoppningen att öka förståelsen och medvetenheten inom detta område.  

2. Syfte & frågeställning 

Syftet med denna studie är att undersöka fysioterapeuters upplevelser av att bemöta barn i 

skolålder (6–18 år) inom habilitering som har kommunikationssvårigheter.  

 

Frågeställningar: 

• Vad har fysioterapeuter som jobbar inom barnhabiliteringen för upplevelser gällande 

bemötandet av barn med kommunikationssvårigheter? 

• Vilka underlättande och försvårande faktorer upplevs vid kommunikation med barn 

(6–18 år) med kommunikationssvårigheter? 

3. Metod 

3.1. Design 

I denna studie används en kvalitativ design i beskrivande intervjuform. Enligt Kristensson 

(2014) beskrivs designen passande för att, genom fördjupade intervjuer, samla in information 
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gällande upplevelser, erfarenheter och tankar vilket är i linje med undersökningen kring 

kommunikationssvårigheter inom vården. 

3.2. Urval 

Intervjupersoner rekryterades genom bekvämlighetsurval och snöbollsurval. En 

deltagarförfrågan med beskrivning av undersökning och syfte publicerades i Facebook-

gruppen “Fysioterapeuterna - sektionen för habilitering och pediatrik”, med 389 medlemmar, 

där tre fysioterapeuter visade intresse för att delta. Resterande deltagare kontaktades via de 

första intervjupersonerna efter utförd intervju. Totalt sex fysioterapeuter rekryterades enligt 

följande inklusionskriterier: 

• Legitimerad fysioterapeut eller sjukgymnast 

• Arbetar inom barnhabilitering 

• Ska ha jobbat inom barnhabilitering i minst 1 år 

• Regelbundet arbetar kliniskt med barn (6-18år) med kommunikationssvårigheter 

Exklusionskriterier: 

• Inte godkänner inspelning av intervjun 

3.3. Datainsamlingsmetod 

Data samlades in genom individuella intervjuer enligt intervjuguiden (bilaga 1). Detta skedde 

på Zoom med frågor kring fysioterapeuternas upplevelser och erfarenheter. Intervjuguiden 

innehöll öppna frågor för att ge deltagaren möjlighet att berätta fritt och ge exempel på 

situationer från sitt arbetsliv och beskriva vilka strategier de använder sig av. Frågorna 

formades utifrån arbetets syfte och frågeställningar. Varje intervju sparades som bild- och 

ljudinspelning på en lösenordskyddad dator. 

3.4. Genomförande 

En förfrågan om att gå med i Facebook-gruppen skickades och administratörerna för gruppen 

lade ut ett inlägg med information (bilaga 2). Därefter blev författarna kontaktade via mail av 

de som var intresserade. Då det enbart var tre som svarade på inlägget fick snöbollsurval 

appliceras för att rekrytera de sista tre. Dessa inhämtades från de två första 

intervjupersonerna. I mailkonversationen bestämdes tid och dag och sedan hölls intervjuerna 

på Zoom då deltagarna var spridda över landet. Samtliga intervjuer spelades in med ljud och 

bild och tog mellan 20–30 minuter. Intervjuerna genomfördes under hösten 2022 och båda 
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författarna närvarande vid alla intervjuer och turades om att ansvara för inspelning och att 

ställa frågor. 

3.5. Databearbetning 

Databearbetningen skedde genom kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats för att 

förutsättningslöst kunna analysera intervjuerna med fysioterapeuterna och deras erfarenheter 

och upplevelser utifrån studiens syfte. De avidentifierade, inspelade intervjuerna 

transkriberades ordagrant med inkludering av pauser och andra personliga gester (Höglund 

Nielsen & Granskär, 2017, Kristensson, 2014). Transkriberingen utfördes efter att alla 

intervjuer var genomförda för att säkerställa att tidigare intervjusvar inte skulle färga hur 

kommande intervjuer utfördes (Graneheim & Lundman, 2003). Inför transkriberingen 

delades intervjuerna upp mellan författarna och korrekturlästes av den andra innan 

kondensering och kodningen påbörjades. Under kondenseringen valde författarna 

tillsammans ut meningsbärande enheter från transkriberingen, som senare kondenserades och 

kodades (Höglund Nielsen & Granskär, 2017). Alla intervjuer kodades enskilt. Koderna 

återanvändes i den mån det gick och först efter alla intervjuer var bearbetade kunde vissa 

koder sammanfogas för att förtydliga resultatet. Efter kodningen av alla intervjuer, baserat på 

likheter och mönster, grupperades koderna i underkategorier och huvudkategorier. Under 

processen återvände författarna regelbundet till originaltexten för att säkerställa att koder och 

kategorier stämde överens med intervjusvaren (Graneheim & Lundman, 2003). För att 

implementera triangulering skickades materialet med koder samt huvud- och underkategorier 

till handledaren för att minska risken för personlig tolkning samt bias i analysen (Kristensson, 

2014). Överförbarheten stärks genom att beskriva deltagarbakgrund, så som kön, ålder och 

arbetsplats i resultatet (Graneheim & Lundman, 2003).  

 

Tabell I. Exempel på analysprocessen 

Meningsbärande enhet Kondenserad 

meningsbärande 

enhet 

Kod Underkategori Kategori 

“Hur viktigt det är att 

barnet kan själv säga eller 

uttrycka om den har ont, 

eller hur ont man har eller 

vart den har ont...” 

Viktigt att barnet kan 

säga eller uttrycka 

om de har ont, hur 

ont eller vart. 

Barnet får göra sin röst 

hörd 

Kommunikationens 

påverkan på barnets 

delaktighet 

Kommunikationens 

betydelse i mötet med barn 

“Men jag försöker alltid att 

tänka på att jag vänder mig 

till barnet, att det är barnet 

som är min patient och att 

det är barnet som är mitt 

fokus.” 

Försöker tänka på att 

vända till barnet, 

barnet är patienten, är 

i fokus. 

Prata direkt med barnet Öka barnets tilltro 

och delaktighet  

Fysioterapeutens 

tillvägagångsätt för att 

hantera kommunikation 

med barn 
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3.6. Etiska överväganden 

Medverkandet i undersökningen var frivilligt och kunde avbrytas under arbetets gång. 

Deltagarna informerades skriftligt om syftet med studien, hur intervjun skulle gå till, att 

deltagarna förblev anonyma samt att resultaten hanterades konfidentiellt och förvaras på en 

lösenordskyddad dator tills arbetet godkänns. För att minimera risken att deltagarna skulle 

känna sig utsatta eller uppleva obehag kring att prata om sina upplevelser skedde intervjun i 

en lugn miljö som de fick välja själva och fick ställa frågor fritt innan intervjun påbörjades. 

Som intervjuare var det viktigt att förbli neutral, validerande och visa förståelse då deltagarna 

berättar om personliga upplevelser och utmanande situationer. Författarna anser att trots 

nämnda risker kan studien ge mer nytta och vara till användning för de fysioterapeuter som 

stöter på dessa problem dagligen.  

4. Resultat 

Resultatet som framkom under analysprocessen redovisas nedan i tabell III. Det genererade 

fyra huvudkategorier och nio underkategorier som presenteras mer djupgående i löpande text. 

I tabell II sammanfattas bakgrundsinformation gällande de sex deltagarna. Intervjupersonerna 

har avidentifierats och citeras som A-F i resultatredovisningen. Två personer arbetade i 

region Kalmar, tre personer i region Stockholm och en person i region Östergötland. 

Tabell II. Bakgrundsinformation deltagare 

Informant Kön Ålder År inom barnhabilitering Examensår 

A Kvinna 32 år 2 år 2014 

B Kvinna 32 år 7 år 2014 

C Kvinna 29 år 2,5 år 2017 

D Man 56 år 18 år 1998 

E Kvinna 38 år 10 år 2007 

F Kvinna 46 år 17 år 1998 

 

Tabell III. Översikt huvudkategorier, underkategorier och koder 

Huvudkategori Underkategori Kodning 

Känslor kopplade till lyckad 

och misslyckad 

kommunikation 

 

Glad på grund av lyckad kommunikation 

 

Besviken på grund av misslyckad kommunikation 

 

Oror över barnets kommunikation i vardagen 

 

Frustration på grund av misslyckad kommunikation 
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Känsla av otillräcklighet vid misslyckad kommunikation 

 

Medkänsla för föräldrar vid utmanande kommunikation 

Fysioterapeuternas 

tillvägagångssätt för att 

hantera kommunikation med 

barn 

Öka barnets tilltro och 

delaktighet 

 

 

Ta hjälp av barnets och sin egen 

omgivning 

 

 

Beteendestrategier som 

underlättar kommunikationen 

Prata direkt till barnet 

 

Skapa trygg miljö 

 

Anpassa kommunikationsnivån till barnet 

 

 

Ta hjälp av kollegor och lära sig av varandra  

 

Fråga nätverket om hjälp 

 

 

Förmedla trygghet i sig själv och sin yrkesroll underlättar 

 

Föregå med gott exempel gällande kommunikationen 

 

Lära känna barnet underlättar kommunikationen 

 

Förberedelser underlättar kommunikation 

 

Hitta egna kommunikationsstrategier 

 

Använda sig av kommunikationshjälpmedel 

 

Stötta nätverket i arbetet med kommunikationshjälpmedel 

 

Kommunikationens 

betydelse i mötet med barn 

Kommunikationens påverkan 

på barnets delaktighet 

 

 

 

 

 

 

Kommunikationens effekt på 

habiliteringen 

Barnet får göra sin röst hörd 

 

Göra barnet delaktigt 

 

Barnet har ett behov att kommunicera med omgivningen 

 

Begränsande att inte hitta ett kommunikationssätt 

 

Vårdnadshavare tolkar för att framföra barnets åsikt 

 

Omgivningens hjälp minskar barnets delaktighet 

 

 

Barnets vilja att kommunicera underlättar habiliteringens insatser 

 

Att kunna göra sig förstådd hjälper habiliteringen 

 

Habiliteringen blir sämre av misslyckad kommunikation 

 

Blir begränsad i insatserna p.g.a. kommunikationen 

 

Omständigheter som 

påverkar kommunikationen 

Nätverkets roll kring barnets 

kommunikation 

 

 

 

 

 

Nätverket spelar stor roll 

 

Nätverkets vilja att hjälpa kommunikationen med omgivningen 

 

Nätverket använder inte kommunikationshjälpmedel 

 

Nätverkets osäkerhet kring användning av 

kommunikationshjälpmedel 

 

Svårt att introducera hjälpmedel i nätverket 
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Barnets förutsättningar inverkar 

på kommunikationen 

 

 

 

Omständigheter på 

arbetsplatsen 

 

 

 

Patientens dagsform påverkar kommunikationen 

Barn utan kommunikationssätt 

 

Barn med svårtolkade signaler 

 

Nedsatt motorik försvårar kommunikationen 

 

 

Resursbrist försvårar arbetet 

 

Fysioterapeutens dagsform påverkar kommunikationen 

 

 

4.1. Känslor kopplade till lyckad och misslyckad kommunikation 

Fysioterapeuterna fick under intervjuerna beskriva sina personliga upplevelser och känslor 

som uppkom vid lyckad respektive misslyckad kommunikation. Deltagarna berättade om hur 

mycket de uppskattar sina jobb och trots svårigheter är arbetet lärorikt och positivt. En lyckad 

kommunikation, beskrev en av fysioterapeuterna, gjorde henne glad och upplevde att hon 

utfört sitt jobb på ett bra sätt vilket underlättade för barnet. Däremot vid misslyckad 

kommunikation nämndes känslor som frustration och besvikelse. Det lyftes frågor kring sin 

egen kompetens och förmåga men även gällande kollegor eller annan vårdpersonal som valde 

att undvika kommunikation med barnet. 

Informant C: “...till en början när man känner att man kanske inte helt kan förstå 

vad barnet menar eller vill så kan vi få en känsla att man känner sig lite 

otillräcklig.” 

Deltagarna berättade om oron kring nätverkets inställning till kommunikationsstrategier och 

eventuell brist på hjälp och stöttning från dem och hur detta kunde påverka barnet. Vid 

svårare kommunikationsfall kunde informanterna känna medkänsla för föräldrarna som står 

inför dessa utmaningar dagligen.  

Informant F: “Va jobbigt det måste vara för föräldrarna...hur ansträngande det 

måste vara, det är såhär jämt.” 
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4.2. Fysioterapeuternas tillvägagångssätt för att hantera kommunikation med 

barn 

Under intervjuerna framkom olika områden som handlade om fysioterapeuternas agerande 

gällande barnets delaktighet, användning av barnets och fysioterapeutens omgivning samt 

egna strategier som tas till för att hantera de utmaningar de ställs inför. 

4.2.1. Öka barnets tilltro och delaktighet 

I intervjuerna framkom att en anpassad kommunikationsnivå och direkt kommunikation till 

barnet kan vara viktiga faktorer för att skapa tilltro. På så sätt stärktes relationen mellan 

fysioterapeuten och barnet samt att behandlingen underlättades. Att skapa en trygg miljö och 

ha barnet i fokus betonades som förutsättningar för att öka barnets delaktighet och förtroende. 

Informant B: “jag försöker alltid tänka på att jag vänder mig till barnet, det är 

barnet som är min patient...barnet är mitt fokus.” 

4.2.2. Ta hjälp av barnets och sin egen omgivning 

Deltagarna var samstämmiga kring att använda sig av teamet och lära av varandra som en 

strategi för att göra ett bra jobb. Informanterna uppgav att de ibland har patientmöten 

tillsammans med andra professioner för att underlätta och hjälpas åt att tackla olika områden. 

Informant C: “Jag lärde mig väldigt mycket av att jobba i team och jobba med 

främst logopeder och specialpedagoger och samarbeta kring barnet när man har 

samma mål i teamet.” 

När det uppstår frågetecken kring hur barnets reaktioner ska tolkas uppgav deltagarna att de 

vände sig till anhöriga för stöd då de känner barnet bäst. 

Informant D: “... då är det jättebra att ha föräldrarna närvarande om barnet inte 

kan uttrycka sig i ord och de får de säga till om de märker minsta obehag ...Ta 

hjälp av de som känner barnet bäst!” 

4.2.3. Beteendestrategier som underlättar kommunikationen 

Att förmedla trygghet både personligt och professionellt har stor betydelse för att öka 

chansen till en lyckad kommunikation berättade informanterna. Det skapar starkare tillit men 

ger även bättre självkänsla för att våga testa sig fram i obekanta situationer. En annan 

beteendestrategi som framkom var att föregå med gott exempel. Med det menades att 
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fysioterapeuten bör prata direkt till barnet, använda sig av barnets kommunikationssätt och 

uppmuntra andra att göra likadant.  

Informant B: “Om någon har med en kommunikationskarta...det är inte att jag 

känner mig bekväm direkt. Kan ändå visa att jag försöker...blir lärotillfälle för 

omgivningen och visar ändå att det är okej att göra fel.” 

Kategorin beskriver faktorer som fysioterapeuten själv kan påverka och använda sig av för att 

kunna arbeta mot en bättre fungerande kommunikation. Förberedelser inför ett besök samt att 

våga testa sig fram och vara kreativ för att hitta egna strategier för att underlätta 

kommunikationen beskrevs som avgörande faktorer.  

Informant A: “Förberedelse kan t.ex. vara...vad tänker vi att besöket ska gå ut 

på...går igenom inför besöket, vad är det för barn som kommer, vad vet vi, är det 

någon mer vi behöver ringa inför besöket, vad behöver vi ta med.” 

Att lägga tid på att lära känna barnet kunde vara utmanade och ta mer tid än planerat. 

Samtidigt kan det ge goda resultat då en god relation skapades och gjorde det lättare att nå 

fram till barnet vid kommande besök. 

Informant F: “Ju bättre jag känner barnet desto lättare är det ju. För jag har 

barn som jag har träffat hundra gånger och de läser man ju av på ett helt annat 

sätt.” 

Vid ett första möte eller i de fall kommunikationen stapplade var lek en metod som 

informanterna använde sig av och var något även de barnen med minst kommunikation kunde 

förstå sig på. Deltagarna var samstämmiga kring vikten av hjälpmedel i alla dess former som 

ett sätt att underlätta kommunikationen. Några av de alternativa kommunikationssätten som 

nämndes var bildkartor, papper och penna, tecken, gester och kroppsspråk.  

Informant C: “Om man inte vet alls vilken nivå de är på rent fysiskt eller inte 

heller verbalt eller kanske intellektuellt så är absolut det enklaste sättet att ta 

reda på det här är att leka med barnet.” 

En utmaning var att handleda och stötta omgivningen i hur och varför det är viktigt med 

kommunikationshjälpmedel. För en del av deltagarna ingick det att handleda bland annat 

anhöriga och skolpersonal i kommunikation och använda hjälpmedel. Det kunde dock uppstå 

meningsskiljaktigheter i vilken utsträckning kunskapen applicerades i vardagen. Det beskrevs 
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även som en utmaning att våga ta på sig en ledande roll gällande kommunikationen då det 

inte är en fysioterapeuts främsta arbetsområde. 

Informant C: “Vårt jobb i habiliteringen så handleder vi ganska mycket, personal 

dels på förskolor och skolor men också föräldrar...Kan vara en försvårande 

faktor...att skolor och förskolor kan tycka att de redan kan och redan gör...” 

4.3. Kommunikationens betydelse i mötet med barn 

Denna huvudkategori beskriver fysioterapeuternas upplevelse om hur kommunikationen 

påverkar barnets delaktighet och vilken effekt det kan ha på habiliteringen. 

4.3.1. Kommunikationens påverkan på barnets delaktighet 

Graden av delaktighet i kombination med hur väl kommunikationen fungerade lyftes av 

informanterna som avgörande för utfallet av behandlingen. Att låta barnet uttrycka sin åsikt 

ökade delaktigheten, förståelsen och engagemanget för samtliga parter. Barn med ett 

fungerande kommunikationssätt kunde göra sin röst hörd och kommunicera med sin 

omgivning vilket ledde till att de blev självständiga och lyssnade på.  

Informant A: “... om barnet får känna sig delaktig i sin egen habiliteringsprocess 

så känner jag att det blir bästa förutsättningar för att barnet ska trivas.” 

Utmaningen kunde förekomma i de fall där det var svårt att hitta ett fungerande 

kommunikationssätt, t.ex. då barnet hade låg kommunikativ eller motorisk förmåga och trots 

att olika vägar provats var det svårt att förstå varandra helt. 

Informant A: “Om barnet inte har något kommunikationshjälpmedel och barnet 

har jättebegränsad förmåga i att uttrycka sig eller göra sig förstådd eller förstå 

de blir det väldigt svårt. Där har man liksom inte riktigt alltid förutsättningar att 

få barnet delaktigt...”  

Det beskrevs att detta i många fall ledde till att vårdnadshavare fick agera tolk för att 

framföra barnets vilja och åsikt då de hade bäst förmåga att förstå barnet. Det kunde även 

förekomma att nätverket försökte agera tolk även i de fall då det inte var nödvändigt eftersom 

de ville hjälpa barnet att uttrycka sig. Det bidrog till att barnets självständighet och 

delaktighet sjönk och fick då en negativ påverkan på kommunikationen och habiliteringen. 
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Informant B: “Jag har ju patienter som inte kan kommunicera och är helt 

beroende av föräldrars tolkning och det är inte alltid föräldrarna kan tolka 

barnets signaler även fast de känner barnen utan och innan.” 

4.3.2. Kommunikationens effekt på habiliteringen 

Deltagarnas upplevelse var att kommunikationens och habiliteringens kvalité stod i direkt 

kontakt med varandra. Genom ett fungerande kommunikationssätt där barnet och 

fysioterapeuten förstår varandra kunde upplevelsen och meningsfullheten höjas samt skapa 

bättre förutsättningar för en framgångsrik behandling. När barnet trivdes på habiliteringen 

främjades viljan att kommunicera och medverka och även detta hade en positiv effekt på 

insatserna.  

Informant E: “Jag skulle säga att det blir lyckat om man upplever att barnet 

känner sig förstådd för de flesta barn...vill ju bara bli förstådda...kanske man 

också har lättare att ta instruktioner.” 

Däremot vid situationer när informanterna inte lyckats nå fram till barnet blev det svårare att 

bedöma vilka insatser som behövde utföras vilket gjorde behandlingen mindre effektiv.  

Informant E: “Man kan inte göra det man vill med barnet och därför når inte 

habiliteringsinsatserna fram överhuvudtaget.” 

4.4.  Omständigheter som påverkar kommunikationen med barn 

Huvudkategorin inkluderar yttre omständigheter som kan inverka på 

kommunikationsprocessen så som barnets nätverk eller förutsättningar men även 

fysioterapeuternas omgivning. 

4.4.1. Nätverkets roll kring barnets kommunikation 

Informanterna poängterade att en av de största påverkande faktorerna är barnets nätverk, som 

kunde agera både underlättande och försvårande. Informanterna beskrev hur nätverket kunde 

hjälpa kommunikationen på flera sätt genom att till exempel agera tolk, förbereda barnet inför 

mötet samt förmedla kunskap om barnets diagnos och funktion. Om nätverket visade intresse 

och såg barnets behov av att ha ett fungerande kommunikationssätt underlättade det vid 

bemötandet och bidrog till att lättare inkludera barnet.  
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Informant C: “Dels underlättar det ju om föräldrarna eller vårdnadshavare är 

med på tåget och kan hjälpa och stötta ens barn. Och istället för att prata för, 

prata med sitt barn...” 

Det uppmärksammades att anhöriga inte alltid använde de kommunikationshjälpmedel som 

de fått tilldelade, antingen för att de inte förstått syftet eller för att det fanns en osäkerhet 

kring hur de bör användas. Det beskrevs främst bero på glesa uppföljningar eller att de hade 

ett eget sätt att kommunicera med sitt barn som de upplevde fungerade. Detta hindrade barn 

från att göra sin egen röst hört eller kunna kommunicera med andra förutom de anhöriga. 

Informant E: “Det beror ju också så himla mycket på barnets nätverk...oftast 

problemet med nätverket att ‘men vi förstår honom ändå så att pärmen ligger 

hemma för vi orkade inte släpa med den idag’ och då fallerar hela grejen för jag 

förstår ju inte barnet.” 

4.4.2. Barnets förutsättningar inverkar på kommunikationen 

En annan kategori som framkom som påverkade kommunikationens kvalité var barnets 

förutsättningar. Ett exempel var barn som inte hade ett fungerande 

kommunikationshjälpmedel eller kommunikationssätt med omgivningen. Förståelsen 

hindrades när barnet hade svårtolkade signaler eller inte kunde kommunicera tillräckligt 

tydligt på grund av motoriska eller intellektuella variationer. 

Informant B: “Träffar en hel del barn som inte utvecklar något sätt att 

kommunicera, det blir jättesvårt att tolka smärta eller bara att man är irriterad, 

har ont eller är ledsen.” 

Några fysioterapeuter berättade att barnets dagsform kunde påverka behandlingen vilket 

gjorde att de inte kunde delta aktivt, ta emot information eller uttrycka sig. Dessa fall kunde 

resultera i att behandlingens nivå sänktes eller att insatsen uteblev helt. 

Informant D: “Om barnet är trött t.ex., en förälder skrev ‘nej den här tiden 

funkar inte, barnet blir trött då’. Hur barnet mår såklart och om barnet är 

otryggt.” 

4.4.3. Omständigheter på arbetsplatsen 

Resursbrist på arbetsplatsen förekom under intervjuerna som en försvårande faktor i 

informanternas arbete men var någonting de själva inte kunde påverka. Detta kunde innebära 
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tidsbrist i form av att inte hinna läsa på eller lära känna barnet men också att inte hinna utföra 

en insats på det sättet som önskas eller ha tillräckligt täta uppföljningar. Brist på en viss 

profession på arbetsplatsen eller personal i allmänhet nämndes också som begränsande då 

möjligheten att få rätt hjälp försvårades. Att inte ha kollegor tillgängliga för reflektion eller 

diskussion gjorde det svårare att jobba mot gemensamma mål. 

Informant C: “Kravet...växte mycket inom barnhabilitering, man skulle ha fler 

och fler patienter och...mindre och mindre tid för varje patient...Hinner inte ha de 

här extra stunderna...och prata om hur barnet bäst kommunicerar.” 

Fysioterapeutens dagsform nämndes också som en omständighet, då det precis som barnets 

dagsform, kunde påverka sättet de interagerade med barnet och kollegor. Det kunde ha en 

effekt på koncentrationsförmågan och hur väl de kunde bemöta barnets behov. 

Informant D: “Men ju mer man är utvilad och närvarande och kanske försöker 

ha den blicken att se den andra då underlättar det kommunikationen.” 

5. Diskussion 

5.1. Resultatsammanfattning 

Informanternas upplevelse var att kommunikationen är ett komplext samspel mellan barnet, 

fysioterapeuten och nätverket. Första huvudkategorin Känslor kopplade till lyckad och 

misslyckad kommunikation belyste hur glädje, frustration och oro kunde ta sig uttryck i 

arbetet med barn. I andra huvudkategorin Fysioterapeuternas tillvägagångssätt för att 

hantera kommunikation med barn diskuterades olika beteendestrategier i det dagliga arbetet. 

Underlättande faktorer som togs upp var dels att använda sig av kollegor samt ta hjälp av 

nätverket. Gällande strategier betonades användning av kommunikationshjälpmedel och lära 

känna barnet som viktiga för att främja kommunikationen under behandlingen. Under tredje 

huvudkategorin Kommunikationens betydelse i mötet med barn beskrevs det att 

kommunikationssvårigheterna påverkade barnets delaktighet i behandlingen samt kvalitéten 

på habiliteringen. Deras strategier var bland annat att prata direkt med barnet och låta barnets 

röst bli hörd. Försvårande faktorer var nivån på barnets kommunikativa förmåga samt 

omgivningens förmåga att tolka barnet. Beroende på hur väl kommunikationen fungerade 

kunde effekten av habiliteringsinsatserna variera. I fjärde huvudkategorin Omständigheter 

som påverkar kommunikationen var nätverket, barnets förutsättningar och arbetsplatsens 

omständigheter övergripande områden. 
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5.2. Resultatdiskussion 

5.2.1. Känslor kopplade till lyckad och misslyckad kommunikation 

Studien hade ett intresse av att undersöka känslor som kan väckas hos fysioterapeuterna vid 

lyckad respektive misslyckad kommunikation. Negativa känslor som informanterna beskrev 

var frustration och känsla av otillräcklighet och stämmer överens med resultat från en tidigare 

studie som beskrivit bland annat fysioterapeuters upplevelse av att bemöta stroke- och 

afasipatienter (Rijssen et al. 2021). Vårdpersonalen i studien av Rijssen et al. (2021) 

beskriver att kommunikationssvårigheter kunde leda till känsla av obehag, osäkerhet och 

hjälplöshet när de inte lyckades nå fram. Detta tas upp även i artikeln från Forsgren et al 

(2016) där sjuksköterskor i ett särskilt boende beskrev en frustration när de inte förstod 

brukarna och inte kunde lösa svåra situationer. Däremot lyfte de hur bra och bekräftande det 

kändes när kommunikationen fungerade vilket även nämns av denna studies deltagare som 

kände glädje då kommunikationen var framgångsrik. 

5.2.2. Fysioterapeuternas tillvägagångssätt för att hantera kommunikation 

med barn 

Informanterna upplevde att deras bemötande påverkade barnets vård. Det är viktigt att som 

fysioterapeut använda sig av barnets egna resurser för att göra barnet mer aktivt i sin vård 

(Larsson et al., 2012). Enligt intervjusvaren bör fysioterapeuterna ha barnet i centrum och 

anpassa kommunikationen efter deras nivå gällande behov och kunskap. Detta är i linje med 

studien av Thunberg et al. (2020) som betonar vikten av individanpassad vård samt 

vårdpersonalens ansvar att sätta realistiska mål för sina patienter. I detta ingår även 

inkludering av barnets och sin egen omgivning (Thunberg et al, 2020).  

Informanterna berättade att de behöver ha en övergripande kunskap gällande barnets tillstånd, 

kommunikationssätt samt generella alternativa kommunikationsstrategier och hjälpmedel 

som kan behövas. Användningen av kommunikationshjälpmedel är väletablerat och ingår i 

habiliteringens vårdplanering för de som behöver det. Personalen på dessa verksamheter 

möter ständigt barn med alternativa kommunikationssätt och behöver därför ha kunskap kring 

de olika teknikerna för att kunna tillgodose barnens behov (Thunberg et al. 2016). Även om 

det finns ett brett utbud av alternativa kommunikationshjälpmedel är kunskapsbrist ett vanligt 

förekommande problem för flera yrkesgrupper inom vården och individer som träffar barn 

med kommunikationssvårigheter (Karim et al. 2021, Finke et al., 2008). Det som lyfts i 

studien av Karim et al. (2021), men som inte framkom i intervjuerna, är barnens tillgång till 
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kommunikationshjälpmedel som i många fall kan vara en försvårande faktor för 

kommunikationen. Tillgängligheten till hjälpmedel visar sig enligt studien vara sämre i till 

exempel ett låginkomstland som Bangladesh och blir därmed ett hinder för att kommunicera 

då barnen inte får det stöd de behöver (Karim et al. 2021). Detta kan också vara en orsak till 

att problemet inte togs upp av informanterna då Sverige är ett höginkomstland med en mer 

utvecklad sjukvård som också är tillgänglig för hela befolkningen. 

Informanterna upplevde att deras kunskap gällande kommunikationsstrategier och hjälpmedel 

var otillräcklig efter grundutbildningen vilket även var en av författarnas motivering för 

uppsatsens ämnesval. De berättade om ett frekvent samarbetade med kollegor från andra 

professioner för att lära sig mer gällande alternativa kommunikationssätt som stämmer 

överens med vårdpersonalens perspektiv från tidigare studier. Multimodalt arbete är vanligt 

förekommande inom habiliteringen och är uppskattat av fysioterapeuter enligt en studie då de 

olika yrkeskategorierna kan komplettera varandra vilket förbättrar vårdkvalitén (Curtis et al. 

2021). I en artikel av Wilkinson et al. (2021) fick vårdpersonalen delta i ett program för att 

lära sig att kommunicera med patienter som har kommunikationssvårigheter. Behovet av 

kunskap gällande bemötandet av dessa barn var tydligt då det fanns en osäkerhet kring 

kommunikationsstrategier och många upplevde dessa situationer tids- och energikrävande. 

Efter träningen kunde de rapportera förbättrat självförtroende i bemötandet samt att de fick en 

ökad förståelse för hur en fungerande kommunikation ger bättre vård. Både fynden av 

Wilkinson et al. (2021) och föreliggande studie tyder på att kunskap kring 

kommunikationssvårigheter, hjälpmedel och strategier är högst relevant för att vårdpersonal 

ska förstå sina patienter och ge rätt typ av vård. Informanterna i denna studie beskrev interna 

utbildningar som ett sätt att hantera kunskapsluckorna och för att skapa en trygghet i 

användningen av kommunikationsstrategier så som tecken, bildkartor och att hitta egna 

tillvägagångssätt. Detta bygger såklart på att arbetsplatsen ger möjlighet till professionell 

utveckling samt att det finns ett intresse hos vårdpersonalen att lära sig.  

Att lära känna och våga ta sig tid med barnet har visat sig underlätta förståelsen av signaler 

och skapa förtroende till barnet (Thunberg et al. 2016, Sharkey et al. 2016). Det kan även 

bidra till att barnets delaktighet i kommunikationen ökar och därmed minskar anhörigas 

benägenhet att svara åt barnets vägnar (Sharkey et al. 2016). Att vända sig till anhöriga och 

vårdare beskriver studier såväl som informanterna vara en strategi för att underlätta 

kommunikationen i fallen de inte vet hur de ska bemöta eller tolka barnet (Finke et al., 2008, 

Hemsley et al. 2012, Thunberg et al. 2016). Informanterna beskrev dock att risken finns att 
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detta gör barnet mer beroende av sin vårdnadshavare för att göra sin röst hörd. Det är å ena 

sidan en enklare väg att ta men å andra sidan nämner Finke et al. (2008) att användningen av 

kommunikationsstrategier för att själv försöka förstå individen kan underlätta relationen 

mellan vårdpersonalen och barnet. Fördelen med habiliteringen, vilket informanterna nämner, 

är den långvariga kontakten som gör det enklare att lära känna ett barn då det följs under lång 

tid. Om det dock måste vara ett krav att känna barnet för att kunna kommunicera kan det 

reflekteras kring att det snarare beror på att barnet inte har ett tillräckligt tydligt 

kommunikationssätt eller rätt hjälpmedel.  

Informanterna upplevde att inkludering av barnets anhöriga har en positiv effekt på barnets 

habilitering. De har oftast god kunskap om barnets förmågor och förutom att de kan hjälpa till 

att tolka barnets kommunikation medför de oftast en trygghet, vilket förespråkas av såväl 

anhöriga som vårdpersonal (Coyne, 2015). Ett lyckat samarbete mellan professioner och 

närstående uppskattas av samtliga parter och främjar barnets delaktighet och trivsel, vilket 

beskrivs av både informanterna och i studien av Curtis et al. (2021).  

Att vara trygg i sin yrkesroll beskrev informanterna underlättade kommunikationen då det 

ingav förtroende till både anhöriga och barn. Däremot kunde den professionella tryggheten 

ruckas på när de befann sig i situationer utanför habiliteringens väggar där rollfördelningen 

var mer otydlig. De behövde ibland handleda skolpersonal och omgivning i hur de bäst 

kommunicerar med barnet, även om kunskap gällande kommunikation inte är en 

fysioterapeuts främsta kompetens ingår det i deras arbete på habiliteringen. Vid osäkerhet 

kring ansvarsfördelning mellan omgivningen och vårdpersonalen kan arbetet försvåras och 

kommunikationen hindras och få negativa effekter på barnets vård och utveckling (Sharkey et 

al. 2016). Därför är det viktigt med tydlig kommunikation och rollfördelning mellan parterna.  

5.2.3. Kommunikationens betydelse i mötet med barn 

Svaren från informanterna visade att barnets delaktighet och upplevelse har stor betydelse för 

hur väl habiliteringsinsatser implementeras. När barnet kände sig inkluderad, sedd och hörd 

ökade viljan att medverka i undersökning och behandling. I en sammanställning av Shilling et 

al. (2012) framkommer det att barnets perspektiv av en vårdupplevelse många gånger styrdes 

av hur väl vårdpersonalen involverade barnet i vad som skulle göras och varför. Detta 

stämmer väl överens med svaren från denna studie där informanterna betonar vikten av att 

göra barnet delaktigt då det underlättar samarbetet och behandlingen. Shilling et al. (2012) 

beskrev att föräldrar uttryckte en önskan att vårdpersonal skulle prata direkt med barnet för 



19 
 

att förbättra delaktigheten, vilket även lyftes i resultatet i föreliggande studie. Informanterna 

belyste däremot att en försvårande faktor var i de fall då barnet hade en låg kommunikativ 

förmåga. Detta komplicerade bedömningen av barnets vilja och därmed sänkte delaktigheten 

vilket ökade behovet av närvarande anhöriga som kunde tolka. Detta var inget som artikeln 

av Shilling et al. (2012) tog upp vilket skulle kunna bero på att barnens kommunikationsnivå 

skiljde sig från de barn som denna studies deltagare hade i åtanke. Shilling et al. (2012) 

presenterade svaren framför allt ur barnens perspektiv och därmed ställdes högre krav på att 

barnen kunde uttrycka sig och besvara frågor. Svaren från informanterna var från ett 

vårdpersonalperspektiv vilket medför att de även kunde ta hänsyn till och inkludera barn utan 

kommunikation.  

Det som tidigare studier nämner, men inte framkom under intervjuerna var effekten av 

barnets egen målsättning. Genom att låta barnet själv bestämma över målsättning bidrar det 

till att de känner sig validerade och hörda (Curtis et al. 2021). Att engagera barnen gällande 

behandlingens mål ökar deras motivation samt stärker relationen till terapeuten. I denna 

studie tillfrågades endast informanterna om deras upplevelse men ingen information från 

barnets perspektiv diskuterades. Tidigare studier har visat att barnets och föräldrarnas 

uppfattning är att inkluderingen beror mycket på fysioterapeutens beteende och förmåga att 

engagera dem i behandlingen (Curtis et al. 2021). 

Författarna har upplevt en brist på studier som undersöker hur kommunikationssvårigheter 

hos barn kan påverka habiliteringen. Informanterna beskrev att begränsningar i 

kommunikationen hade en negativ effekt på insatserna och gjorde dem svårare eller i vissa 

fall omöjliga att utföra. Informanterna berättade att de upplevde det svårt att planera och 

utföra vissa behandlingar då de inte kunde avgöra barnets känslor och upplevelser under 

tiden. Dessa situationer kan skapa ett etiskt dilemma för fysioterapeuten och ifrågasätta vad 

behandlingen ska fokusera på och om det är rätt att utsätta barn för eventuellt smärta utan att 

de har ett sätt att kunna uttrycka det. Det som inte nämnts under intervjuerna men som 

författarna själva reflekterat kring och är de fallen då patienten upplevt en misslyckad 

kommunikation eller vårdupplevelse och som följd inte återvänt till habiliteringen. När 

kommunikationen inte fungerat alls eller patienten upplevt ett olämpligt bemötande kan det 

påverka vårdupplevelsen vilket minskar chansen för vidare kontakt. Detta dokumenteras 

sällan och faller därför utanför statistiken och tas inte alltid med i beaktning. 
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Förutom att kommunikationen påverkar barnets vård, kan kommunikationssvårigheter 

minska deras sociala sammanhang, utbildningsnivå, eventuella jobbmöjligheter och 

livskvalité (Karim et al. 2021). Även om intervjuerna inte innehöll specifika frågor om ämnet 

framkom det i svaren att barnen har ett behov att kunna uttrycka sig i andra sammanhang än 

under behandling eller i hemmet. Detta kräver ett kommunikationssätt som kan användas 

oberoende av omgivningens kunskap eller kännedom om barnet. Att inte ha ett fungerande 

kommunikationssätt kan medföra att barnet inte kan interagera med nya människor eller i nya 

miljöer som kan begränsa barnets självständighet och förmåga att röra sig i samhället (Karim 

et al. 2021). 

5.2.4. Omständigheter som påverkar kommunikationen 

Några av informanterna belyste resursbrist som en försvårande faktor i arbetet med barn som 

har kommunikationssvårigheter. Detta kunde innebära tids- och personalbrist och kopplades 

till habiliteringens uppbyggnad och kapacitet som inte var anpassad till de förväntningar och 

krav som vissa patienter medförde. Hemsley et al. (2012) beskrev att när vårdpersonal inte 

hade tillräckligt med tid i kombination med brist på kunskap eller hjälpmedel kom en känsla 

av uppgivenhet. Då valde personalen att undvika kommunikation med barnet och i stället 

pratade med anhöriga då detta sparade både tid och energi. Författarna anser att detta på sikt 

kan hämma relationen mellan vårdpersonal och barn. Däremot var undvikande inte ett 

beteende som informanterna uttryckte men däremot kan likheter vad gäller tid- och 

kunskapsbrist identifieras. Hemsley et al (2012) diskuterar dock om att tid i sig inte alltid är 

problemet, utan snarare brist på kunskap, hjälpmedel och vilja som inverkar på svårigheten 

att kommunicera. Att välja att ha en kommunikation direkt med patienten och en positiv 

inställning ökar sannolikheten för ömsesidig förståelse trots de svårigheter som existerar. 

Även om detta kan ta tid bidrar det till en positiv effekt i längden (Hemsley et al, 2012). 

Dessa underlättande faktorer krävs för att förstå patienten och öka självbestämmandet och 

delaktigheten och känns igen i svaren från informanterna i denna studie. 

I en tidigare studie beskrevs stressiga och intensiva miljöer vara barriärer som påverkar 

bemötandet och återkopplingen till barnet och anhöriga (Sharkey et al. 2016). Detta var dock 

inte något som dök upp under intervjuerna för denna studie. Det beror troligtvis på att 

habiliteringen har en annan uppbyggnad med en lugnare miljö. Där är besöken och kontakten 

återkommande, till skillnad från sjukhusmiljön som undersöks i studien av Sharkey et al. 

(2016) där fler distraktioner finns. En bättre anpassad miljö kan bidra till att lättare förmedla 
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information och komma fram till rätt typ av strategier vad gäller kommunikation och 

behandling.   

5.3. Metoddiskussion 

Denna studie ville undersöka upplevelser hos fysioterapeuter därför valdes en kvalitativ 

undersökningsmetod. Detta gjorde det möjligt att fånga fysioterapeuternas tankar, upplevelser 

och känslor (Kim et al, 2016). 

Urvalsmetoden anpassades under arbetets gång då inte tillräckligt många intervjudeltagare 

anmälde sig efter första rekryteringen, trots att Facebook-gruppen som kontaktades hade 389 

medlemmar. Ett annat sätt att rekrytera tillräckligt många deltagare hade varit att författarna 

kontaktat specifika habiliteringar i olika län. Detta valdes dock bort på grund av en begränsad 

tidsplan och i samråd med handledaren. I stället tillämpades snöbollsurval som komplettering 

till bekvämlighetsurvalet. En kombination av flera metoder beskrivs i studien från Kim et al. 

(2016) som ett vanligt förekommande tillvägagångssätt inom kvalitativa studier då det kan 

öka mängden insamlad data. 

Studien rekryterade sex deltagare som bestod av en man och fem kvinnor. För att öka 

trovärdigheten hade fler deltagare varit att föredra (Graneheim & Lundman, 2003) men detta 

var inte genomförbart på grund av mängden material att bearbeta i kombination med 

begränsad tid. Fördelningen av kön var ojämn i föreliggande studie men samtidigt inte möjlig 

att påverka då studien byggde på bekvämlighets- samt snöbollsurval och medförde en 

slumpmässig fördelning av deltagarnas bakgrund. Detta kan också bero på att 

representationen av könen inte är jämn inom habiliteringen och fördelningen i studien kan 

därför ses som en spegling av verkligheten. Hade bekvämlighetsurvalet genererat fler 

deltagare än de sex som studien hade behov av hade författarna kunnat göra ett strategiskt 

urval ur den gruppen. Detta hade gett en större spridning gällande ort, kön och ålder vilket 

hade ökat överförbarheten (Graneheim & Lundman, 2003). Dock var studiens fokus att hitta 

deltagare inom rätt område, i detta fall fysioterapeuter inom habiliteringen, för att kunna 

besvara syfte och frågeställningar. Detta prioriterades därmed framför variation gällande till 

exempel ålder och kön. Då detta kunde uppnås stärks studiens trovärdighet enligt Graneheim 

& Lundman (2003) och var även en orsak till att bekvämlighetsurval valdes som en lämplig 

metod.  

Intervjuerna utfördes på zoom för att öka deltagarnas tillgänglighet och underlätta 

rekryteringen då det skapade en ökad flexibilitet gällande tid och plats. En nackdel var att 
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mötena inte upplevdes lika personliga samt inställningen till webkameror med närbild gjorde 

det inte möjligt att se mer än deltagarnas ansikte och axlar. Detta gjorde att kroppsspråket inte 

kunde observeras och information kan ha missats (Janghorban et al., 2014). Detta kan också 

ha påverkats av författarnas egna tolkningar av informanternas svar och beteende. 

Intervjumetoder online ger möjlighet för deltagarna att själv välja intervjuplatsen som kan 

vara en fördel för att minska behovet att resa. Däremot kan den valda intervjuplatsen medföra 

distraktioner som påverkar deltagarens koncentrationsförmåga. Försvårande faktorer som inte 

kunde påverkas av författarna under intervjuerna var internet-, mikrofon- och kamerakvalitet. 

Detta kunde medföra fördröjd reaktionstid och osäkerhet om och när responsen kom fram 

(Janghorban et al. 2014).  

Författarna diskuterade om intervjufrågorna var för öppna och generella då svaren i flera fall 

kunde uppfattas otydliga. Problemet blev dock inte tydlig förrän alla intervjuer var utförda 

och materialet började kondenseras. En lösning hade varit att utföra en provintervju för att 

sedan analysera svaren och anpassa intervjufrågorna med tillägg av följdfrågor eller 

omformuleringar.  

Den valda kvalitativa analysmetoden med induktiv ansats var passande till studiens syfte för 

att kartlägga fysioterapeuters upplevelser (Kristensson, 2014). Utmaningen var författarnas 

knappa erfarenhet i att bearbeta kvalitativa data och använda sig av analysmetoden. 

Analysprocessen är inte standardiserad och saknar tydliga riktlinjer vilket gjorde resultatet 

beroende av författarnas kompetens och förmåga att förstå och applicera den på arbetet (Elo 

& Kyngäs, 2008). Detta anses vara ett vanligt förekommande problem som grundas i 

analysmetodens otydliga riktlinjer, att innehållet som analyseras ofta ser väldigt olika ut samt 

förmågan att analysera beror på författarnas erfarenhet arbetet (Elo & Kyngäs, 2008). Att det 

inte finns ett förbestämt tillvägagångsätt skapade osäkerhet vilket hanterades genom 

diskussioner med handledaren som en opartisk källa. 

För att öka trovärdigheten under databearbetningen gick författarna ständigt tillbaka till 

originaltexten för att försäkra sig om att koder och kategorier stämde väl överens med 

informanternas svar och inte hade tolkats fel av författarna (Graneheim & Lundman, 2003). I 

metoden beskrivs tydligt hur författarna gått tillväga för att samla in och bearbeta materialet 

vilket stärker överförbarheten (Graneheim & Lundman, 2003). Författarna deltog aktivt på 

samtliga intervjuer och korrekturläste varandras transkriberingar. Intervjuerna lyssnades dock 
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inte av i sin helhet av båda författarna utan endast enstaka delar vilket minskar trovärdigheten 

(Graneheim & Lundman, 2003).    

5.4. Klinisk relevans 

Under arbetets gång och vid referenssökningen blev det tydligt att tidigare forskning inom 

ämnet saknas, framför allt utifrån fysioterapeutens perspektiv. Resultatet från studien visar att 

fysioterapeuternas upplevelser och beteendestrategier gällande barn med 

kommunikationssvårigheter är att kommunikationen har en effekt på habiliteringen och kan 

påverka behandlingens utfall. Resultatet skulle kunna användas för att öka medvetenheten 

och kunskapen kring strategier som kan appliceras vid kommunikationssvårigheter. 

Informanterna berättade att de saknade tillräcklig kunskap vad gäller användningen av 

kommunikationshjälpmedel och alternativa kommunikationssätt efter grundutbildningen. 

Detta är en indikation på att mer forskning och utbildning behövs.  

Denna studie diskuterar även faktorer som kan påverka effektiviteten av kommunikationen, 

bland annat brist på kunskap eller omgivningsfaktorer. Genom att lyfta dessa försvårande 

faktorer kan arbetet användas som grund inom förbättringsarbete för verksamheter som liknar 

den i arbetet. Framtida forskning skulle kunna ta del av barnets samt anhörigas perspektiv i 

dessa miljöer för att ge ett bredare perspektiv på utmaningarna inom vården. 

5.5. Etisk diskussion 

En risk som ansågs finnas inför studien var intervjupersonernas upplevelse av att känna sig 

obekväma eller ifrågasatta i sin kompetens. För att minimera risken för eventuella negativa 

känslor diskuterades intervjuguiden djupgående först mellan författarparen och sedan med 

handledaren. Under intervjuerna var författarna noga med att förbli neutrala samt validera 

informanten med ord och gester. Det låga deltagarantalet hade kunnat innebära en risk för 

anonymiteten. Åtgärder för att hantera detta var att inte specificera vem som kom från vilken 

ort, att slumpmässigt presentera deltagarna med koder i stället för namn i tabellen samt skala 

bort all känslig information som kunde bidra till identifiering av deltagarna. 

5.6. Konklusion 

I studien framkom att fysioterapeuterna upplevde att kommunikationen hade betydelse för 

barnets delaktighet och effekten av habiliteringen. För att kommunicera med barn som har 

kommunikationssvårigheter krävs ett fungerande kommunikationssätt, kunskap om 

hjälpmedel, ett gott bemötande från fysioterapeuterna samt stöd av närstående. 
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Fysioterapeuterna beskrev att en fungerande kommunikation är högst väsentlig för att skapa 

ett gynnsamt samarbete och tillämpning av rätt insatser. Studien kan användas för att öka 

medvetenheten kring kommunikationsstrategier och de försvårande faktorerna kan fungera 

som grund för framtida förbättringsarbete. Trots detta kvarstår behovet av ytterligare 

forskning inom området. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

Bakgrundsinformation 

• Ålder och kön?  

• Vilken enhet arbetar du på? 

• Hur längre du har jobbat här? När tog du examen? 

• Vilka diagnoser har de personer du träffar som har kommunikationssvårigheter? 

 

• Vad är din upplevelse av bemötande av barn med kommunikationssvårigheter? 

• Vad upplever du det finns för underlättande faktorer som påverkar bemötandet av 

barn med kommunikationssvårigheter? 

o Kan du beskriva ett tillfälle där du ”lyckats” kommunicera bra, dvs. både du 

och barnet var nöjd med kommunikationen och förståelsen för varandra? (Vad 

berodde det på?) 

o Vilka känslor kommer upp vid ett det tillfället? 

o Hur har du lärt dig dessa kommunikationsstrategier och underlättande faktorer 

som du använder dig av? 

o Hur kan en lyckad kommunikation påverka barnets habilitering? 

 

• Vad upplever du kan finnas för försvårande faktorer vid bemötandet av barn med 

kommunikationssvårigheter? 

o Kan du beskriva ett tillfälle där du “misslyckats” kommunicera bra?  

o Hur hanterade du det? 

o Vilka känslor som kommer upp vid ett misslyckat möte?  

o Hur kan en misslyckad kommunikation påverka barnets habilitering?  

Övrigt/avslutande ord 

• Är det nåt mer du vill berätta gällande kommunikation med barn som har 

kommunikationssvårigheter? 
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Bilaga 2 

Information till ansvariga och deltagare 

 
 

Vi är två fysioterapeutstudenter som studerar på Uppsala universitet söker deltagare till vår 

kandidatuppsats i höst. Syftet med denna studie är att undersöka fysioterapeuters upplevelser 

av bemötande med barn i skolålder (6–18 år) inom habilitering som har 

kommunikationssvårigheter.  

Datainsamling sker via intervjuer som beräknas pågå cirka 20–40 minuter, där deltagarna får 

berätta om deras upplevelser och erfarenheter kring bemötandet av barn med 

kommunikationssvårigheter. Intervjuerna planeras att genomföras på zoom eller fysiskt möte 

mellan vecka V.35 - V.39. Deltagandet är frivilligt och kan avbrytas när som helts. 

Intervjuerna kommer ljud-inspelas för senare analys, men alla deltagare och arbetsplats 

kommer att avidentifieras. Materialet kommer endast användas till vår uppsats och vara 

tillgänglig för arbetets författare samt handledaren. 

Vi söker minst 6 deltagare som är: 

• Legitimerad fysioterapeut eller sjukgymnast 

• Arbetar inom barnhabilitering 

• Ska ha jobbat inom barnhabilitering i minst ett år 

• Träffar barn (6–18 år) med kommunikationssvårighet 

Vi söker därför Ert godkännande att få rekrytera deltagare genom att dela ett inlägg på denna 

portal. Fysioterapeuterna/sjukgymnasterna kommer få anmäla intresse till oss direkt genom 

en Google-formulär som vi bifogar i deltagarinformationen. 

Vi ser fram emot din återkoppling och kontakta oss gärna vid eventuella funderingar. 

 

Med vänliga hälsningar, 

Virág Angyal    Moa Larsson 

viragnora.angyal.7192@student.uu.se  moa.larsson.8107@student.uu.se  

Handledare Elisabeth Anens, universitetslektor. 

elisabeth.anens@neuro.uu.se  
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