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Sammanfattning: 

Intentional Relationship Model (IRM) är en klientcentrerad modell inom arbetsterapi som kan 

användas för att skapa förutsättningar för en lyckad relation med klienten. I modellen beskrivs 

att tillämpa de sex förhållningssätten efter klienten behov och situation för att använda sig 

själv terapeutsikt. Att arbeta klientcentrerat är centralt inom arbetsterapi. Detta arbetssätt leder 

inte nödvändigtvis till att arbetsterapeuter bemöter kvinnor och män jämställt. Att komplettera 

ett klientcentrerat arbetssätt med medvetenhet om genus är viktigt, vilket leder till jämställd 

rehabilitering som i sin tur gynnar klienters hälsa. För att göra arbetsterapeuter medvetna om 

hur genus påverkar rehabiliteringen är det viktigt att uppmärksamma frågor om genus inom 

arbetsterapi. Syftet med studien är att beskriva vilka förhållningssätt, utifrån IRM, 

arbetsterapeuter använder i mötet med klienter samt uppmärksamma skillnader i användandet 

av förhållningssätten ur ett genusperspektiv. Metoden som användes är en tvärsnittsstudie 

med kvantitativ ansats. Datainsamling gjordes med tolv strukturerade observationer med 

utgångspunkt i de sex förhållningssätt som beskrivs i IRM. Sex arbetsterapeuter observerades 

i två klientmöten, med en kvinna och en man. Resultatet visar att deltagarna tillsammans 

använder samtliga sex förhållningssätt i IRM i någon utsträckning. Uppmuntrande 

förhållningssätt och instruerande förhållningssätt användes i flest klientmöten och 

problemlösande förhållningssätt användes i minst antal klientmöten. Skillnader finns i de 

förhållningssätt som användes till kvinnor och män i stor utsträckning där samarbetande 

förhållningssätt, empatiskt förhållningssätt och problemlösande förhållningssätt är vanligare 

till kvinnor, medan uppmuntrande förhållningssätt är vanligare till män. Slutsatser från 

studien är att samtliga förhållningssätt användes i någon utsträckning i möten med klienter. 

Det finns genusskillnader i hur arbetsterapeuter använder förhållningssätten till kvinnor 

respektive män även om skillnaderna är små och inte kan generaliseras. Vad skillnaderna 

beror på är svårt att fastställa. En möjlig förklaring är att deltagarna arbetar klientcentrerat 

utan att ta hänsyn till hur genus påverkar rehabiliteringen och därmed konstruerar genus i 

möte med klienter. Studien kan användas inom arbetsterapipraxis för att uppmärksamma hur 

arbetsterapeuter använder förhållningssätten samt för att belysa genusaspekten inom 

arbetsterapi. 
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Vi vill rikta ett speciellt tack till deltagande arbetsterapeuter och klienter som möjliggjort 

denna studie. Vi vill även tacka adjungerad klinisk adjunkt för hjälpen med förmedling av 

kontakter samt vår handledare som stöttat oss genom arbetets gång. 
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Inom arbetsterapi tillämpas ett holistiskt synsätt som innebär att klienten ses som en enhet där 

fysiska, psykiska, sociala och spirituella förutsättningar sammanlänkas till en helhetsbild av 

individen (Cole & Tufano, 2008). Taylor (2008) beskriver sex förhållningssätt i Intentional 

Relationship Model (IRM) som arbetsterapeuter kan tillämpa för att använda sig själv 

terapeutiskt i social interaktion med klienter. För att förstå hur klientens sociala 

förutsättningar påverkar aktivitetsutförandet kan ett holistiskt synsätt tillämpas (Cole & 

Tufano, 2008).  Liedberg och Lindh Falk (2010) ställer frågan ”om kunskapen om 

genussystemet är begränsad inom arbetsterapiområdet - kan vi då nå det holistiska synsätt vi 

strävar mot?” (s. 212). Genus är en social konstruktion (Whiteford, 2011), som har fått lite 

uppmärksamhet inom arbetsterapiforskning (Öhman, 2009). Frågan som ställs av Liedberg 

och Lindh Falk (2010) är viktig eftersom genus kan ses som en social förutsättning i det 

holistiska synsättet samtidigt som genus fortfarande är en tillsynes ouppmärksammad aspekt 

inom arbetsterapi. Att tillämpa förhållningssätt och ha ett medvetet genusperspektiv kan ses 

som en del i det holistiska synsätt som eftersträvas inom arbetsterapi. I denna kvantitativa 

tvärsnittsstudie är arbetsterapeuters förhållningssätt samt skillnader ur ett genusperspektiv 

utgångspunkt. 

1. Bakgrund  

Inom arbetsterapi beskrivs relationen mellan arbetsterapeut och klient som viktig då en lyckad 

relation gynnar behandlingsprocessen (Price, 2009; Taylor, Bowyer, Tran, Carithers & 

Muñoz, 2013). Även arbetsterapeuter värdesätter relationen, till exempel visar resultatet i en 

enkätstudie av Cole och McLean (2003) att 96,5 % av deltagarna anser att den terapeutiska 

relationen är avgörande för behandlingsresultatet. Relationen bygger på samarbete och att 

arbetsterapeuten utgår från klientens individuella behov i relationen. Detta stärker klientens 

upplevelser av relationen och gynnar behandlingsresultaten. Exempel på individuella behov är 

att en del klienter själva vill leda mötet medan andra föredrar att arbetsterapeuten har ledande 

roll. Att samarbeta och utgå från klientens behov är nära förknippat med att arbeta 

klientcentrerat (Price, 2009). Detta är ett centralt begrepp inom arbetsterapi enligt American 

Occupational Therapy Association (refererad i Cole & Tufano, 2008). Law och Mills (1998) 

sammanfattar vad som är gemensamt för klientcentrering i olika modeller inom arbetsterapi. 

Gemensamt är bland annat att respektera klienten, anhöriga och de val klienten gör. Klientens 

val blir utgångspunkt i arbetsterapin. Även att arbeta individuellt och flexibelt utifrån 

klienten, göra klienten delaktig i alla delar av processen samt utgå från relationen mellan 

person, miljö och aktivitet är gemensamma komponenter gällande klientcentrerat arbetssätt i 

modellerna. Model of Human Occupation (MOHO) är en klientcentrerad arbetsterapimodell 

som utgår från att klienten står i centrum för arbetsterapin. Modellen ser varje klient som unik 

med egna val, erfarenheter, värderingar och känslor. MOHO betonar även att klientcentrering 

handlar om att förstå klientens vilja, vanor, roller, utförandekapacitet och omgivning. En 

förutsättning för det är en fungerande relation mellan arbetsterapeut och klient. Även det 

holistiska synsättet är integrerat i denna arbetsterapimodell som beskriver att motivation och 

utförandekapacitet är komponenter som påverkar varandra. Således, för att utföra en aktivitet 

måste det finnas motivation likaså kan nedsatt utförandekapacitet påverka graden av 

motivation (Kielhofner, 2007).  

 

1.1 Intentional Relationship Model  

IRM är en modell som kan användas inom arbetsterapi med syfte att skapa förutsättningar för 

en lyckad relation mellan arbetsterapeut och klient. Även IRM tillämpar ett klientcentrerat 

arbetssätt och beskriver det som att ta hänsyn till klientens autonomi, kunskaper och 
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erfarenheter samt att göra klienten delaktig i beslut om behandling. Modellen är framtagen 

som komplement till existerande arbetsterapimodeller för att skapa kunskap om och öka 

förståelse för relationen mellan arbetsterapeut och klient (Taylor, 2008). IRM och MOHO kan 

kombineras vilket leder till stärkt klientcentrering och skapar förutsättningar för lyckad 

rehabilitering (Taylor et al., 2013). 

I relationen mellan arbetsterapeut och klient står klienten i centrum medan 

arbetsterapeuten har ansvar för att skapa en fungerande relation. Arbetsterapeutens ansvar 

innefattar även att förstå och hantera klientens känslor i det sociala samspelet. Relationen 

bygger på samverkan mellan fyra aspekter; klient, arbetsterapeut, omständigheter som sker i 

mötet och engagemang i aktivitet. Relationen påverkas av klientens personlighet så som sätt 

att kommunicera, grad av tillit och behov av kontroll samt hur det sociala samspelet utvecklas 

i situationen. Arbetsterapeutens sociala kompentens, användandet av de sex förhållningssätt 

som beskrivs i modellen samt arbetsterapeutens interpersonella resonemang påverkar 

relationen. Omständigheter som uppkommer i mötet kan stärka eller hämma relationen och 

klientens engagemang i aktivitet beroende på hur arbetsterapeuten hanterar dessa 

omständigheter. Exempel på omständigheter kan vara att arbetsterapeutens bemötande inte 

överensstämmer med klientens behov, att konflikt uppstår i relationen eller om klienten 

känner sig generad eller ledsen. Klientens engagemang i aktiviteten kan stärkas av en lyckad 

relation med arbetsterapeuten genom att klienten känner emotionellt stöd från 

arbetsterapeuten (Taylor, 2008).  

1.1.1 Förhållningssätt 

IRM innehåller riktlinjer för hur arbetsterapeuten kan agera i mötet med klienten i ett 

interpersonellt sammanhang (Taylor, 2008). Däribland beskrivs att använda sig själv 

terapeutiskt (therapeutic use of self) som ett led att nå en lyckad relation. Ett sätt att använda 

sig själv terapeutiskt i mötet med klienter är att arbetsterapeuten medvetet tillämpar de sex 

förhållningssätt som beskrivs i IRM (Taylor et al., 2013). De förhållningssätt som beskrivs är 

förespråkande förhållningssätt (advocating mode), samarbetande förhållningssätt 

(collaborating mode), empatiskt förhållningssätt (empathizing mode), uppmuntrande 

förhållningssätt (encouraging mode), instruerande förhållningssätt (instructing mode) och 

problemlösande förhållningssätt (problem-solving mode) och är framtagna som riktlinjer för 

hur arbetsterapeuter kan bemöta klienter och hantera situationen (Taylor, 2008). Nedan följer 

en kort sammanfattning av samtliga förhållningssätt. Förespråkande förhållningssätt innebär 

att arbetsterapeuten företräder och informerar klienten om rättigheter. I samarbetande 

förhållningssätt är samarbete utgångspunkt där klienten är aktiv och arbetsterapeuten gör 

klienten delaktig i beslut. Vid empatiskt förhållningssätt lyssnar arbetsterapeuten aktivt och 

fokuserar på klientens känslor. Uppmuntrande förhållningssätt används för att motivera 

klienten genom positiv respons. Instruerande förhållningssätt innebär att arbetsterapeuten 

leder situationen genom instruktioner och undervisning. Vid problemlösande förhållningssätt 

använder arbetsterapeuten strategiska frågor och logik för att lösa problem tillsammans med 

klienten (Taylor 2008; Taylor et al. 2013).  

Initialt är det arbetsterapeutens personlighet som påverkar vilket eller vilka 

förhållningssätt som används i mötet med klienten. Val av förhållningssätt styrs även av 

situation, klientens behov och personlighet i ett interpersonellt sammanhang (Taylor, 2008). 

Även Taylor, Wook Lee och Kielhofners (2011) forskning om IRM visar att arbetsterapeuter 

väljer förhållningssätt efter klientens behov och situation. Exempelvis används 

problemlösande förhållningssätt oftare till klienter som är oroliga medan klienter med 

depression bemöts med empatiskt förhållningssätt, samarbetande förhållningssätt och 
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problemlösande förhållningssätt. Dock bör noteras att denna forskning utgår från fem 

förhållningssätt och gjordes innan förespråkande förhållningssätt inkluderats i IRM.  

Att genom förhållningssätt använda sig själv terapeutiskt innebär att medvetet växla 

förhållningssätt beroende på hur situationen utvecklas. Målet är att på ett skickligt sätt 

tillämpa alla sex förhållningssätt och växla förhållningssätt efter den situation som uppstår 

under behandling (Taylor, 2008). Det finns ingen rangordning av förhållningssätten och alla 

är lika effektiva om de används i rätt situation (Taylor, 2008; Taylor et al, 2013). Samtidigt 

kan förhållningssätten påverka relationen negativt om de används på fel sätt, exempelvis om 

arbetsterapeuten inte anpassar förhållningssätt efter klientens behov eller växlar för snabbt 

mellan förhållningssätten (Taylor, 2008). 

Slutligen kan konstateras att relationen mellan arbetsterapeut och klient är viktig. MOHO 

och IRM kan kombineras för att nå en lyckad relation genom att arbeta klientcentrerat och 

använda sig själv terapeutiskt med hjälp av förhållningssätten. Utgångspunkt i denna studie är 

arbetsterapeuters användning av de sex förhållningssätten och skillnader ur ett 

genusperspektiv uppmärksammas. 

 

1.2 Genus som begrepp 

Genus och kön är två begrepp med olika innebörd. Genus definieras enligt 

Världshälsoorganisationen som ”socialt konstruerade roller, beteenden, aktiviteter och 

egenskaper som i ett visst samhälle anses accepterat för män och kvinnor” (WHO, u.å., egen 

översättning). Genus kan därför ses som socialt och kulturellt tillskrivna roller för hur kvinnor 

och män ska vara (Whiteford, 2011). Eftersom genus konstrueras i ett visst socialt 

sammanhang ser genus således olika ut i olika kulturer (Liedberg, Björk & Hensing, 2010). 

Kön är ett begrepp som syftar till det biologiska, det vill säga att personens könsceller 

definierar om personen är kvinna eller man (Nationalencyklopedin, u.å). Sammanfattningsvis 

är genus en social konstruktion medan kön är biologiskt. 

 

1.3 Arbetsterapi och genus  

”Doing gender” är ett begrepp som innebär att tillämpa socialt konstruerade normer relaterat 

till hur en kvinna respektive man bör vara (Smirthwaite, 2010). Ett exempel på att konstruera 

genus inom arbetsterapi är att kvinnor ofta får frågor relaterade till hem och hushåll medan 

män får arbetsrelaterade frågor (Liedberg & Lindh Falk, 2010). Forskning av Liedberg et al. 

(2010) visar att arbetsterapeuter är omedvetna om att de konstruerar genus i mötet med 

klienter. Liedberg & Hensings (2011) forskning visar att även arbetsterapeutstudenter 

konstruerar genus i val av aktiviteter till klienter beroende på kön.  

Att inte konstruera genus är viktigt eftersom det kan påverka klientens hälsa genom att 

förutfattade meningar, associerade med klientens kön, kan ha en negativ inverkan på både 

kommunikation och intervention. För att inte konstruera genus i mötet med klienter är det 

viktigt att ha ett medvetet genusperspektiv. Att vara medveten om genus innebär att åsidosätta 

egna stereotypa föreställningar om traditionella könsroller för att inte konstruera genus i mötet 

med klienter (Liedberg & Lindh Falk, 2010). Även arbetsterapeutens holistiska synsätt och 

helhetsbild av klienten gynnas av medvetenhet om genusperspektivet. Genom att bortse från 

genusbundna normer kan varje individ behandlas utifrån sina förutsättningar (Liedberg & 

Hensing, 2011).  

Som tidigare nämnts är klientcentrering ett centralt begrepp inom arbetsterapi 

(Kielhofner, 2007). Liedberg och Lindh Falk (2010) menar att klientcentrerat arbetssätt inte 

nödvändigtvis går hand i hand med att bemöta klienter med ett medvetet genusperspektiv. 

Tvärtom bör ett klientcentrerat arbetssätt kompletteras med medvetenhet om genus för att 
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kunna behandla alla klienter efter individuella behov (Liedberg & Lindh Falk, 2010). 

Emellertid framkom i en fokusgruppstudie av Liedberg et al. (2010) att arbetsterapeuter 

menar att ”klientcentrerat arbetssätt i sig självt leder till genusmedvetenhet” (s. 334, egen 

översättning). Detta kan tolkas som att deltagarna i studien är genusneutrala.  

Att vara genusneutral innebär antagandet att alla klienter behandlas lika genom att inte ta 

hänsyn till klientens kön (Smirthwaite, 2010) och kan ses som motsats till att vara 

genusmedveten. Att vara genusneutral leder dock till att arbetsterapeuter omedvetet 

konstruerar genus genom att inte vara medveten om vilken påverkan genus har i mötet med 

klienter (Liedberg & Lindh Falk, 2010). Detta kan leda till att vården inte blir jämställd 

(Öhman, 2009), något som även framkom i tidigare nämnd fokusgruppstudie av Liedberg et 

al. (2010) där arbetsterapeuter menar att män kan få snabbare insatser då de anses mer 

krävande. Risberg (2005) definierar genusbias som skillnader i vården till följd av klienters 

kön. Risberg menar även att genusbias kan uppstå till följd av att män omedvetet är rådande 

norm, alltså att män är utgångspunkt och kvinnor är avvikande från normen, samt att 

genusneutralitet ökar risken för genusbias. 

Sammanfattningsvis är det viktigt att arbetsterapeuter kompletterar klientcentrerat 

arbetssätt med medvetet genusperspektiv och är medvetna om den inverkan genus har på 

rehabiliteringsprocessen. Att anta ett medvetet genusperspektiv reducerar risken för genusbias 

och skapar förutsättningar för jämställd rehabilitering. 

2. Problemområde 

Forskning om arbetsterapeuters användning av förhållningssätten i IRM är begränsad. Taylor 

et al. (2011) rekommenderar forskning om hur arbetsterapeuter tillämpar förhållningssätten i 

interaktion med klienter. IRM utgår från ett klientcentrerat arbetssätt (Taylor, 2008) och 

genusperspektivet är en aspekt som inte uppmärksammas i modellen. Även arbetsterapi och 

genus är ett område med begränsad forskning (Öhman, 2009). För att utveckla 

genusperspektivet inom arbetsterapi menar Liedberg et al. (2010) att det behövs mer 

forskning inom flera olika områden. Ett område, enligt Liedberg och Hensing (2011), är hur 

genus konstrueras inom arbetsterapi. Forskning som finns visar att genus omedvetet 

konstrueras av såväl arbetsterapeuter (Liedberg et al. 2010) som arbetsterapeutstudenter 

(Liedberg & Hensing, 2011). Att ha ett medvetet genusperspektiv och inte konstruera genus i 

möte med klienter är viktigt då det gynnar klientcentrerat arbetsätt (Liedberg & Lindh Falk 

2010). Öhman (2009) anser att det finns behov av ökad kunskap om bemötande ur ett 

genusperspektiv för att skapa förutsättningar för jämställd vård. 

Att lyfta frågor om bemötande och genus är aktuellt eftersom det kan öka medvetenheten 

om genus inom arbetsterapi hos såväl yrkesverksamma arbetsterapeuter som 

arbetsterapeutstudenter. Medvetenhet om genus och dess inverkan på klienters hälsa kan 

anses viktigt för att undvika genusbias och skapa förutsättningar för jämställd rehabilitering.  

Denna studie utgår från arbetsterapeuters bemötande med fokus på förhållningssätt och 

genusperspektiv då det inte finns forskning med denna utgångspunkt.   

3. Syfte 

Syftet med studien är att beskriva vilka förhållningssätt, utifrån IRM, arbetsterapeuter 

använder i mötet med klienter samt uppmärksamma skillnader i användandet av 

förhållningssätten ur ett genusperspektiv. 
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4. Metod 

4.1 Studiedesign 

Metoden har en kvantitativ ansats och består av en tvärsnittsstudie som används för att få en 

ögonblicksbild (Ejlertsson, 2003) över arbetsterapeuters förhållningssätt i mötet med klienter 

där genus är utgångspunkt för analys. Tvärsnittsstudie innebär att stickprovet ger en bild över 

verkligheten vid den tidpunkt när studien genomförs (Polit & Beck, 2012). Strukturerade 

observationer med ett observationsprotokoll (Polit & Beck, 2012), framtaget för studien, 

användes för att samla in data.  

 

4.2 Urval  

Urvalet till studien gjordes med bekvämlighetsurval (Polit & Beck, 2012), det vill säga de 

arbetsterapeuter som var tillgängliga och valde att delta i studien utgjorde urvalet. 

Inklusionskriterier för studien var att deltagarna skulle vara legitimerade arbetsterapeuter 

inom det landsting där urvalet gjordes. Deltagarna skulle även arbeta med rehabilitering och 

observationerna skulle genomföras i en bedömningssituation. Kontakt togs med adjungerad 

klinisk adjunkt som efterfrågade intresseanmälningar bland arbetsterapeuter inom det aktuella 

landstinget. Sex arbetsterapeuter anmälde intresse genom att lämna kontaktuppgifter. 

Information om studien skickades, via epost, till arbetsterapeuterna som lämnat intresse. 

Arbetsterapeuterna ombads läsa igenom informationsbrevet som innehöll information om 

studiens upplägg samt när och hur observationerna skulle genomföras. Fem arbetsterapeuter 

responderade och anmälde deltagande till studien. En arbetsterapeut valde att inte delta i 

studien. För att utöka urvalet gjordes ett andra utskick av informationsbrevet till tre 

arbetsterapeuter vars kontaktuppgifter hämtades från landstingets hemsida. Av dessa var det 

ingen som responderade. En deltagare rekryterades genom förfrågan när avdelningen besöktes 

för annan observation och fick då ta del av informationsbrevet på plats. Det totala urvalet 

utgjordes av sex arbetsterapeuter vilket gav tolv observationer. Samtliga deltagare var 

kvinnor, deltagaren som arbetat kortast tid tog examen 2012 och deltagaren som arbetat längst 

tog examen 1983. Ingen av deltagarna hade förkunskaper om IRM. I nio av observationerna 

hade deltagaren träffat klienten tidigare och i tre observationer hade deltagaren inte träffat 

klienten tidigare.  

 

4.3 Etiska aspekter 

För att ta hänsyn till etiska aspekter användes Forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 

2002). Deltagarna informerades om studiens upplägg, att deltagandet var frivilligt, sin rätt att 

när som helst avbryta utan att ange orsak samt att data behandlades konfidentiellt. Att data 

behandlades konfidentiellt innebar att inga obehöriga fick tillgång till informationen. Även 

aktsamhet beaktades och observationsprotokollen kodades för att avidentifiera deltagarna 

(Vetenskapsrådet, 2002). Informerat skriftligt samtycke utformades till klinikchef, deltagande 

arbetsterapeut och klient. Kontakt togs med klinikchefer på de avdelningar där 

arbetsterapeuterna som anmält intresse arbetade. Klinikcheferna fick ta del av 

informationsbrev och tillfrågades om datainsamling fick genomföras på avdelningen. 

Samtliga klinikchefer som tillfrågades lämnade skriftligt samtycke innan observationer på 

respektive avdelning påbörjades. Samtycket till arbetsterapeuterna skickades ut tillsammans 

med informationsbrevet och ombads vara påskrivet innan observation påbörjades. 

Arbetsterapeuterna fick även ansvar att i förväg fråga klienterna om observatörer fick närvara 

vid mötet. I samband med observationerna fick klienterna skriftlig information om studien, 

information om rätten att när som helst ta tillbaka samtycket utan att det påverkar fortsatt 

kontakt med arbetsterapeut samt skriva på informerat samtycke. 
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4.4 Instrument 

Vid utformning av observationsprotokollet (se bilaga) användes checklistan som finns 

beskriven i Introduktion till forskningsmetodik (Bell, 2006). De sex förhållningssätt som 

beskrivs i IRM (Taylor, 2008) användes som utgångspunkt för observation av deltagarna i 

mötet med klienter. Protokollet utformades som en checklista och de sex förhållningssätten 

beskrevs i punktform med kriterier för hur arbetsterapeuten skulle agera för att uppfylla 

förhållningssättet. Protokollet utformades även med utrymme för anteckningar som användes 

till underlag för diskussion i dataanalysen. 

När protokollet utformats kontrollerades validiteten, det vill säga om protokollet ”mäter 

det som avses att mätas” (Polit & Beck, 2012, s. 745, egen översättning). Detta gjordes genom 

att observera personernas bemötande i tv-serien Solbacken: Avd. E (Hallgren, 2003) som 

handlar om ett äldreboende. Interaktionen mellan vårdpersonalen och individerna på boendet 

granskades och bemötandet diskuterades av observatörerna, utifrån förhållningssätten i 

protokollet. De punkter i protokollet som var otydliga eller svåra att identifiera under testet 

reviderades. 

Inför observationerna gjordes noggranna förberedelser något som rekommenderas i 

checklistan (Bell, 2006) som användes vid utformning av protokollet. En förberedelse var att 

studera innehållet i förhållningssätten i IRM. En annan förberedelse var en pilotobservation 

med det reviderade protokollet. Pilotobservationen genomfördes i ett klientmöte med en 

arbetsterapeut som arbetade på distrikt inom kommun. Pilotobservationen genomfördes dels 

för att observatörerna skulle öva på att använda observationsprotokollet och dels för att 

kontrollera protokollets reliabilitet. Reliabiliteten kontrollerades för att se om de båda 

observatörernas mätresultat överensstämde med varandra, så kallad interbedömarreliabilitet 

(Polit & Beck, 2012). I de enstaka fall då resultatet skildes åt, avseende vilka förhållningssätt 

som identifierades, diskuterade observatörerna till konsensus nåddes. Pilotobservationen 

ingick inte i studien. Efter pilotobservationen observerades, utifrån protokollet, filmklipp som 

visade interaktion mellan människor. Detta för att ytterligare säkerställa reliabiliteten samt att 

observatörerna skulle bli bekväma med användandet av protokollet. 

 

4.5 Datainsamling 

Tolv observationer genomfördes under tre veckor på tre olika kliniker inom samma landsting. 

Sex arbetsterapeuter observerades i två klientmöten vardera, med en kvinna och en man.  

Vid varje observation deltog båda observatörerna som förde anteckningar i var sitt protokoll 

utan att ta initiativ till samtal med deltagande arbetsterapeut eller klient. I samband med 

observationerna fick deltagarna svara på frågor om de hade förkunskaper i IRM, träffat 

klienten tidigare samt vilket år de tog examen (se bilaga). Observatörerna noterade tidsåtgång 

vid varje observation samt kodade observationsprotokollen för att avidentifiera deltagarna. 

Samtliga observationstillfällen inleddes med information till deltagare och klient. Under 

klientmötet observerades deltagaren utifrån protokollet. Efterhand deltagaren använde 

förhållningssätten markerades dessa och vid behov fördes anteckningar i protokollet som 

användes vid diskussionen efter observationen. En markering gjordes varje gång deltagaren 

använde förhållningssättet med ändamål att efter observationen veta vilka förhållningssätt 

som användes och i vilken utsträckning. Tidsåtgången per observerat klientmöte varierade 

mellan 15 och 70 minuter. 

 

4.6 Dataanalys 

Efter varje observation jämfördes och diskuterades data från båda observatörernas protokoll. I 

de fall då flera observationer genomfördes efter varandra diskuterades datan så snart som 
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möjligt samma dag. Syftet med diskussionen var att uppnå konsensus (Polit & Beck, 2012) 

avseende vilka förhållningssätt som användes och i vilken utsträckning. Efter varje 

observation kategoriserades förhållningssätten till; ”användes i stor utsträckning”, ”användes i 

liten utsträckning” samt ”användes inte”. Att ett förhållningssätt ”användes i stor 

utsträckning” innebar att förhållningssättet användes vid upprepade tillfällen under 

klientmötet. När ett förhållningssätt ”användes i liten utsträckning” användes det endast vid 

fåtal tillfällen under klientmötet. Data sammanställdes i en matris för att få ett lättöverskådligt 

och hanterbart material. Som nästa steg strukturerades data i tabeller utifrån förhållningssätt, 

som en variabel. Andra variabler i tabellerna var förhållningssätt som användes, användes i 

stor utsträckning och användes i liten utsträckning samt fördelning mellan kvinnor och män 

för att identifiera skillnader. Tillsammans utgör förhållningssätten som användes i stor 

utsträckning och liten utsträckning variabeln förhållningssätt som användes. Vid kvalitativa 

variabler som förhållningssätt och kön, på nominal skalnivå, är det lämpligt att använda 

stapeldiagram (Ejlertsson, 2003) vilket gjordes för att visualisera data i denna studie. Vid 

utformning av tabeller och diagram användes Microsoft Excel 2010.  

5. Resultat  

Resultatet beskriver först de förhållningssätt arbetsterapeuter använde i mötet med samtliga 

klienter samt i vilken utsträckning förhållningssätten användes. Förhållningssätten 

arbetsterapeuterna använde redovisas sedan ur ett genusperspektiv för att uppmärksamma 

skillnader i bemötande av klienter som är kvinnor respektive män. 

 

5.1 Använda förhållningssätt och i vilken utsträckning de användes 

Samtliga sex förhållningssätt användes i någon utsträckning i alla klientmöten vilket 

redovisas i tabell I. Där kan utläsas att uppmuntrande förhållningssätt och instruerande 

förhållningssätt användes i flest möten och problemlösande förhållningssätt användes i minst 

antal möten. 

 

Tabell I. Förhållningssätt som användes 

Förhållningssätt 
Antal klientmöten 

(n=12) 

Förespråkande 6 

Samarbetande 9 

Empatisk 8 

Uppmuntrande 12 

Instruerande 12 

Problemlösande 4 

 

I figur 1 redovisas de förhållningssätt som användes, baserat på samma data som redovisas i 

tabell I. I figuren åskådliggörs även i hur många klientmöten som förhållningssätten användes 

i stor utsträckning och i liten utsträckning samt relationen till variabeln förhållningssätt som 

användes. 
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Figur 1. Förhållningssätt som användes och i vilken utsträckning.  

Y-axeln visar antal klientmöten. 

 

Resultatet visar att instruerande förhållningssätt endast användes i stor utsträckning i 

samtliga tolv klientmöten. I näst flest klientmöten användes samarbetande förhållningssätt i 

stor utsträckning. Uppmuntrande förhållningssätt användes, precis som instruerande 

förhållningssätt, i samtliga tolv klientmöten varav dubbelt så många gånger i liten 

utsträckning som i stor utsträckning. Även empatiskt förhållningssätt och problemlösande 

förhållningssätt användes övervägande i liten utsträckning och förespråkande förhållningssätt 

användes endast i liten utsträckning. 

 

5.2 Skillnader ur ett genusperspektiv 

Deltagarna använde mellan tre och sex förhållningssätt per klientmöte varav mellan ett och tre 

förhållningssätt i stor utsträckning. Deltagarna använde mellan tre och sex förhållningssätt till 

kvinnor och mellan tre och fyra förhållningssätt till män. Av förhållningssätten som användes 

i stor utsträckning, användes mellan två och tre förhållningssätt till kvinnor och mellan ett 

och tre förhållningssätt till män. 

I figur 2 redovisas förhållningssätt som användes till kvinnor respektive män. Där 

åskådliggörs att samtliga sex förhållningssätt användes till både kvinnor och män. 

Uppmuntrande förhållningssätt och instruerande förhållningssätt användes till samtliga 

kvinnor och män medan problemlösande förhållningssätt användes i minst antal möten till 

både kvinnor och män. Med andra ord finns det inga skillnader i vilka förhållningssätt som 

användes i flest och minst antal möten till kvinnor och män. Skillnader som kan utläsas är att 

deltagarna använde förespråkande förhållningssätt, empatiskt förhållningssätt och 

problemlösande förhållningssätt till fler kvinnor än män. Samarbetande förhållningssätt 

användes till fler män än kvinnor även om skillnaden är liten. 
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Figur 2. Förhållningssätt som användes uppdelat på kvinnor och män. 

Y-axeln visar antal klientmöten.  

 

Förhållningssätten som användes i stor utsträckning till kvinnor och män redovisas i figur 3. 

Av förhållningssätten i stor utsträckning användes fem olika förhållningssätt till kvinnor och 

tre olika förhållningssätt till män. Det finns inga skillnader i deltagarnas användande av 

instruerande förhållningssätt till kvinnor och män, eftersom förhållningssättet användes i stor 

utsträckning i samtliga tolv klientmöten. Resultatet visar även att deltagarna använde 

empatiskt förhållningssätt och problemlösande förhållningssätt, i stor utsträckning, endast till 

kvinnor. En annan skillnad är att uppmuntrande förhållningssätt användes i stor utsträckning 

till fler män än kvinnor. 

 

 
Figur 3. Förhållningssätten som användes i stor utsträckning uppdelat på kvinnor och män.  

Y-axeln visar antal klientmöten. 

 

I tabell II redovisas förhållningssätten som användes i stor utsträckning (baserat på samma 

data som i figur 3) och i liten utsträckning mellan kvinnor och män. Här åskådliggörs att 

förespråkande förhållningssätt inte användes i stor utsträckning i något klientmöte. Däremot 

användes det i liten utsträckning dubbelt så många gånger till kvinnor som män. En annan 

skillnad är att empatiskt förhållningssätt användes till fler kvinnor, varav en i stor 

utsträckning och fyra i liten utsträckning medan tre män bemöttes med empatiskt 

förhållningssätt och då i liten utsträckning.  
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Tabell II. Förhållningssätten som användes i stor och liten utsträckning fördelat på kvinnor 

och män 

Förhållningssätt 

Användes i stor 

utsträckning 

Användes i liten 

utsträckning 

Kvinnor Män Kvinnor Män 

Förespråkande 0 0 4 2 

Samarbetande 4 3 0 2 

Empatisk 1 0 4 3 

Uppmuntrande 1 3 5 3 

Instruerande 6 6 0 0 

Problemlösande 1 0 2 1 

 

6. Diskussion 

Studiens syfte var att beskriva vilka förhållningssätt arbetsterapeuter använder i mötet med 

klienter samt uppmärksamma skillnader ur ett genusperspektiv. Tvärsnittsstudien har gett en 

inblick i arbetsterapeuters användande av förhållningssätten i IRM i klientmöten samt 

synliggjort skillnader ur ett genusperspektiv vilket svarar mot studiens syfte. 

 

6.1 Metoddiskussion 

Att använda en tvärsnittsstudie möjliggör att mäta prevalens utan att ta hänsyn till 

förändringar över tid (Ejlertsson, 2003). Resultatet är således en beskrivning över 

arbetsterapeuternas användande av förhållningssätten samt skillnader ur ett genusperspektiv 

vid tidpunkten när studien genomförs. Att använda observation var relevant utifrån syftet att 

beskriva deltagarnas användning av förhållningssätten. Genom att använda observationer 

undersöks vad som sker i mötet utan att påverka deltagarna (Ejlertsson, 2003). Även Taylor et 

al. (2011) rekommenderar att använda observationer för att studera hur arbetsterapeuter 

använder förhållningssätten i IRM. 

Bekvämlighetsurval, det vill säga ett icke-slumpmässigt urval (Polit & Beck 2012), 

gjordes då det var ett lättillgängligt sätt att få deltagare till studien, eftersom de själva fick 

anmäla intresse. Att urvalsmetoden användes i studien leder till att stickprovet inte är 

representativt för populationen, med andra ord är resultatet inte möjligt att generalisera 

(Ejlertsson, 2003). Ett icke-slumpmässigt urval ökar även risken för systematiska fel (Polit & 

Beck, 2012). Att urvalet endast utgjordes av kvinnor är även en konsekvens av 

urvalsmetoden, vilket också leder till att stickprovet inte är representativt för populationen. 

För att generalisera resultatet till populationen krävs att stickprovet är slumpmässigt 

(Ejlertsson, 2003), vilket även hade möjliggjort att män deltog i studien. Urvalet som 

utgjordes av sex arbetsterapeuter i tolv observationer är relativt litet för en kvantitativ studie. 

Urvalets storlek valdes utifrån studiens omfattning. Ett större urval möjliggör resultat med 

mer styrka (power) och generalisering (Polit & Beck, 2012). Således kan resultatet i studien 

anses vagt och är inte möjligt att generalisera. Dock ger det en beskrivande bild av 

deltagarnas användning av förhållningssätt samt skillnader ur ett genusperspektiv som det inte 

finns forskning om sedan tidigare.  

Hänsyn togs till Forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2002) för att genomföra 

studien på ett etiskt korrekt sätt och för att deltagarna skulle få förtroende för studien. En 

reflektion är att arbetsterapeuterna enklare kunde ta ett avvägt beslut om deltagande i studien, 

då de fått information om studiens upplägg och vad deltagandet innebar för såväl 

arbetsterapeut som klient. Även att data hanterades konfidentiellt kan ha påverkat beslut om 
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deltagande, då delar av insamlad data kan anses känslig om den används på fel sätt 

(Vetenskapsrådet, 2002). Att samtycke insamlades från klinikchefer, deltagande 

arbetsterapeuter och klienter var relevant för genomförandet av studien eftersom det kan öka 

deltagarnas förtroende. Klienterna var inte deltagare i studien men ändå delaktiga för att 

möjliggöra studien, därför var det etiskt korrekt att även klienten fick ge samtycke till 

observatörernas närvaro i mötet. Klienterna fick information om att de när som helst kunde ta 

tillbaka sitt samtycke utan att det påverkar fortsatt kontakt med arbetsterapeut. Detta kan vara 

svårt för observatörerna att säkerställa, dock var det ingen klient som valde att ta tillbaka sitt 

samtycke under klientmötet som observerades.  

Ett observationsprotokoll utformades eftersom det inte fanns ett färdigt instrument 

anpassat efter studiens syfte. Att använda ett färdigt instrument hade kunnat underlätta arbetet 

och varit mer tidseffektivt (Polit & Beck, 2012), genom att exempelvis inte behöva 

validitetstesta instrumentet. Vid utformning av protokollet eftersträvades god validitet och 

reliabilitet vilket kan minska systematiska fel vid observationer (Polit & Beck, 2012). I 

efterhand kan konstateras att fler pilotobservationer borde genomförts för att förbereda 

observatörerna inför observationerna. Fler pilotobservationer hade kunnat förebygga 

systematiska fel till följd av att observatörerna blev mer bekväma och skickliga i användandet 

av protokollet. Systematiska fel har dock inte uppmärksammats under studiens gång vilket 

ökar studiens tillförlitlighet. 

Observationsprotokoll valdes framför videoinspelning, då videoinspelning kan påverka 

deltagarnas agerande genom att deltagare och klienter kan känna sig obekväma framför 

kameran (Polit & Beck, 2012). I stället valdes att två observatörer skulle observera mötet för 

att få ett så tillförlitligt resultat som möjligt. Att observatörer deltog i klientmötet kan 

emellertid ha påverkat deltagarnas agerande. Ett antagande är att deltagarna kan ha agerat 

annorlunda då de var medvetna om att de deltog i en studie, så kallad Hawthorneffekt (Polit & 

Beck, 2012). Att två observatörer deltog i varje observation kan också haft inverkan på både 

deltagare och klient eftersom det blir mer framträdande att situationen är iakttagen än om en 

observatör deltagit. Detta var dock inget observatörerna lade märke till under observationerna. 

Dataanalysen strukturerades för att få ett så tillförlitligt resultat som möjligt. Genom att 

diskutera utifrån observationsprotokollen i anslutning till observationerna minskade risken att 

resultatet tolkades om och omvärderades i efterhand (Polit & Beck, 2012). Dock kan 

diskussionen ha påverkat resultatet, då det kan appliceras subjektiva värderingar under 

diskussion. Observatörerna var i stor grad överens om vilka förhållningssätt som användes i 

stor utsträckning i mötet, vilket minskar risken för slumpmässiga fel (Polit & Beck, 2012) och 

ökar studiens tillförlitlighet. Däremot var risken större för slumpmässiga fel vid 

förhållningssätten som användes i liten utsträckning då observatörernas protokoll vid några 

tillfällen skildes åt och därför diskuterades. Diskussionen ledde fram till konsensus vilket kan 

stärka studiens reliabilitet (Polit & Beck, 2012) och tillförlitlighet. 

 

6.2 Resultatdiskussion 

Studiens resultat visar att instruerande förhållningssätt och uppmuntrande förhållningssätt 

användes i flest klientmöten oberoende av utsträckning. Detta kan jämföras med en 

enkätstudie av Taylor et al. (2011) som rangordnat förhållningssätten från mest till minst 

använda. Enkätstudien visar att arbetsterapeuter använder uppmuntrande förhållningssätt och 

samarbetande förhållningssätt mest medan instruerande förhållningssätt användes näst 

minst. Dock skiljer sig enkätstudiens urvalsstorlek, metod för datainsamling och antal 

inkluderade förhållningssätt från denna tvärsnittsstudie, vilket kan vara en förklaring till att 

även resultaten skiljer sig åt. Taylor et al. (2011) studerade även sambandet mellan klientens 

beteende och arbetsterapeutens förhållningssätt. Där framkom att empatiskt förhållningssätt 
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och problemlösande förhållningssätt oftare användes till klienter med depression. I denna 

tvärsnittsstudie användes empatiskt förhållningssätt och problemlösande förhållningssätt i 

minst antal klientmöten, vilket kan förklaras med att ingen klient hade kontakt med 

arbetsterapeuten på grund av depression. Detta kan bero på att deltagarna i denna studie valde 

ut klientmöten som var lämpliga för observation och inte valde klienter med denna 

problematik. Det selektiva valet av klientmöte kan ha påverkat resultatet, då ingen situation 

bedömdes som svår med omständigheter som påverkade relationen (Taylor, 2008). Det är 

viktigt att uppmärksamma att ingen av deltagarna i studien hade förkunskaper om IRM och 

därför inte medvetet använde förhållningssätten på det sätt som beskrivs i modellen, något 

som även kan ha påverkat resultatet. Emellertid har det varit möjligt att identifiera de sex 

förhållningssätten i observationerna även om användningen inte varit medveten. Deltagarna 

tog examen mellan 1983 och 2012, varav fem deltagare innan 1996. Att deltagarna inte har 

kunskap om IRM kan bero på att modellen är relativt ny, då The Intentional Relationship: 

Occupational therapy and use of self (Taylor, 2008) publicerades 2008.  

Det finns fler faktorer som kan ha påverkat resultatet. I nio av de tolv klientmöten som 

observerades hade deltagaren träffat klienten förut, där vissa hade en lång relation med 

klienten medan andra endast träffat klienten vid ett fåtal tillfällen. I tre av observationerna 

hade deltagaren inte träffat klienten tidigare. Relationen mellan deltagare och klient kan ha 

påverkat resultatet genom att deltagaren känner klienten, vet vilka behov klienten har i mötet 

och om klienten själv vill leda situationen eller föredrar att arbetsterapeuten gör det (Price, 

2009) och väljer förhållningssätt därefter. Här finns tydliga likheter till klientcentrering och 

MOHO som beskriver att arbetsterapeuter ser varje klient som unik och utgår från klientens 

vilja, vanor och roller (Kielhofner, 2007). Att deltagare och klient inte träffats tidigare kan 

också ha påverkat resultatet genom att deltagaren inte känner klientens personlighet, sätt att 

kommunicera, grad av tillit och behov av kontroll (Taylor, 2008) och därför använder fler 

förhållningssätt för att bygga upp relationen. Detta är dock endast en reflektion och har inte 

undersökts i studien. En annan aspekt som kan ha påverkat resultatet är att deltagarnas 

personlighet styr vilka förhållningssätt som användes i mötet, något som Taylor (2008) 

beskriver i IRM. Där beskrivs även att klientens personlighet och behov samt situation är 

faktorer som påverkar arbetsterapeutens förhållningssätt. Ytterligare en aspekt som kan ha 

påverkat resultatet är att tidsåtgången var mellan 15 och 70 minuter per observerat klientmöte. 

Deltagarna hade större möjlighet att använda fler förhållningssätt under ett möte som pågick 

under längre tid. Dock finns inget som tyder på att fler förhållningssätt är bättre för relationen. 

Snarare menar Taylor (2008) att det är klientens behov i mötet som styr val av 

förhållningssätt.  

Intressanta skillnader har identifierats i hur deltagarna använder förhållningssätten i mötet 

med kvinnor respektive män. Exempelvis bemöttes fler män med uppmuntrande 

förhållningssätt i stor utsträckning jämfört med kvinnor som bemöttes med samarbetande 

förhållningssätt, empatiskt förhållningssätt och problemlösande förhållningssätt i stor 

utsträckning. En möjlig förklaring till detta kan vara att deltagarna omedvetet konstruerar 

genus i mötet med klienter, vilket även forskning av Liedberg et al. (2010) visar att 

arbetsterapeuter gör. En möjlig förklaring är att deltagarna arbetar klientcentrerat och bemöter 

klienter utifrån deras individuella behov (Kielhofner, 2007). Dock sker detta utan att ta 

hänsyn till genus och de skillnader i bemötandet som kan uppkomma till följd av att vara 

genusneutral. Detta visar betydelsen av att komplettera ett klientcentrerat arbetssätt med 

medvetenhet om genus (Liedberg & Lindh Falk, 2010), något som även kan gynna det 

holistiska synsätt som tillämpas inom arbetsterapi. Risberg (2005) menar att om 

arbetsterapeuter medvetandegör och åsidosätter egna förutfattade meningar relaterade till 

genus, och på så sätt tillämpar ett medvetet genusperspektiv, minskas risken för genusbias. 
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Detta leder enligt Öhman (2009) till jämställd rehabilitering. Ett resultat som inte kan 

förklaras med att deltagarna är genusneutrala är att instruerande förhållningssätt användes i 

stor utsträckning i samtliga klientmöten. Detta kan vara en effekt av att de klientmöten som 

observerades var bedömningssituationer, där deltagarna ansåg att klienten hade behov av att 

arbetsterapeuten tog en ledande roll och använde förhållningssättet till att instruera klienten 

(Taylor, 2008).  

Denna studie kan användas inom arbetsterapipraxis för att uppmärksamma hur 

arbetsterapeuter använder förhållningssätten i mötet med klienter. Studien kan även användas 

för att belysa genusaspekten inom arbetsterapi samt uppmärksamma vikten av att komplettera 

ett klientcentrerat arbetssätt med medvetenhet om genus. Att arbetsterapeuter använder 

förhållningssätten på det sätt som beskrivs i IRM och har ett medvetet genusperspektiv kan 

även gynna det holistiska synsätt som tillämpas inom arbetsterapi. I studien framhävs även 

betydelsen av ett medvetet genusperspektiv inom arbetsterapi för att minska skillnader i 

bemötande av kvinnor och män och bidra till jämställd rehabilitering.  

Vidare forskning om IRM behövs för att uppmärksamma hur modellen kan användas för 

att skapa förutsättningar för lyckad relation mellan arbetsterapeut och klient. Ett exempel är 

att undersöka hur arbetsterapeuter medvetet använder IRM och växlar mellan 

förhållningssätten för att bemöta klientens behov. De genusskillnader som noterats i denna 

studie i användandet av förhållningssätt i mötet med kvinnor respektive män är tillsynes små 

men likväl av betydelse då det ger en första inblick i ett område med begränsad forskning. 

Vidare forskning om genus inom arbetsterapi behövs för att öka medvetenheten om genus hos 

såväl arbetsterapeuter som arbetsterapeutstudenter för att undvika genusbias samt att genus 

konstrueras i möte med klienter. Kvantitativa observationsstudier med större urval kan 

genomföras för att kartlägga arbetsterapeuters användning av förhållningssätt samt undersöka 

om det finns signifikanta skillnader i arbetsterapeuters bemötande av kvinnor och män. 

 

6.3 Slutsatser  

Denna studie beskriver arbetsterapeuters användning av förhållningssätten i IRM samt 

skillnader ur ett genusperspektiv. Slutsatser från studien är att samtliga sex förhållningssätt i 

IRM användes av deltagarna i mötet med klienter i någon utsträckning, där instruerande 

förhållningssätt och uppmuntrande förhållningssätt användes i flest klientmöten. Skillnader 

finns i de förhållningssätt som användes i klientmöten med kvinnor respektive män. 

Exempelvis bemöttes fler kvinnor med förespråkande förhållningssätt, empatiskt 

förhållningssätt samt problemlösande förhållningssätt medan fler män bemöttes med 

samarbetande förhållningssätt. Det finns även skillnader i förhållningssätten som användes i 

stor utsträckning där fler kvinnor bemöttes med empatiskt förhållningssätt och 

problemlösande förhållningssätt och fler män bemöttes med uppmuntrande förhållningssätt. 

Även om skillnaderna är små och inte kan generaliseras är de viktiga att belysa, då det finns 

begränsad forskning inom området och skillnaderna ändå kan anses kliniskt relevanta. Vad 

dessa skillnader beror på är svårt att fastslå. En möjlig förklaring är att arbetsterapeuter 

arbetar klientcentrarat och inte är medvetna om hur genus påverkar arbetsterapin och därför 

konstruerar genus i mötet med klienter. Denna studie kan användas inom arbetsterapipraxis 

för att uppmärksamma hur arbetsterapeuter använder förhållningssätten samt för att belysa 

genusaspekten inom arbetsterapi. 
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Bilaga 

 

Observationsprotokoll 

 

 

Kod:  Observatör: 

 

 

 

Situation 

 

Kvinna  Man  

 

Tidsåtgång: 

 

 

Information arbetsterapeut   
 

Examensår:     

 

Förkunskaper IRM:    

  

Träffat klienten tidigare:    

   

Arbetsterapeutens helhetsbedömning av mötet:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Arbetsterapeutens förhållningssätt Identifi

erat 

Anteckningar 

Förespråkande   

- Informerar klienten om rättigheter   

- Företräder klienten  

- Intresserar sig för klientens problem 

även inom andra områden 

 

- Uttrycker att problemen finns i 

miljön och omgivningen snarare än 

i funktionsnedsättnigen  

 

Samarbetande   

- Involverar klienten i beslut och  

Resonemang om behandlingen 

  

- Efterfrågar kontinuerligt respons 

från klienten 

 

- Ger klienten utrymme att vara 

självständig och fatta egna beslut 

 

- Tar ett steg tillbaka, låter klienten ta 

ansvar och leda situationen 

 

Empatisk   

- Visar stor förståelse för klientens 

problem 

  

- Är inkännande och tålmodig  

- Ger klienten tid att berätta om sina 

problem 

 

- Lyssnar noga och aktivt, bekräftar 

icke-verbalt, summerar 

 

- Fokuserar på klientens känslor i 

situationen 

 

Uppmuntrande   

- Uppmuntrar till aktivitetsutförande 

genom positiv respons  

  

- Motiverar med humor, 

komplimanger, sång och dans 

 

- Avleder klienten från negativa 

tankemönster 

 

- Är optimistisk, lekfull och ger 

positiv energi 

 

- Använder aktiviteter som motiverar 

klienten 

 

Instruerande   

- Använder detaljerade beskrivningar, 

undervisar klienten 

  

- Leder, instruerar och förevisar  

- Kommunicerar via frågor-svar  

- Ger konstruktiv kritik och förklarar  

- Konfronterar klienten vid behov 

och hänvisar till sin kompetens 

  



 

Problemlösande   

- Använder logik och är 

lösningsfokuserad 

  

- Är rak i kommunikationen  

- Ställer strategiska frågor   

- Analyserar, jämför och resonerar 

med klienten för att lösa problem 

 

- Försöker få klienten att upptäcka 

andra infallsvinklar 

 

 

Utformad från Intentional Relationship Model (Taylor, 2008). 

 


