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Sammanfattning: 
Bakgrund: Arbetsterapeuter jobbar nära patienter, vilket gör att relationen mellan patient och 
arbetsterapeut blir viktig. En stor del av ansvaret för relationen ligger hos arbetsterapeuten 
där förhållningssättet har en betydelse för relationen. I tidigare studier har arbetsterapeuter 
uttryckt att de saknar kunskap om terapeutiskt förhållningssätt vid exempelvis hantering av 
känslomässigt laddade situationer. Syfte: Syftet med studien är att beskriva arbetsterapeuters 
erfarenheter av att ge patienter negativa besked om en intervention och hur relationen mellan 
arbetsterapeuten och patienten påverkas av det. Metod: Denna studie genomfördes med en 
kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer med åtta yrkesverksamma 
arbetsterapeuter inom vård och omsorg på olika platser i Sverige. En kvalitativ 
innehållsanalys användes vid dataanalysen. Resultat: Fyra kategorier framkom i analysen; 
Relationen, Ett negativt besked, Ett negativt beskeds påverkan på relationen och Återskapa 
relationen. Resultatet visade att relationen mellan arbetsterapeut och patient ibland påverkas 
av nekandet av en intervention. Deltagarna framhöll betydelsen av relationen i den 
arbetsterapeutiska processen. Slutsats: Studien visade att arbetsterapeuter ibland behöver ge 
negativa besked men att det inte alltid behöver påverka patientrelationen. Arbetsterapeuterna 
hanterade dessa situationen på ett professionellt sätt och det var sällan som relationerna skar 
sig. En god relation underlättar framläggandet av ett negativt besked om en intervention och 
gynnar den fortsatta relationen med patienten.  
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1. Inledning 
Vid patientmöten som ingår i arbetsterapeutens vardag tas beslut om interventioner. Ibland är 
det inte möjligt att tillmötesgå en patients önskningar utan arbetsterapeuten måste neka 
önskade interventioner. En del beslut tas inte av arbetsterapeuterna själva, som vid 
bostadsanpassning och körkortsprövning, då är arbetsterapeuten delaktig i processen men 
fattar inte det avgörande beslutet. 
 
I vår framtida yrkesroll som arbetsterapeuter kommer vi hamna i situationer där vi inte kan 
uppfylla patientens önskemål. Vi har fått uppfattningen att det har en direkt påverkan på 
relationen mellan arbetsterapeut och patient. Denna studie syftar till att beskriva om och hur 
relationen mellan arbetsterapeut och patient påverkas av att neka en intervention, använder 
arbetsterapeuten någon strategi och hur de går vidare med arbetet. 
 
2. Bakgrund 
2.1 Arbetsterapi och interventioner 
Arbetsterapi syftar till att främja en persons förmåga till aktivitet och delaktighet med 
utgångspunkten från personens syn på sin egen situation och behov (1). Centralt inom 
arbetsterapi är att arbeta med aktiviteter, vilket är en del av en persons vardag och utgör ett 
syfte och en mening för individen (2).  
 
Arbetsterapeutiska insatser ges på samhälls-, grupp- eller individnivå och innefattar alla 
åldersgrupper (1). Interventionerna syftar till att patienter ska återfå förmågor att utföra 
vardagliga aktiviteter som gått förlorade eller blivit nedsatta som följd av fysiska eller 
psykiska problem (2). I flera källor beskrivs interventioner som att modifiera miljön, 
förskriva och justera fysiska som kognitiva hjälpmedel, att stötta och motivera personer till 
att utveckla kognitiva, fysiska och sociala förmågor. Interventioner kan även handla om att 
hjälpa personer utföra aktiviteter som att cykla, gå och att planera sin vardag (2-5).  
 
Fokus i arbetsterapi ligger framförallt på vardagliga aktiviteter och de faktorer som påverkar 
och formar dessa aktiviteter (3). Utförandet av arbetsterapi är baserat på antagandet att 
aktivitet kan användas för att förebygga eller minska dysfunktion (2). Arbetsterapeuter kan 
arbeta med att aktivera patienten och använda aktiviteter som ett terapeutiskt verktyg (3). En 
intervention i form av aktivitet väljs utefter det terapeutiska värdet (2).  
 
Arbetsterapeuter kan behöva uppmuntra patienten till att vara en del av den terapeutiska 
processen för att tillsammans utforma och genomföra arbetsterapin (3). Det ställer stora krav 
på en arbetsterapeuts förmåga, olika normer och värden behöver vägas mot varandra (1).  
 
2.2 Relation mellan arbetsterapeut och patient 
I ett patient-terapeutförhållande arbetar patient och terapeut tillsammans och är beroende av 
varandra för att resultatet ska bli bra. Detta sker genom att ifrågasätta problem samt lita på 
och lära sig av varandra under hela behandlingsprocessen (6). Relationen grundas i 
interaktionen mellan de båda parterna utifrån önskemål och förväntningar som de har 
gentemot varandra (7). Varje individ ska bemötas på ett värdigt sätt med respekt och en insikt 
att denne är en unik och kompetent person med förmåga till självbestämmande, vid 
eventuella frågor som rör dennes liv (1).  
 
Peloquin (7) skriver att en bra relation mellan patient och arbetsterapeut kräver viss 
skicklighet från arbetsterapeuten sida, där arbetsterapeuten behöver vara en bra lyssnare och 
ha god självkontroll. Viktiga egenskaper för att uppnå detta är förmåga att inge förtroende, 
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visa vänlighet, tålamod och mod. En positiv relation mellan arbetsterapeut och patient har en 
central roll i behandlingen (8-10). Enligt Eklund et al. (11) skapas en god relation genom att 
föra naturliga samtal, ingjuta hopp till patienten och att vara ett känslomässigt och 
professionellt stöd i processen. Arbetsterapeuten ska även motivera och ge energi till 
patienten, för att göra denne delaktig i rehabiliteringen.  
 
I flera studier som beskriver relationen mellan arbetsterapeut och patient betonas det att en 
god relation i början av arbetsterapiprocessen är viktigt, relationen kan ta olika lång tid att 
etablera men har en central betydelse för att uppnå en god rehabilitering (8-10). Relationen är 
ett redskap som inverkar på hur patienten kommer att uppnå de mål som har satts (11). Därför 
har arbetsterapeutens sätt att agera en stark påverkan på resultatet i behandlingen (5). Det är 
viktigt att arbetsterapeuten är tydlig, upprepar informationen och är öppen för att diskutera 
för att undvika missförstånd (11).  
 
En arbetsterapeut kan använda ett klientcentrerat arbetssätt för att främja patientens 
delaktighet (6). Den bygger på betydelsen av partnerskap, engagemang, deltagande och 
förhandlingar. Arbetsterapeuten lyssnar aktivt och visar respekt för patienten och dennes 
behov (3). Att arbeta klientcentrerat innebär för patienten att denne får vara med och ta beslut 
om interventioner och bestämma betydelsen av miljön (6). 
 
Trots det klientcentrerade arbetssättet menar Law et al. (6) att det kan uppstå situationer där 
arbetsterapeuten måste tydligt redogöra för när den stödjer patientens önskemål och när den 
inte gör det för att behålla en god relation. Det gäller till exempel när patienten gör riskfyllda 
val, som innebär att patienten kan hamna i fara eller gör att patienten riskerar att misslyckas, 
men även när arbetsterapeuten känner sig obekväm med patientens val (6). Arbetsterapeuter 
kan avbryta eller välja att inte påbörja en intervention som inte kommer att gynna patienten, 
för att inte riskera att försämra förmågan till aktivitet eller delaktighet (6). 
 
I vissa fall kan patienten uppleva beslut, som arbetsterapeuten tar, som negativt riktade mot 
denne, till exempel en bedömning som påverkar återgång till arbete eller ett 
försäkringsbeslut. Det är då viktigt att bemöta den andres förväntningar för att undvika en 
känsla av svek eftersom det har en direkt påverkan på relationen. En enkel händelse som att 
missa ett möte eller missförstånd kring rehabiliteringen kan leda till att förtroendet dem 
emellan tar skada (12).  
 
Flera arbetsterapeuter beskriver att de inte har tillräckligt med kunskap eller ingen bra grund 
för att skapa ett terapeutiskt förhållande med patienten (8,9). Det är framförallt känslosamt 
laddade situationer som till exempel ilska, otålighet och frustration som är problematiska att 
hantera i patient-terapeutförhållandet (10,12). 
 
2.3 Förhållningssätt 
Taylor (12) beskriver i Intentional Relationship Model (IRM) att det är terapeuten som 
ansvarar för att relationen mellan patient och terapeut ska fungera. Modellen ska komplettera 
andra arbetsterapeutiska metoder och modeller genom att underlätta skapandet av en relation 
till patienten (12). Enligt IRM finns det sex stycken förhållningssätt som arbetsterapeuter kan 
använda sig av vid mötet med en patient. Dessa förhållningssätt är förespråkande, 
samarbetande, empatiskt, uppmuntrande, instruerande och problemlösande (12).  
 
Det förespråkande förhållningssättet innebär att arbetsterapeuten fungerar som en 
förmedlare, förhandlare eller annan form av förespråkare med externa personer och 
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institutioner. Ett samarbetande förhållningssätt går ut på att terapeuten uppmanar patienten 
till val, frihet och självständighet och låter denne vara en aktiv deltagare i behandlingen. 
Empatiskt förhållningssätt innebär att arbetsterapeuten vill förstå patientens känslor, tankar 
och beteende samtidigt som arbetsterapeuten ger bekräftelse till patienten. I ett uppmuntrande 
förhållningssätt arbetar arbetsterapeuten för att ingjuta hopp till patienten, uppmuntra denne 
till eget tänkande, ge glädje och förtroende. Det instruerande förhållningssättet utgår ifrån att 
arbetsterapeuten har en noggrann struktur på behandlingen, ger tydliga instruktioner och 
feedback om patientens presterande. Det sjätte förhållningssättet är det problemlösande och 
här ska arbetsterapeuten underlätta för pragmatiskt tänkande hos patienten och lösa 
eventuella dilemman genom att terapeuten ställer strategiska frågor och låter patienten 
jämföra och själv tänka (12). Eklund et al. (11) skriver att förhållningssätt som främjar 
behandlingsresultat är empati, samarbete och en gemensam uppfattning kring mål hos 
patienten. 
 
2.4 Problemformulering 
De interventioner som används inom arbetsterapi kan vara av både fysisk och kognitiv art och 
syftar till att stötta och motivera patienten att utveckla sina förmågor. Arbetet nära människor 
gör relationen viktigt och ställer stora krav på arbetsterapeutens förmåga att agera så att 
patienten görs delaktig. En arbetsterapeut kan avbryta eller välja att inte påbörja en 
intervention på grund av att den inte gynnar patienten eller riskerar att försämra patientens 
förmåga till aktivitet. 
 
En stor del av ansvaret för relationen ligger hos arbetsterapeuten där förhållningssättet är 
viktigt vid bemötandet av patienten. Arbetsterapeuter nämner att de saknar kunskap om 
terapeutiskt förhållningssätt, till exempel i hur de ska hantera situationer som lätt blir 
känslomässigt laddade. Studier och litteratur tar upp begreppet “breaking bad news” och 
handlar om att ge negativa besked som är sjukdomsrelaterade, till exempel lämna ett besked 
om cancer. Warnock et al. (13) och Bousquet et al. (14) skriver att det är relationen gentemot 
patienten, dess familj, den institutionella och kulturella miljön som gör det svårare för 
vårdpersonalen att ge ett negativt besked. Lloyd (15) betonar vikten av att det negativa 
beskedet är förståeligt, personligt, noggrant och fullständigt för patienten. Denna litteratur 
och studier tar endast upp framläggandet av ett negativt besked men inte hur relationen 
påverkas efteråt. Inga studier kunde finnas som handlar om negativa besked inom arbetsterapi 
och hur de kan påverka patientrelationen, vilket motiverade studien. 
 
3. Syfte 
Syftet med studien är att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av att ge patienter negativa 
besked om en intervention och hur relationen mellan arbetsterapeuten och patienten påverkas 
av det. 
 
4. Metod 
4.1 Design 
Då syftet med studien är att beskriva arbetsterapeuternas erfarenheter, valdes en kvalitativ 
metod (16). Malterud (17) skriver att en kvalitativ metod strävar efter att förstå mänskliga 
erfarenheter och upplevelser. Vid datainsamlingen användes en intervju med öppna frågor för 
att ta del av arbetsterapeuternas erfarenheter och berättelser (16). Till databearbetningen 
användes en kvalitativ innehållsanalys (18). 
 



  

7 
 

4.2 Urval 
Ett bekvämlighetsurval användes med inklusionskriteriet att vara yrkesverksam 
arbetsterapeut som någon gång behövt ge ett negativt besked till en patient kring en önskad 
intervention. Utifrån personlig kännedom skickades mejl till arbetsterapeuter i södra och 
Mellansverige med förfrågan om de ville delta i studien. För att få ytterligare deltagare 
skickades mejl till verksamhetschefer inom vård och omsorg i kommun, region och statlig 
förvaltningsmyndighet som vidarebefordrade det till arbetsterapeuter. Mejlet bestod av ett 
informationsbrev som gav information om studiens syfte och kontaktuppgifter. Totalt deltog 
åtta arbetsterapeuter i studien, samtliga kvinnor, från barn- och ungdomshabilitering, 
vårdavdelning för barn, reumatologen, hemvård och kommunen riktat mot LSS. 
 
4.3 Datainsamling 
Datainsamlingen skedde genom intervjuer av yrkesverksamma arbetsterapeuter, eftersom 
syftet med studien var att beskriva arbetsterapeuternas erfarenheter, vilket Kvale et al. (19) 
skriver att en kvalitativ forskningsintervju möjliggör. 
 
En semistrukturerad metod användes med en intervjuguide, se bilaga 1. Alvehus (16) skriver 
att en semistrukturerad intervju ska innehålla öppna frågor, där det är viktigt att intervjuaren 
är flexibel och kan ställa följdfrågor för att respondenten ska utveckla sina svar. 
Intervjufrågorna utformades utifrån bakgrunden och tidigare erfarenheter av området med 
målet att besvara syftet med studien. Frågorna i början av intervjun var till för att deltagarna 
skulle känna sig bekväma i situationen eftersom syftet med studien kan upplevas som 
känsligt att prata om. De öppna frågorna användes för att deltagarna skulle dela med sig av 
sina erfarenheter och ges möjlighet att berätta med egna ord. En provintervju genomfördes, 
Lantz (20) menar att den görs för att undersöka om frågorna är relevanta för syftet och ger 
möjlighet till eventuella modifieringar eller förbättringar. Att genomföra en provintervju 
ökade självförtroendet hos författarna inför intervjuerna och inga förändringar i 
intervjuguiden gjordes. 
 
Totalt genomfördes åtta intervjuer varav sex stycken över telefon på grund av det geografiska 
avståndet eller tidsbrist hos deltagaren. Kvale et al. (19) skriver att telefonintervjuer ger 
ökade möjligheter att ta med personer som befinner sig på andra geografiska platser. 
Intervjuerna genomfördes av båda författarna med uppdelade roller i form av en ledande och 
en passiv roll. Den som hade den ledande rollen ställde frågorna och höll i intervjun, medan 
den som hade den passiva rollen satt bredvid och skrev ned följdfrågor till den som ledde 
intervjun. Telefonintervjuerna genomfördes på samma sätt som de två intervjuerna på plats 
där den ledande rollen och den lyssnande rollen bestämdes innan intervjun. Varje intervju tog 
ungefär tjugofem minuter att genomföra.  
 
Vid varje intervju med arbetsterapeuterna presenterades först innehållet i informationsbrevet 
varpå de gav sitt samtycke till att delta vid intervjun och till inspelningen. Kvale et al. (19) 
skriver att en inspelad intervju ger en större frihet för den som intervjuar att fokusera på 
deltagaren och ämnet eftersom det som sägs i intervjun finns inspelat. 
 
4.4 Dataanalys 
En kvalitativ innehållsanalys användes för att analysera materialet utifrån Lundman et al. 
(18). Transkriberingen skedde direkt efter varje intervju av den som haft den ledande rollen, 
Malterud (17) skriver att detta tillvägagångssätt stärker validiteten i analysmaterialet genom 
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att innebörden blir då mer exakt. Intervjuerna skrevs ner ordagrant med tankepauser och 
mellanord i textform (16, 18). Texten lästes sedan i enlighet med Lundman et al. (18) ett 
flertal gånger för att skapa en helhetsbild och ge tillfälle till reflektion i syfte att få fram det 
centrala i texten.  
 
Det transkriberade materialet analyserades enligt Lundman et al. (18) tillvägagångssätt där 
meningsenheter skapades utifrån syftet bestående av meningsbärande text, med ord, meningar 
och stycken som hörde ihop via sammanhanget och innehållet i texten. Texten markerades i 
olika färger för att göra denna del av analysarbetet tydligare. Meningsenheterna 
kondenserades sedan för att göra texten kortare och underlätta hanteringen utan att något 
väsentligt försvinner (18). De kondenserade meningsenheterna kodades med en kort 
beskrivning av innehållet, se tabell I. Författarna skapade sedan kategorier genom att jämföra 
likheter och skillnader mellan koderna och de kondenserade meningsenheterna. Varje 
kategori innehåller flera koder med liknande innehåll och resultatet redovisas utifrån det 
manifesta innehållet, vilket betyder att det är på en beskrivande nivå (18). Totalt skapades 
fyra kategorier och nio underkategorier. 
 
Tabell 1, Exempel på analys av data 

Meningsenhet Kondensering Kod Underkategori Kategori  

Beror på hur 
man lyckats 
lägga fram 
beskedet, om 
det finns någon 
förståelse. 
Oftast fungerar 
det bra i 
fortsättningen, 
om det inte gör 
det så kan en 
annan kollega ta 
över vid nästa 
situation och 
bedömning. Om 
det finns 
förståelse har 
det inte varit 
några 
konstigheter 
med relationen 
efteråt. 

Relationen 
påverkas 
beroende på 
framläggandet 
av 
arbetsterapeuten 
och förståelsen 
hos patienten. 
Oftast fungerar 
relationen bra 
efteråt, annars 
kan en kollega 
ta över. 

Relationen 
påverkas 
beroende på 
förståelse och 
framläggande. 

En god relation 
och förståelse 
minskar 
påverkan 
 

Ett negativt 
beskeds 
påverkan på 
relationen  

 
5. Forskningsetiska överväganden 
Arbetet har följt de etiska principerna som Bryman (21) beskriver som informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet har 
uppfyllts genom att de som deltar i studien har getts information, via informationsbrevet, 
angående studiens syfte, metod, frivilligt deltagande och möjligheten till att avsluta 
deltagandet (19,21). Samtyckeskravet är uppfyllt genom att deltagarna själva fått bestämma 
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över sin medverkan i studien och gett sitt godkännande av inspelningen av intervjun (21,22). 
Konfidentialitetskravet uppfylldes genom att deltagarna blev informerade om att all data och 
uppgifter angående dem behandlas med konfidentialitet och inga obehöriga hade tillgång till 
materialet. Nyttjandekravet är uppfyllt genom att den insamlade datan endast användes till 
syftet med studien (21). Alla ljudupptagningar raderades i slutet av studien. Ålder 
dokumenterades inte eftersom det inte var av relevans för syftet med studien. En risk och 
vinstbedömning gjordes. Risken med studien var att deltagarna kunde bli illa berörda, 
eftersom de berättar om situationer där svåra beslut tagits och som kan ha gjort 
patientrelationen svår. Vinsterna var att få reda på deltagarnas erfarenheter och möjlighet att 
sprida denna kunskap vidare. Författarna bedömde att vinsterna översteg riskerna. 
 
6. Resultat 
Dataanalysen av intervjumaterialet genererade fyra kategorier och nio underkategorier, se 
tabell II. Kategorierna är: Relationen, Ett negativt besked, Ett negativt beskeds påverkan på 
relationen och Återskapa relationen. Varje kategori presenteras i beskrivande text med citat 
taget från intervjumaterialet. Citaten är bearbetade för att öka läsbarheten men utan att ta bort 
något väsentligt. 
 
Tabell II. Kategorier och underkategorier 

Kategori Underkategori 

6.1 Relationen 6.1.1 Relationens betydelse 
6.1.2 Skapa relation 

6.2 Ett negativt besked 6.2.1 Tydlig och ärlig 
6.2.2 Neka eller ta tillbaka interventioner 
6.2.3 Beslut från tredje part 
6.2.4 Förhållningssätt 

6.3 Ett negativt beskeds påverkan på 
relationen 

6.3.1 En god relation och förståelse minskar 
påverkan 
6.3.2 Negativ påverkan 
6.3.3 Involverade anhöriga 

6.4 Återskapa relationen  
 
6.1 Relationen 
En erfarenhet som framkommer är att deltagarna beskriver en god relation som den viktigaste 
komponenten i det arbetsterapeutiska arbetet. Denna relation underlättar vid framläggandet 
av ett negativt besked. Strategier för att skapa en god relation varierar utifrån situationen där 
det första mötet är viktigt för att skapa ett förtroende. Två underkategorier beskriver detta: 
Relationens betydelse och Skapa relation. 
 
6.1.1 Relationens betydelse 
Deltagarna berättar att en god relation till patienten har stor betydelse vid framläggandet av 
ett negativt besked, eftersom beskedet då tas emot bättre av patienten och relationen blir 
mindre påverkad. Deltagarna nämner att patientkontakten varierar väldigt mycket, det kan 
vara från ett till två besök eller en kontakt som varar från några månader upp till flera år. En 
erfarenhet som framkommer är att en längre patientkontakt är positiv då det ger mer tid för 
relationen. Delaktigheten är också av betydelse och stärker relationen till patienten eftersom 
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patienterna får känna sig som en del av den arbetsterapeutiska processen. En deltagare 
berättar att denne får patienten delaktig genom att ha patientens mål och vad den vill göra 
som en central del i processen. En annan deltagare beskriver hur denne får sina patienter 
delaktiga: 
 

“jag försöker verkligen att få med patienten och få dom att känna att det är dom som 
styr vilka åtgärder vi gör… alltid viktigt att försöka låta patienten få styra så mycket 
som det går” 

 
6.1.2 Skapa relation  
Relationen är något som deltagarna bygger upp under hela kontaktperioden med patienten. 
Samtliga deltagare beskriver att det vid skapandet av en relation är det viktigt att ta tid till 
patienten, lyssna och ge bekräftelse. Deltagarna berättar att det är viktigt att bygga upp ett 
förtroende hos patienten, eftersom det är av betydelse för hur relationen kan påverkas. 
Beroende på vilken patient deltagaren arbetar med så skiljer sig skapandet av relationen åt. 
Om det är ett barn så skapas relationen genom lek och är det en äldre patient så skapas 
relationen genom att vara lugn och seriös. Deltagarna menar att det gäller att tala till 
patienten, om patienten exempelvis har svårt att kommunicera så använder deltagarna, om 
möjlighet finns, nära personal till patienten som ett stöd och hjälp för att bygga upp relationen 
till patienten. Vid det första mötet menar deltagarna att det är viktigt att patienten känner 
förtroende. En deltagare beskriver att skapandet av en relation sker genom att lyssna, träffas 
flera gånger och ta hjälp av personalen: 
 

“det handlar mycket om att träffa dom flera gånger och få tid till dom och ta reda på 
så mycket som möjligt kring patienten … mycket är ju att skapa relation till 
personalen runt omkring, dom känner ju patienten väldigt bra. Många av mina 
patienter har svårt att uttrycka sig själva så mycke är ju att jobba genom personalen 
för att få en relation där…att man inte bara träffas en gång för att göra en bedömning 
utan oftast träffa dom flera gånger för att skapa ett förtroende och få en bild av 
patientens situation” 
 

6.2 Ett negativt besked 
En erfarenhet som framkommer är att deltagarna behöver ge ett negativt besked kring önskad 
intervention några gånger per år. Anledningen till varför deltagarna behöver ge ett negativt 
besked varierar. Det kan bland annat vara på grund av kriterier och anvisningar som ska 
följas inför varje intervention, eventuella riskbedömningar samt att bedömningen som är 
gjord förespråkar en annan intervention än den patienten önskar. Det presenteras i fyra 
underkategorier; Tydlig och ärlig, Neka eller ta tillbaka interventioner, Beslut från tredje part 
och Förhållningssätt. 
 
6.2.1 Tydlig och ärlig 
Deltagarna menar att det är viktigt att vara tydlig och ärlig vid framläggandet av det negativa 
beskedet. Deltagarna berättar att de behöver vara helt säkra innan de nekar en intervention 
och det är även viktigt att lägga fram beskedet på ett professionellt sätt. Deltagare beskriver 
vikten av att vara ärlig från början och tydlig med vad som är möjligt redan vid 
bedömningen. De flesta deltagarna menar att det är viktigt att aldrig utlova interventioner till 
patienterna i förväg, men finnas där för eventuella frågor och göra allt denne kan. En 
deltagare förklarar en situation enligt följande:  
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“försöka förtydliga det för patienten att jag inte kan lova att det blir av men jag kan 
hjälpa dig att försöka och jag ska liksom göra mitt yttersta men jag kan inte lova 
någonting” 

 
6.2.2 Neka eller ta tillbaka interventioner 
Situationer där deltagarna har behövt neka en intervention är när ett hjälpmedel inte anses 
fungera säkert, patienter som vill ha eller har dubbelt av samma hjälpmedel, att patienterna 
inte uppfyller kraven för interventionen eller när deltagarantalet är fullt i en träningsgrupp. 
Deltagarna uttrycker att det kan vara jobbigt att behöva neka en patient en önskad 
intervention, i några fall har deltagarna känt av en besvikelse hos patienten. Det gäller att 
vara tydlig med att det negativa beskedet inte sker på grund av elakhet utan som en följd av 
riktlinjer och anvisningar. En trygghet för deltagarna vid nekandet av en intervention är om 
det finns bra stöd från arbetsplatsen och kollegorna. En erfarenhet utifrån analysen är att 
deltagarna vid nekandet av en intervention kommer med andra förslag och lösningar på 
problemet utifrån deras bedömning, erfarenheter och arbetsplatsens resurser. En deltagare 
uttrycker sig följande: 
 

“det är väldigt viktigt att patienten känner av från mig att jag vill hitta en lösning på 
det… väldigt viktigt att man försöker visa patienten att även om jag inte kunde 
uppfylla den här önskningen så vill jag jättegärna att vi försöker hitta en annan 
lösning” 
 

En deltagare uttrycker att det är svårare att ta tillbaka ett hjälpmedel som patienten har haft 
under en längre tid och beskriver situationen enligt följande: 
 

“...då är man inte berättigad till den här stolen längre men då har man redan gift sig 
med den stolen och då är det jättesvårt att ta bort den, för det är som att kapa ett ben 
för vissa och där har vi ett problem, hur vi ska bemöta detta för det tas ju inte alltid 
emot på ett bra sätt” 

 
6.2.3 Beslut från tredje part 
En erfarenhet utifrån analysen är att anvisningar, kriterier samt beslut från en tredje part 
underlättar vid framförandet av det negativa beskedet. Det ger deltagaren något att motivera 
sitt beslut utifrån. I vissa fall kunde deltagarna bli anklagade för att ha skrivit ett felaktigt 
intyg som till exempel vid ansökan om bostadsanpassning. När en tredje part står för beslutet 
tar de flesta patienter det bättre och det har en mindre påverkan på relationen mellan 
deltagaren och patienten. En deltagare säger: 
 

“ja absolut det spelar jättestor roll tycker jag, de riktar oftast irritationen mot den 
som har valt eller tagit beslutet”  

 
6.2.4 Förhållningssätt 
Deltagarna uttrycker att förhållningssättet till patienten är en viktig del under hela den 
arbetsterapeutiska processen, men efter ett negativt besked lägger deltagarna större vikt på 
förhållningssättet. En erfarenhet som framkom är att deltagarna framförallt använder ett 
professionellt-, samarbetande- och empatiskt förhållningssätt i situationer när ett negativt 
besked ges. Deltagarna menar att det är viktigt att lägga fram beskedet på ett sådant sätt att 
patienten förstår vilken bedömning som ligger i grund till beslutet som tagits. En deltagare 
beskriver sitt förhållningssätt på följande sätt:  
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”förhållningssättet känner jag verkligen är jätteviktigt... de sätter grunden i hur 
kontakten blir efteråt, om patienten känner att man bryr sig och att dom får ett bättre 
bemötande … det är viktigt att man visar att man förstår deras besvikelse och förstår 
att det här är kanske inte vad du hade tänkt dig men kanske att det går att lösa ändå” 

 
En erfarenhet som beskrivs är att förhållningssättet är lika viktigt innan som efter. Det är 
alltid viktigt att vara tydlig, lägga fram besked på ett verkligt sätt och att inte ta patientens 
besvikelse som något personligt. Det är även viktigt att alltid möta patientens problem och ta 
patienten på allvar, oavsett situation. En deltagare beskriver följande kring förhållningssätt:  
 

“En sak jag tänker är viktigt är att man inte får vara rädd, man ska inte linda in saker 
för mycket så att man blir otydlig för det tror jag bara förvärrar saker och ting” 

 
6.3 Ett negativt beskeds påverkan på relationen 
Kategorin belyser deltagarnas erfarenheter om hur relationen påverkas av ett negativt besked. 
Det är framförallt en god relation och förståelse som gör att beskedet tas emot bättre. 
Relationen kan ibland påverkas negativt vid brist på förståelse men deltagarna använder olika 
strategier för att hantera situationen. Anhöriga kan vara väldigt delaktiga i den 
arbetsterapeutiska processen eftersom de är involverade i patientens liv och därför reagerar på 
det negativa beskedet. Tre underkategorier beskriver detta: En god relation och förståelse 
minskar påverkan, Negativ påverkan och Involverade anhöriga. 
 
6.3.1 En god relation och förståelse minskar påverkan 
Relationen till patienten fungerar i de flesta fallen bra även efter nekande av en intervention 
enligt deltagarnas erfarenhet. En god relation mellan arbetsterapeuten och patienten gör att ett 
negativt besked har mindre påverkan på relationen och tas emot bättre av patienten. Det 
handlar mycket om förståelse från patientens sida och hur arbetsterapeuten lägger fram 
beskedet. De flesta deltagarna föredrar att träffas fysiskt när det negativa beskedet ges. Ett 
samarbete mellan de båda parterna är väsentligt för att relationen ska fungera bra. En 
deltagare säger följande:  
 

“har dom ändå förståelse för att dom inte kunnat få anpassningen eller det 
hjälpmedlet så kan man ha en fortsatt god kontakt och oftast förstår de att du inte kan 
göra tvärtemot till exempel anvisningarna, du kan ju inte behandla mig olika mot alla 
andra” 

 
6.3.2 Negativ påverkan 
En erfarenhet från analysen är att det finns patienter som inte har förståelse för 
arbetsterapeutens yrkesutövande och det kan utgöra ett problem vid nekandet av en 
intervention. När relationen har påverkats negativt berättar deltagarna att de vid nästa besök 
kan gå dit tillsammans med en kollega som för talan, medan den ursprungliga 
arbetsterapeuten gör bedömningen. Alternativet som deltagarna tog upp när relationen mellan 
arbetsterapeut och patient har skurit sig är att en annan arbetsterapeutkollega får ta över vid 
nästa bedömning, vilket sker väldigt sällan. En deltagare uttrycker sig på följande sätt:  
 

“Har det skurit sig jättemycket då kan det vara så att man får byta arbetsterapeut så 
att en annan kollega åker dit, för att man känner att det inte blir bra att fortsätta 
kontakten, men det är ytterst sällan det skär sig så illa.” 
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I de fall relationen utvecklas negativt upplever deltagarna att situationen blir både tråkig och 
svår för egen del, samtidigt som situationen förmodligen blir lika svår för patienten, eftersom 
denne är i en beroendesituation. Vid framläggandet av ett negativt besked berättar en 
deltagare att patienter ibland förändras i sitt beteende och att känslor som ilska kan uppstå när 
det negativa beskedet ges:  
 

”... hon blev lite mer reserverad och lite mer tillbakadragen … sen hade vi en annan 
patient, han uttryckte väldigt mycket ilska det var via telefon så då la han mest bara 
på och han är väl den som blivit mest arg” 

 
6.3.3 Involverade anhöriga 
Anhöriga till patienterna kan vara starkt involverade i patientens liv och ha bestämda åsikter 
om önskade interventioner. Deltagarna uttrycker att anhöriga som är stressade och sliter hårt 
för patienten har lättare för att bli frustrerade. Vid nekandet av en intervention i sådana 
situationer kan reaktionerna därför bli väldigt kraftiga. En deltagare beskriver detta närmare: 
 

“under en allvarlig sjukperiod blir det en jättestress för familjen. Nekar man då 
någonting eller man tycker att vi måste göra så här först, då kan det bli kraftiga 
reaktioner” 

 
6.4 Återskapa relationen 
För att bygga upp relationen eller behålla en god relation till patienten menar deltagarna att 
det är viktigt att få tillfälle att tala igenom allt ordentligt så att eventuella frågetecken 
patienten har rätas ut. Det är viktigt att lägga saker bakom sig för att visa som arbetsterapeut 
att denne inte har en negativ känsla gentemot patienten. Deltagarna betonar vikten av att inte 
ta det patienten säger personligt utan försöka förstå patienten. Att bekräfta det patienten säger 
och visa förståelse inför dennes åsikter är något som en deltagare uttrycker enligt följande: 
 

“... man får samtala med patienten och låta dom prata av sig och lyssna och så 
upplever jag det som att man får bekräfta patientens känslor, att det är tråkigt att du 
känner så som du gör” 

 
Att visa engagemang och försöka hitta nya lösningar efter att en patient nekats en 
intervention är av vikt menar deltagarna. Det är då viktigt att förklara för patienten att den 
föregående bedömningen inte har något med nuläget att göra och att situationen kan 
förändras. Deltagarna försöker ingjuta hopp och visa patienten att det finns en ny chans. För 
att återskapa relationen återkommer berättelser om betydelsen av att ta tid till patienterna och 
vikten av detta för att det ska fungera mellan arbetsterapeut och patient. Det är därför viktigt 
att samarbeta med patienten för att hitta nya lösningar tillsammans. En deltagare berättar 
följande: 
 

“visa patienten att jag verkligen bryr mig och jag vill verkligen att det ska funka ... 
men att inte känna dåligt samvete över det utan att försöka anstränga mig lite mer 
nästa gång och verkligen pusha för att vi ska hitta ett sätt som fungerar” 

 
 
 
 
 



  

14 
 

7. Diskussion 
7.1 Resultatdiskussion 
Syftet med studien var att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av att ge patienter negativa 
besked om en intervention och hur relationen mellan arbetsterapeuten och patienten påverkas. 
Resultatet visade att arbetsterapeuter ibland behöver framföra negativa besked kring önskade 
interventioner, men att det inte alltid påverkade relationen negativt. Deltagarna hade goda 
kunskaper i att hantera situationen när patienter blev upprörda av det negativa beskedet. Det 
framkom att en stor del av arbetsterapi handlar om att skapa en relation till patienten och 
vikten av att använda relationen i arbetet. 
 
I tidigare studier av Weiste (8) och McCorquodale et al. (9) har det framkommit att flera 
arbetsterapeuter beskrivit att de inte har tillräckligt med kunskap eller ingen bra grund för att 
skapa ett terapeutiskt förhållande. Taylor (12) och Andonian (10) skriver att det kan 
framförallt vara känslomässiga situationer som är svåra att hantera. Detta var något som 
skilde sig från resultatet av denna studie där deltagarna verkade ha tillräckligt med kunskap 
och en bra grund för att skapa och behålla ett terapeutiskt förhållande. Vid känslomässigt 
laddade situationer hade deltagarna som strategi att bland annat ta stöd av en kollega. 
 
I resultatet framkom det att deltagarna lade ned mycket arbete på relationen till sina patienter. 
Att skapa en relation är enligt Peloquin (7) en krävande process från arbetsterapeutens sida 
och denne behöver vara en god lyssnare, ha god självkontroll, inge förtroende och visa 
vänlighet. Deltagarna i denna studie beskrev att vid skapandet av en relation är det viktigt att 
lyssna, ge bekräftelse och ta tid till patienten för att bygga upp ett förtroende och förståelse. 
Vikten av att lyssna, prata till patienten och bekräfta deras känslor framkom i resultatet. Detta 
är i likhet med Eklund et al. (11) som beskriver att en relation skapas genom naturliga samtal, 
där arbetsterapeuten utgör ett känslomässigt och professionellt stöd till patienten. Deltagarna 
menade att en god relation hade en viktig roll i den arbetsterapeutiska processen, framförallt i 
de fall då deltagarna behövde neka en intervention. Flera studier bekräftar att en god relation 
mellan patienten och arbetsterapeuten har en central roll i behandlingen (8-10).  
 
Deltagarna uttryckte i resultatet att delaktigheten har betydelse för relationen eftersom 
patienterna då får vara en del av den arbetsterapeutiska processen. För att få patienten 
delaktig lyssnade deltagarna på patientens önskningar och gjorde det till en del av processen. 
Arbetssättet liknar det Law et al. (6) skriver om klientcentrerat synsätt vilket innebär att 
patienten är delaktig under hela arbetsterapiprocessen. Delaktigheten verkar göra att färre 
situationer uppstår där arbetsterapeuten behöver neka en önskad intervention. Det kan vara på 
grund av att lösningar diskuteras fram tillsammans med patienterna. 
 
Det framkom i resultatet att deltagarna först och främst ville försäkra sig om att ta rätt beslut 
och gjorde därför en noggrann bedömning för att välja intervention. McColl et al. (23) 
beskriver också att en arbetsterapeut kan använda sina kunskaper vid sin bedömning för att 
identifiera patientens problem och val av lämplig intervention. Deltagarna förklarade vikten 
av att vara ärliga, tydliga och att redan från början inte lova något. Det var även av vikt att 
förklara tydligt vilka kriterier och anvisningar som finns för interventionen. Eklund et al. (11) 
beskriver också vikten av att arbetsterapeuten är tydlig i arbetet. 
 
Enligt deltagarna i studien var ett negativt besked lättare att ge när arbetsterapeuten hade 
anvisningar och kriterier som denne kunde luta sig mot och som kunde stärka upp beslutet. 
Det kan vara på grund av att det då gav lite distans från det negativa beskedet och 
underlättade framläggandet av det. Det som påverkade relationen minst var om en tredje part 
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fattade beslutet kring den önskade interventionen. Taylor (12) skriver att patienten ibland kan 
uppleva beslut som arbetsterapeuten tar som negativt riktade mot denne, som exempelvis 
beslut som påverkar återgång till arbete. Författarna såg en koppling till detta i deltagarnas 
svar. De situationer då relationen påverkats mest har varit när patienten känner att deltagarnas 
beslut är negativt riktade mot denne, jämfört med beslut från en tredje part, eftersom 
patienten då är medveten om att det inte är arbetsterapeuten som tagit beslutet. Patientens 
besvikelse kan då riktas till den andra beslutfattaren och relationen blir inte lika påverkad. 
Det verkade som att både deltagare och patient kunde bli besvikna på beslutet från en tredje 
part och delade en gemensam uppfattning om det, detta gjorde att de behövde komma på 
andra lösningar. Författarna upplevde att detta stärkte relationen mellan arbetsterapeuten och 
patienten. 
 
Taylor (12) menar att bland annat en känsla av svek har en direkt påverkan på relationen. 
Resultatet i studien påvisar detta, deltagarna berättade att de i vissa fall känt av en besvikelse 
hos patienten efter att ha nekat en intervention. Relationen kunde då påverkas och deltagarna 
uttryckte att det i dessa fall var viktigt att inte ta det personligt och bekräfta patientens känslor 
och visa förståelse för hur patienten känner, för att kunna bygga upp relationen igen. 
Deltagarnas strategi liknar det Taylor (12) beskriver om det professionella förhållningssättet 
där det är en utmaning för arbetsterapeuter att hantera dessa situationer och inte ta det 
personligt. 
 
I resultatet framkom det att arbetsterapeuterna använde sig av olika förhållningssätt vid 
bemötandet av en patient efter nekandet av en intervention. Deltagarna beskrev 
förhållningssätten i linje med Taylors (12) beskrivning av det förespråkande, samarbetande, 
empatiska, uppmuntrande, instruerande och problemlösande förhållningssättet enligt 
Intentional Relationship Model (IRM). En del deltagare beskrev förhållningssätten ordagrant 
och benämnde dem enligt IRM. Andra deltagarna beskrev förhållningssätten men hade inte 
något namn för dem. Deltagarna betonade betydelsen av att ha ett bra förhållningssätt som 
grund för att både skapa och behålla en god relation till patienten, samt förhindra att svåra 
situationer uppstår. Arbetsterapeututbildningen lägger stor vikt på förhållningssätt. 
Författarna upplever det som positivt eftersom det visar att teorin används praktiskt, där 
förhållningssättet är en viktig del av arbetet. 
 
7.2 Metoddiskussion  
I studien valdes en kvalitativ metod då studiens syfte var att beskriva arbetsterapeuters 
erfarenheter av att ge patienter negativa besked om en intervention och hur relationen mellan 
arbetsterapeuten och patienten påverkas av det. Malterud (17) menar att en kvalitativ metod 
kan användas för att få mer kunskap om bland annat mänskliga erfarenheter, tankar och 
upplevelser samt att det kan öka förståelsen om beteenden och betydelser. Att intervju valdes 
framför en kvantitativ ansats med enkät var för att kunna ställa följdfrågor och för att 
deltagarna skulle kunna ställa frågor om det var något de inte förstod. En litteraturstudie 
ansågs inte lämplig då det saknas forskning och information kring det syfte som studien har. 
Patel (22) skriver att en kvalitativ ansats kan identifiera uppfattningar hos den intervjuade, 
antingen kring ett fenomen eller livsvärld, vilket var något som uppsatsförfattarna kände att 
de fick ta del av genom att använda intervju som metod. 
 
Åtta deltagare deltog i studien, Malterud (17) skriver att ett adekvat urval, det vill säga 
deltagare som kan ge data som svarar på syftet, är viktigare än ett bestämt antal. Lantz (20) 
menar att ett stort antal deltagare kan vara mycket tidskrävande, vilket det i denna studie inte 
fanns utrymme för, och att ett litet antal deltagare kan göra det svårare att generalisera till 
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befolkningen. Författarna diskuterade om ett större antal hade gjort skillnad, eftersom en 
större mängd kan ge ytterligare vinklar på fenomenet som studeras, vilket skulle kunna ge 
ytterligare fördjupad förståelse. Författarna ansåg att åtta deltagare räckte eftersom liknande 
svar återkom i intervjuerna och en känsla av datamättnad uppstod. Det insamlade materialet 
ansågs därmed tillräckligt innehållsrikt utifrån syftet.  
 
Lundman et al. (18) skriver att antalet deltagare och deras erfarenhet av det berörda ämnet är 
av vikt för resultatets giltighet. I vår studie användes ett bekvämlighetsurval med 
inklusionskriterier, vilket gjorde att författarna ansåg att deltagarna hade den erfarenheten 
som efterfrågades. Vid starten av arbetet hade vi svårigheter med att få tag i deltagare till 
studien, men efter att författarna berättade att intervjun kunde tas över telefon var fler 
arbetsterapeuter villiga att delta.  
 
De flesta intervjuerna gjordes över telefon och författarna diskuterade om det hade varit 
bättre att träffa alla deltagarna istället. Eftersom alla telefonintervjuer gav lika innehållsrika 
svar som de andra intervjuerna ansåg författarna att det inte var något större problem. Det 
enda problem som uppstod vid telefonintervjuerna var att intervjuaren och deltagaren ibland 
pratade samtidigt och det var svårt att veta när den andre hade pratat klart. Latz (20) skriver 
att det är sammanhanget och situationen som påverkar samspelet mellan deltagare och 
intervjuare. Författarnas problem med att inte veta när den andre pratat klart kan då ha 
påverkat samspelet i intervjun. Att göra telefonintervju gav en möjlighet att nå ut till fler. Den 
sammanlagda tiden för en telefonintervju var hälften så lång jämfört med de fysiska 
intervjuerna och kändes därför mer tidseffektiva. Flera telefonintervjuer kunde genomföras 
samma dag. Det var tidsparande både för författarna och deltagarna då eventuella restider inte 
behövde tas hänsyn till. Att inte träffas fysiskt vid intervjun kan ha påverkat resultatet 
eftersom ingen relation hann byggas upp innan som kunde gjort deltagarna mer bekväma i 
situationen.  
 
Vid intervjun användes en semistrukturerad intervjuguide med öppna frågor, Lantz (20) 
skriver att det tillåter deltagaren att berätta fritt och beskriva sin personliga uppfattning, som i 
sin tur leder till en ökad förståelse av dennes erfarenheter. Författarna var nöjda med valet av 
intervjumetod och ansåg inte att någon annan metod hade gett lika bra material. 
Intervjuguiden skapade författarna utifrån studiens syfte och intervjuform. En intervjuguide 
kan användas som ett stöd under intervjun (20). Författarna kände att det hade varit svårt att 
intervjua utan den. Malterud (17) menar att intervjuguiden bör revideras under arbetets gång 
vartefter forskaren lärt sig mer och bör anpassas utifrån mötet och deltagaren. Detta tillät 
författarna att ställa följdfrågor utifrån vad deltagaren berättar, för att få fram mer 
information. Malterud (17) menar också att intervjuguiden kan användas som en minneslista 
och bör inte följas alltför strikt. I början var intervjuguiden svår att ta distans från, med tiden 
lärde sig författarna frågorna mer utantill och kunde märka när deltagaren svarade på en fråga 
som skulle komma längre fram. Det blev då lättare att vara mer närvarande vid intervjun och 
intervjuaren kunde lägga fokuset på deltagaren istället för på vad nästa fråga skulle vara. 
Detta är något som även Lantz (20) skriver om att när intervjuaren är upptagen med att tänka 
på intervjuguiden så är det svårt att följa med i samspelet i intervjun. Med tiden utvecklades 
en ökad självsäkerhet och intervjuerna kändes mer naturliga. Lantz (20) menar att förmågan 
att intervjua är något som kräver både färdigheter och kunskaper. Forskaren kan ha god 
kunskap om studiens syfte och metod men brister i datainsamlingen. Dessa färdigheter och 
kunskaper var något som utvecklades hos författarna under arbetets gång. 
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Vid analysarbetet användes en kvalitativ innehållsanalys. Malterud (17) menar att i 
analysprocessen behöver forskaren skaffa en grundlig överblick av materialet, för att få en 
känsla av helheten, djupet och vad som ger svar på vad. Detta gjordes genom att båda 
författarna läste igenom det insamlade materialet och steget från kondenseringen av 
meningsenheterna till kategorierna diskuterades fram. Analysarbetet med att förkorta det 
transkriberade materialet till koder och kategorier ansågs av författarna varit den största 
utmaningen i studien. I enlighet med Fejes et al. (24) som skriver att utmaningen i att göra en 
kvalitativ analys är att ta fram en mening ur en stor mängd text, att urskilja vad som är 
betydelsefullt och hitta mönster.  
 
Enligt Lundman et al. (18) ökar trovärdigheten när ett fenomen beskrivs utifrån flera 
erfarenheter. Denna trovärdighet skapades i studien genom att deltagarna var från olika 
verksamheter inom både kommun och landsting och hade olika erfarenheter utefter sina 
arbetsuppgifter och arbetserfarenheter. Det hade varit intressant att undersöka fler 
verksamheter inom statlig förvaltningsmyndighet för att öka trovärdigheten ytterligare 
eftersom det hade ökat variationen. Enligt Lundman et al. (18) ökar giltigheten med studien 
då resultatet har beskrivit det som syftet avser. Författarna anser att resultatet i studien har 
beskrivit syftet. Lundman et al. (18) menar även att studien behöver vara noga i 
beskrivningen av metod, datainsamling och analys för att den ska kunna vara överförbar. 
Författarna har därför varit noga med detta. Det är dock upp till läsaren att avgöra om 
resultatet är överförbart till ett annat sammanhang eller inte (18). 
 
Vid de etiska övervägandena kring riskerna med studien, att deltagarna kunde bli illa berörda, 
framkom det vid intervjuerna att deltagarna inte upplevdes illa berörda. Ingen deltagare 
uttryckte att det var svårt eller känsligt att prata om utan uttryckte istället att det var kul att en 
studie skulle genomföras som tar upp hur relationen till en patient kan påverkas av negativa 
besked. 
 
8. Slutsats 
Inom arbetsterapeutyrket ingår det att ge negativa besked till patienter. En god relation är 
betydelsefullt i hela arbetsterapiprocessen, den byggs upp redan vid första mötet med en 
patient och det är viktigt att lägga mycket tid på den. Relationen underlättar framläggandet av 
ett negativt besked och minskar dess påverkan på relation. För att återskapa en relation 
framkom vikten av att ge det tid, lämna situationen bakom sig, gå vidare och visa lite extra 
engagemang till nästa tillfälle.  
 
Utifrån det som framkommit i studiens resultat drar författarna slutsatsen att arbetsterapeuter 
hanterar framläggandet av ett negativt besked på ett professionellt sätt där relationerna sällan 
blir negativt påverkade. Relationens betydelse är viktig och arbetsterapeuter lägger ned 
mycket arbete på detta, men det finns alltid relationer som kommer att vara svåra att hantera. 
Utifrån studiens resultat konstaterar författarna att arbetsterapeututbildningen ger en grund till 
skapandet av relationer till patienter, vilka förhållningssätt som kan användas och hanteringen 
av situationer där ett negativt besked måste ges. 
 
8.1 Förslag på vidare forskning 
Det finns begränsat med forskning kring hur negativa besked kan påverka relationen mellan 
arbetsterapeut och patient, därför behövs det mer forskning inom det ämnet. Utifrån denna 
studie skulle det vara intressant med vidare forskning kring hur patienter upplever det är att få 
ett nej och hur relationen till arbetsterapeuten påverkas efteråt, eftersom det saknas studier 
utifrån patienters perspektiv.  
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10. Bilaga 1 
Intervjuguide  
Välkommen till intervjutillfället och tack för att du tar dig tid för att träffa oss. Syftet med 
intervjun är att beskriva dina erfarenheter kring om och hur relationen till patienten påverkas 
efter att patienten fått ett negativt besked kring en önskad intervention. Jag kommer ställa 
några frågor som handlar om dina erfarenheter och hur du resonerar i ditt arbete gällande 
bland annat förhållningssätt, hur du interagerar med patienten och strategier eller taktiker du 
har kring det fortsatta arbetet. Vi tror att intervjun kommer ta ca 25 minuter och du kan när 
som helst avbryta intervjun och du behöver inte svara på alla frågor om du inte vill. När vi 
sammanställer resultatet i vårt examensarbete kommer vi att avidentifiera alla deltagare.  
 
Är det okej att vi spelar in intervjun?  
Har du några frågor nu innan vi börjar?  
 

1. Vilket arbetsområde arbetar du inom? 
2. Kan du berätta mer om hur din arbetsterapeutiska process med en patient ser 

ut? vad ni brukar göra? 
Hur bygger du upp relationen? 
Hur ser du på patientens delaktighet i processen? 
Hur gör du för att få patienten delaktig? 

3. Under hur lång tid brukar en patientkontakt vara? Från första mötet till dess att 
ni är klara med en intervention. 

4. Hur vanligt förekommande är det att du nekar en intervention som en patient 
önskar?  
Har du något exempel på en sådan situation? 
Vad är dina tankar i en sån här situation? 
Använder du några förebyggande strategier? 
Hur presenterar du avslaget om interventionen? 
Hur upplever du att patienten tog beskedet? 

5. Hur viktigt är förhållningssättet till patienten efter att ha nekat en intervention? 
Använder du något speciellt förhållningssätt? 

6. Om och hur påverkas relationen till klienten? 
Kändes relationen bra innan? 

7. Hur gör du för att bygga upp relationen igen eller hur går du vidare? 
Har du några strategier? 

8. Vissa beslut tas av en tredje part men arbetsterapeuten kan vara en del av 
processen, har du varit med om detta? 
Om ja, om och hur påverkas relationen till klienten? Skiljer det sig åt? 

 
Något du vill tillägga? Synpunkter på frågorna? kan vi återkomma om vi har fler 
frågor?  
Tack för ditt deltagande! 


