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ABSTRAKT  
Patologisk ångest förekommer hos 12-17 % av befolkningen i världen. Sjukgymnaster har 
arbetat inom psykiatrin sedan slutet av 60-talet och arbetar idag med olika 
behandlingsmetoder. Viktiga aspekter i mötet mellan sjukgymnast och dennes patient kan 
vara att etablera en kontakt och att vara tillmötesgående. Alliansen innefattar både inre och 
yttre faktorer som är nödvändiga i skapandet och bevarandet av ett meningsfullt och effektivt 
terapeutiskt arbete. Syfte: Syftet med studien var att belysa hur sjukgymnaster inom 
psykiatrin bemöter patienter med ångestproblematik för att skapa en god allians. Metod: Fem 
sjukgymnaster verksamma inom psykiatrin, från norra Sverige, med erfarenheter av att arbeta 
med patienter med ångestproblematik, deltog i studien. Studien lades upp som en multipel 
fallstudie och kvalitativa semi-strukturerade intervjuer genomfördes utifrån en intervjuguide. 
Analyserna utfördes med utgångspunkt i manifest innehållsanalys. Resultat: Resultatet visade 
att ett gott bemötande med en god terapeutisk allians kan skapas genom att dels beakta 
förutsättningar för ett gott bemötande (Tema A) och innehållet i ett gott bemötande (Tema 
B). Tema A innehöll sex kategorier, ”sjukgymnastens egenskaper”, ”sjukgymnastens 
erfarenhet”, ”sjukgymnastens inställning till patienten”, ”jämlikhet mellan sjukgymnast och 
patient”, ”samhörighet mellan sjukgymnast och patient” och ”personkemi mellan 
sjukgymnast och patient”. Tema B innehöll tre kategorier, ”terapeutiska ramar”, 
”kommunikation” och ”sjukgymnastens reflektion på bemötandet”. Konklusion: Denna 
studie visar att ett gott bemötande med en god terapeutisk allians kan skapas om 
sjukgymnasten har förutsättningar för ett gott bemötande och kan beakta innehållet i 
bemötandet. 
 

Nyckelord: Bemötande, psykiatri, sjukgymnastik, terapeutisk allians, ångest. 
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Sedan livets begynnelse har ångest haft betydelse för alla livsformer (Levander, Adler, 

Gefvert & Tuninger, 2008).  Ångest kan ses som lika självklar som alla övriga känslor, precis 

som glädje och sorg (Ottosson & Ottosson, 2007). Den urspringer från de system för inlärning 

och undvikandesituationer till följd av något som uppfattas som ett hot (Levander, Adler, 

Gefvert & Tuninger, 2008). Om ångesten påverkar livskvaliteten hos en individ och gör det 

omöjligt för denne att ta del i sitt sociala och vardagliga liv har ångesten blivit patologisk. 

Patologisk ångest förekommer hos 12-17 % av befolkningen i världen och drabbar var fjärde 

vuxen individ (Ottosson & Ottosson, 2007; SBU, 2005). En vanligt förekommande definition 

av ångest är olustkänslor eller kroppsliga spänningstillstånd som är en reaktion av ett 

förväntat hot. Ångest kan diagnostiseras efter två stora system, International Classification of 

Diseases (ICD) och Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM). 

Diagnossystemen finns i olika versioner och klassificerar ångesten olika gällande 

avgränsning, spontanförlopp och svar på behandling. Svårighetsgrad och effekt av behandling 

bedöms oftast av skattningsskalor och ett stort antal skalor finns utvecklade (SBU, 2005). 

 

Ångest yttrar sig både fysiskt, psykiskt, (SBU, 2005) och skiljer sig i upplevelse och beteende 

(Ottosson & Ottosson, 2007). Förlopp och symtom kan skilja sig mellan män och kvinnor 

men antal insjuknande är överrepresenterade av kvinnor (SBU, 2005). Det är vanligt att skilja 

på två olika ångesttillstånd; generaliserad ångest och panikångest. Generaliserad ångest 

uppkommer utan adekvat orsak och varar i minst sex månader. Fysiska reaktioner kan vara 

mag-tarmproblematik, andningssvårigheter, yrsel, bröstsmärtor och tremor. Psykiska 

reaktioner kan vara rastlöshet, nedsatt koncentrationsförmåga, oro och sömnsvårigheter. 

Panikångest innebär akuta episoder av stark oro och mental förvirring. Rädsla för att dö och 

förlora kontrollen över situationen är vanligt i samband med fysiska reaktioner så som 

illamående, andnöd, hjärtklappning, bröstsmärtor, tremor, yrsel och svettningar. 

Hyperventilering är även vanligt och förvärrar symtomen. Panikångest når sin värsta nivå 

efter tio minuter (Walker & Shepherd, 2001). Ångest kan dessutom visa sig sekundärt vid 

andra psykiska störningar, både som generaliserad ångest och panikångest, men även vid 

somatiska sjukdomar och vid missbruk (Ottosson & Ottoson, 2007). Ångest kan även medföra 

fobier och tvångstankar/tvångshandlingar. Fobier definieras som en ologisk fruktan för en 

situation, aktivitet eller ett fenomen. Tvångstankar innebär upprepade och enträgna tankar 

som kan leda fram till tvångshandlingar som personen upplever sig vara betvingad att följa 

(SBU, 2005).  
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De patienter som upplever ångest rekommenderas att i första hand söka vård hos sin husläkare 

som kan erbjuda stöd, läkemedelsbehandling och information. Vidare rekommenderas även 

en psykoterapeut eller vård inom öppenvårdspsykiatrin. Den vanligaste behandlingen vid 

ångestsyndrom inom dessa instanser är läkemedel och olika former av beteendeterapier så 

som kognitiv beteende terapi och psykoterapi (SBU, 2005).  

 

Sjukgymnaster har arbetat inom psykiatrin sedan slutet av 60-talet och arbetar idag med olika 

behandlingsmetoder (Lundvik Gyllensten, Gard, Hansson & Ekdahl 2000; Walker & 

Sherpherd, 2001). I behandling av ångest används ofta avspänning, andningsövningar och 

basal kroppskännedom, vilket enligt Walker och Shepherd (2001) gör sjukgymnastyrket till 

en ideal profession för att lära ut stressreducerande tekniker. De här teknikerna påverkar det 

autonoma nervsystemet, det endokrina och muskuloskelettala systemet samt patientens 

psykiska tillstånd. Andra övningar som ämnar till att påverka avspänning och 

kroppskännedom är massage och beröring (Walker & Shepherd, 2001). 

 

Enligt Nationalencyklopedin (2008) innebär bemötande uppträdandet mot någon. När två 

personer träffas uppstår en bemötandesituation vilken kan skilja sig från tillfälle till tillfälle 

eftersom den påverkas av omgivningens värderingar. Det är viktigt att vårdpersonal förhåller 

sig professionellt i sitt bemötande trots dessa yttre påverkande faktorer (Krantz & Larsson, 

2003). I mötet med ångestpatienter är det viktigt att ha ett empatiskt och pedagogiskt 

bemötande. Information och upplysning är viktigt för dessa patienter då förståelsen av 

symtom och beteenden kan avdramatisera sjukdomsbilden (Ottosson & Ottosson, 2007).  

Forskning visar att en läkarens karaktär kan ha betydelse för psykiskt sjuka patienters 

tillfredställelse. Att visa medkänsla, vara uppmärksam på patientens psykiska befinnande, 

vara empatisk och lyhörd, åstadkomma tilltro och förtroende samt förmåga att kommunicera 

och lyssna är viktiga egenskaper för att skapa en bra relation med sin patient (Ottosson, 1999). 

 

Viktiga aspekter i mötet mellan sjukgymnast och dennes patient kan vara att etablera en 

kontakt, att vara tillmötesgående, uppmärksam på kroppsspråk samt att se patienten som en 

del i en helhet. Andra förutsättningar som lägger grunden till en god interaktion är 

sjukgymnastens professionalism och tidigare erfarenhet, utbildning och genomgångna kurser, 

livserfarenhet och värderingar samt personlig karaktär. Vidare för att gynna den terapeutiska 

processen bör sjukgymnasten se till patientens resurser, dela med sig av sin kunskap, stärka 

patienten genom att öka medvetenhet och reflektion, identifiera problem och motivera 
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patienten (Lundvik Gyllensten, Gard, Salford & Ekdahl, 1999). Ekerholt och Bergland (2004) 

beskriver vikten av att sjukgymnasten upplevs som empatisk. Sjukgymnasten visade empati 

genom att vara förstående, tro på patientens problem och förmåga till att bekräfta patienten. 

Vikt lades även vid att vara en god lyssnare och se patienten ur ett helhetsperspektiv.  

Forskning kring egenskaper hos terapeuten är begränsad men terapeutens personlighet och 

känslor är bidragande faktorer som leder fram till en terapeutisk allians och det är känt att 

kvaliteten i en medicinsk konsultation är viktig för en framgångsrik terapeutisk process 

(Ottosson, 1999).  

 

Teoretiker och praktiker har använt olika termer för att beskriva olika aspekter av relationen 

mellan patient och terapeut. De som återfinns i litteraturen är bland annat working alliance, 

helping alliance, terapeutic alliance och terapeutic bond (Martin, Garske, & Davis, 2000). 

Konceptet terapeutisk allians diktades i tidig psykoanalys av Sigmund Freud (Martin et al., 

2000). Han ansåg att en positiv kontakt mellan terapeut och patient försåg terapeuten med en 

auktoritet som därigenom stärkte patientens tro på terapeutens tolkning och gav patienten 

personlig styrka och självförtroende att hantera sin situation. Den terapeutiska alliansen sågs 

inte som en ”riktig” relation utan enbart som en professionell relation. Utifrån Freuds teorier 

utvecklade sedan kognitiva terapeuter en mer positiv syn på värdet av den terapeutiska 

relationen. Detta skulle skapa en miljö av säkerhet och förtroende (Horvath, 2000). Den 

terapeutiska alliansen kan idag definieras som det samarbetsvilliga band mellan terapeut och 

patient (Krupnick et al., 1996; Martin et al., 2000). Martin et al. (2000) förenar de teoretiska 

definitionerna till:  

• Det naturliga samarbetet i en relation  

• Det känslomässiga band mellan terapeut och patient  

• Patientens och terapeutens förmåga att komma överrens om behandling och mål 

 

Alliansen innefattar både inre och yttre faktorer som är nödvändiga i skapandet och 

bevarandet av ett meningsfullt och effektivt terapeutiskt arbete. Inre faktorer är känslor och 

värderingar hos terapeut och patient och yttre faktorer innebär praktiska nödvändigheter. 

Terapeuten har en given roll som ledare av den analytiska processen på grund av sin auktoritet 

och profession (Meissner, 2007). Mellan sjukgymnasten och patienten finns det en skillnad i 

maktbalansen då sjukgymnasten besitter mer kunskaper än patienten och anses vara en expert. 

Skillnaden i maktbalansen upplevs både av sjukgymnast och patient, men upplevelsen skiljer 

sig då patienten ansåg maktbalansen som överväldigande och av sjukgymnasten som mindre 
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betydande (Harrison, 2000). Till skillnad från patienten är terapeuten mer redo att delta i 

alliansen eftersom det är terapeutens arbete och roll. För patienten är det inte en lika självklar 

del även om deltagandet är frivilligt (Meissner, 2007). Det är viktigt att som sjukgymnast 

reflektera över relationen till patienten och att sjukgymnasten är medveten om sin roll (Potter, 

Gordon & Hamer, 2003). Patienten har även en stor del och ansvar i alliansen och det är först 

när båda parter uppfyller sina roller som en god allians kan uppstå. Förmågan att reflektera 

och leva sig in i patientens situation är viktig det vill säga empatin har en stor roll. Terapeuten 

måste hålla sig objektiv och neutral vilket även kräver distans till patienten.  För att uppnå 

goda resultat med behandling och skapa en god allians måste patienten känna tillit till sin 

terapeut. Patientens självständighet är både ett mål och en förutsättning i den terapeutiska 

processen. Självständighet skapas då patienten görs delaktig vilket kräver viss 

initiativförmåga av patienten (Meissner, 2007). Stenmar och Nordholm (1994) menar att 

resultatet av den sjukgymnastiska behandlingen beror på sjukgymnastens holistiska syn av 

patienten och deras terapeutiska allians. Terapeutiska ramar är även något som präglar de 

praktiska nödvändigheterna för själva mötet. Exempel på dessa är plats, tid, frekvens och 

betalning (Meissner, 2007). 

 

Interaktionen mellan sjukgymnast och patient är beskriven inom primärvården av bland annat 

Gard (2004), Gard (2007), Harrison och Williams (2000), Lundvik Gyllensten, Gard, Salford, 

Ekdahl (1999), och inom psykiatrin av Ekerholt och Bergland (2004), Lundvik Gyllensten, 

Gard, Hansson och Ekdahl (2000). De beskriver samspelet mellan sjukgymnast och patient 

och hur de påverkar varandra. Vidare visar studier att den terapeutiska alliansen har stor 

betydelse för behandlingsresultat och patienters tillfredsställelse. I vår studie har vi valt att 

studera hur sjukgymnasten påverkar interaktionen och valt att benämna det som bemötande. 

Utifrån bemötandet och dess påverkan på alliansen undrar författarna; hur bemöter 

sjukgymnaster patienter med ångestproblematik för att skapa en så bra allians som möjligt? 
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SYFTE 

Syftet med studien var att belysa hur sjukgymnaster inom psykiatrin bemöter patienter med 

ångestproblematik för att skapa så god allians som möjligt. 

 

METOD 

Procedur 

Studien lades upp som en multipel fallstudie enligt Merriam (1994). Kontaktuppgifter delgavs 

av en nyckelperson och sjukgymnaster verksamma inom psykiatrin i norra Sverige 

kontaktades via telefon och via e-mail för förfrågan om intresse av att deltaga i studien.  

Likvärdig information delgavs samtliga informanter. Vid visat intresse för studien sändes ett 

informationsbrev (Bilaga 1) samt intervjufrågor (Bilaga 2) ut, vilket gav tillfälle att reflektera 

över frågorna. En talong med informerat samtycke bifogades (Bilaga 3). Vid fortsatt intresse 

av att deltaga kontaktades informanterna för intervjutid samt plats, som skedde på deras 

villkor. Informerat samtycke med informantens underskrift lämnades vid intervjutillfället eller 

återsändes till författarna före intervju. Sammanlagt deltog fem informanter i studien. 

Samtliga informanter hade innan intervjutillfället tagit del av intervjufrågorna och gavs 

tillfälle att ge synpunkter och framföra funderingar på frågorna. En pilotintervju genomfördes 

men inkluderades inte i studien då intervjuguiden reviderades. Före varje intervju besvarade 

informanterna vissa frågor angående sin bakgrund; ålder, antal yrkesverksamma år som 

sjukgymnast, antal år inom psykiatrin samt fortbildningar, för att få fram grundläggande fakta 

om informanten. Kvalitativa semi-strukturerade intervjuer genomfördes med öppna frågor och 

kompletterades med preciserande frågor så som ”Vad gjorde du då?”, uppföljningsfrågor 

”vad menar du med...?” och direkta frågor ”Tycker du att det är viktigt?” för att få ett så 

heltäckande svar som möjligt enligt Kvale (1997). Varje intervju bandades med en diktafon 

och varande mellan 45-60 minuter. Under intervjutillfället gavs även tillfälle till paus för 

reflektion, utifrån informantens vilja. Båda författarna deltog vid intervjuerna men leddes av 

en författare, eventuella följdfrågor kunde ställas av båda. En författare genomförde två 

intervjuer och den andra författaren genomförde tre. Fyra intervjuer genomfördes via 

personliga möten och en via högtalartelefon. 
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Informanter  

Fem sjukgymnaster med erfarenheter av att arbeta med patienter med ångestproblematik, 

deltog i studien. Inklusionskriterier i studien var:  

• Informanter som medgivit sitt godkännande till att delta i studien. 

• Inom sin profession behandlat patienter med ångestproblematik.   

• Anser sig ha erfarenhet av denna patientgrupp.  

 

Informanterna bestod av tre kvinnor och två män som var mellan 26 och 56 år. Medelåldern 

var 44,6 år. De hade alla jobbat praktiskt inom psykiatrin mellan ett och tjugo år. Medeltiden 

var 10,1 år. Samtliga informanter arbetade inom vuxenpsykiatrisk öppenvård i norra delen av 

Sverige. Fyra av fem informanter hade fortbildning i Basal Kroppskännedom steg 1 och 2. 

Tre av informanterna hade fortbildning i Body Awareness Scale, en informant hade inga 

fortbildningar. 

  

Dataanalys 

Analyserna utfördes med utgångspunkt i manifest innehållsanalys (Graneheim & Lundman, 

2003; Merriam, 1994) i följande steg: 

1. Intervjumaterialet transkriberades ordagrant 

2. Identifiering av meningsbärande enheter – citat som svarar på studiens syfte 

3. Kategoriseringsprocess  

4. Beskrivning av kategorierna  

5. Utifrån kategorierna identifierades teman 

  

Materialet transkriberades av författarna var för sig och lästes sedan igenom av båda för att se 

en helhet i intervjumaterialet. 339 meningsbärande enheter (citat) identifierades och klipptes 

ut var för sig av författarna. Därefter granskades och diskuterades citaten för att de skulle 

svara på studiens syfte. 27 citat exkluderades då de ej svarade på studiens syfte. Totalt 

kategoriserades 312 meningsbärande enheter. 22 aspekter uppkom och kunde sammanföras i 

totalt sju kategorier. Kategorierna kunde sedan sammanföras i två teman. I en manifest 

innehållsanalys bedöms den kvalitativa tyngden av resultatet utifrån antalet informanter som 

ingår i en kategori enligt Merriam (1994), därför räknades även antal informanter som berörde 

ämnet i varje kategori.  
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Etiska aspekter  

Informanterna tillfrågades att delta i studien samt informerades om bakgrund, syfte och dess 

metod samt nyttan av studien. Ett informerat samtycke undertecknades av informanten innan 

start för intervjun. Deltagandet i studien var frivilligt och fick när som helst avbrytas, även då 

intervjun pågick, utan att orsak preciserades. Båda författarna närvarade vid intervjun och tid 

och plats fastlades utifrån informanternas önskemål. Författarna till studien var ansvariga för 

att informationen var begriplig för informanterna. Intervjumaterialet behandlades 

konfidentiellt, transkriberades ordagrant och lästes endast av författarna. Bandning samt 

transkriberat material förstördes efter studiens slutförande. 

 

11 
 



 

RESULTAT  

Resultatet visade att ett gott bemötande med en god terapeutisk allians kan skapas genom att 

dels beakta förutsättningar för ett gott bemötande (tema A) och innehållandet i ett gott 

bemötande (tema B). Samtliga kategorier och aspekter är beskrivna i tabell 1. Siffrorna inom 

parantes (5/5) benämner hur många av informanterna som berörde ämnet. Siffran i slutet av 

varje citat syftar till vilken intervju som citerats. 

 

Tabell 1: Resultatet i form av teman, ingående kategorier och aspeker. 

Tema Kategori Aspekter 

Trygghet (5/5) 

Intresse för patienten (5/5) 

Empati (5/5) 

Humör (3/5) 

Humor (2/5) 

Ärlighet (2/5) 

1. Sjukgymnastens egenskaper 

(5/5) 

Respekt (2/5) 

2. Sjukgymnastens erfarenhet (5/5) 

3. Sjukgymnastens inställning till patienten (5/5) 

4. Jämlikhet mellan sjukgymnast och patient (5/5) 

5. Samhörighet mellan sjukgymnast och patient 
(3/5) 

Tema A – 
Förutsättningar för 
ett gott bemötande 
och en god allians 

 

6. Personkemi mellan sjukgymnast och patient (3/5) 

 

Normer (5/5) 

Information (5/5) 1. Terapeutiska ramar (5/5) 

Det geografiska rummet (3/5) 

Sjukgymnasten läser av beteende 
och anpassar bemötandet (5/5) 

Sjukgymnastens kroppsspråk (5/5) 2. Kommunikation (5/5) 

Lyssna på och bekräfta det 
patienten sade (5/5). 

Tema B – 
Innehållet i ett gott 
bemötande och en 

god allians 

3. Sjukgymnastens reflektion på bemötandet (3/5)  
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TEMA A: FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ETT GOTT BEMÖTANDE OCH EN 

GOD ALLIANS  

Kategori 1: Sjukgymnastens egenskaper (5/5) 

Resultatet visade att samtliga fem sjukgymnaster ansåg att sjukgymnastens egenskaper var 

viktiga för ett gott bemötande och var en förutsättning för en god terapeutisk allians i relation 

till patienter med ångest. Det fanns sju aspekter inom denna kategori.  

Trygghet (5/5)  

Både trygghet hos sjukgymnasten samt trygghet hos patienten öppnade upp för en god allians 

dem emellan. Då sjukgymnasten inte kände sig trygg i situationen och i sin profession vågade 

inte patienterna utagera sin ångest. Tryggheten kunde skapas genom att spegla patientens 

kroppsspråk, med hjälp av kunskap om kroppen och dess reaktioner, genom ett bemötande 

präglat av erfarenhet och genom ett lugnt bemötande i svåra situationer. Om sjukgymnasten 

inte kände sig trygg i en ångestsituation skapades en större ångest hos patienten och en god 

allians var svårare att nå.  

 

”(…) nu behöver hon inte vara lika rädd något mer för att komma till mig för nu hade ju det 

här hemska redan hänt och hon visste att det ändå hade gått bra. Och efter det har vi fått en 

väldigt bra allians kan man säga.” (4) 

”jag kan ju skapa en sån rädsla att jag faktiskt framkallar en hotbild. Och då sitter man väl 

lite på kanten.”(1) 

 

Sjukgymnastens intresse för patienten (5/5) 

Samtliga informanter betonade i sitt bemötande ett genuint intresse för den unika patienten 

angående denne som person, dennes sjukdomshistoria, tidigare erfarenheter av sjukgymnastik 

och kunskaper om sin egen diagnos. Sjukgymnasterna ansåg att det var viktigt att visa sitt 

intresse för patienten genom sin mentala närvaro i rummet. De betonade även faran med att ha 

en förutfattad mening om patienten, vilket kunde försvåra den mentala närvaron eftersom 

sjukgymnasten enbart lyssnade efter det som kunde bekräfta patienten.  

 

”så här står det i remissen och så läste jag upp texten, så här har doktorn skrivit, och sen la 

jag bort remissen. Nu lägger vi bort den, vad vill du själv berätta?” (2) 

13 
 



 

Empati (5/5)  

Informanterna påpekade vikten av empati och särskiljde detta mot att tycka synd om 

patienten. De beskrev även problematiken av att förstå vad patienten sade samtidigt som de 

uppgav att de inte kunde förstå patientens upplevelser. Sjukgymnasterna betonade förståelsen 

för patientens skamkänslor över sin situation. Sjukgymnasterna beskrev svårigheten att känna 

empati då patienten valt vägar som exempelvis självsvält, vilket skapade en kollision mellan 

sjukgymnastens egna känslor och förståelsen för patienten. Det var enklare för 

sjukgymnasterna att vara empatiska då en allians var skapad, då en djupare problematik hos 

patienten framkommit.  

 

”För jag förstår det du berättar för mig men jag förstår inte hur det är för dig, för jag är inte 

du.” (3) 

 

”Gå inte in och bli ställföreträdande mamma för det är inte det de behöver, dom behöver 

förmodlige bara tömma tårkanalerna.” (2) 

 

Humör (4/5)  

Fyra informanter uppgav att det egna humöret kunde påverka det goda bemötandet negativt. 

Det kunde röra sig om t.ex. nedstämdhet och ilska. Ett negativt humör kunde innebära 

svårigheter i alliansen då vissa av patienterna beskrevs som känsliga för dessa stämningar. 

 

”det kan ju hända saker som gör att man inte är så öppen och inte fungerar på den nivån 

som, man är som annorlunda” (5) 

 

Humor (2/5)  

Två informanter berättade om humor som en del av bemötandet i en redan god allians. De 

båda informanterna förklarade att humorn bidrog till att patienter lättare kunde befinna sig i 

en påfrestande situation.  

 

”(…) ha en någorlunda lättsam stämning man ska kunna skratta åt ångesten.”(2) 
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”Det var helt okej för henne att vi skämtade på det här sättet för det var ju ett allvar i det 

också.” (1) 

 

Ärlighet (2/5)  

Sjukgymnastens ärlighet kunde vara en bidragande faktor till en vändning i patientens 

sjukdomsuppfattning. Av de båda sjukgymnasterna beskrevs ärligheten som att vara öppen i 

tal och ibland även rå. Speciellt gällande patienter med en ätstörningsproblematik ansågs detta 

som mer uttalat. Ärligheten beskrevs även som en svårighet i skapandet av en allians då 

patienten inte var redo att höra sanningen som sjukgymnasten förmedlade.  

 

”Jag bemöter dom med öppenhet, med ärlighet utan krusiduller och eh… inte hård men 

ibland brutal.” (2) 

 

Respekt 2/5  

För att få en bra allians menade två informanter att man skulle bemöta patienterna med 

respekt, både för deras tillstånd och lidande.  

 

”Jag tycker nog för att få en bra allians, en bra kontakt med patienten, så måste man bemöta 

dem med respekt.” (2) 

 

Kategori 2: Sjukgymnastens erfarenhet (5/5)  

Samtliga informanter beskrev erfarenhet som en förutsättning för det goda bemötandet. 

Erfarenheter av patientbemötande ökade sjukgymnastens trygghet i t.ex. svåra situationer som 

exempelvis då en patient fick kraftig ångest. Inte bara yrkeserfarenhet utan livserfarenhet 

kunde hjälpa sjukgymnasterna i sitt patientbemötande. I samtalen med patienterna fanns en 

osäkerhet då de inte hade en samtalsterapeutisk utbildning, dock kunde yrkeserfarenheten 

göra dessa situationer hanterliga  
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”(…) Men det, det gick väl ganska bra… men jag kände mig väldigt… ute på gungfly och jag 

hade ju inte någon terapeutisk utbildning .. jag visste inte riktigt vad jag gjorde.” (5) 

 

”(…) det är klart att man har blivit bättre och bättre på att bemöta patienter ju mer man 

jobbat så man får ju rutin på det och erfarenhet.” (4) 

 

Kategori 3: Sjukgymnastens inställning (5/5) 

Samtliga informanter uppgav att de försökte bemöta alla patienter lika och utgick ifrån hur de 

själva skulle vilja bli bemötta. En grundtanke fanns att bemöta patienterna som medmänniskor 

som de önskade skapa en god allians till. Vidare ansåg sjukgymnasterna att de inte kunde ha 

inställningen att de skulle kunna bota alla sina patienter. De betonade även vikten av att skapa 

ett intresse hos patienten och motivera denne till en fortsatt behandling.  

 

”Så att mitt bemötande har inte att göra med vilken diagnos som kommer in eller vilka 

symtom dom har utan jag möter en individ” (1) 

 

”Vi kan ju inte bota dem, det måste de göra själv, vi kan ju bara ge dem verktygen” (4) 

 

Kategori 4: Jämlikhet mellan sjukgymnast och patient (5/5) 

Det fanns en uppfattning hos sjukgymnasterna om ett jag och ett dem som existerade hos 

patienterna. Samtliga informanter uppgav att de strävade efter en jämlikhet mellan sig själva 

och patienterna så att de kom på samma nivå. Detta ansågs skapa en bättre allians. De skapade 

jämlikhet genom att bjuda på sig själva samtidigt som professionen inte fick gå förlorad, 

vilket sågs som en svårighet i vissa fall. Däremot ansåg sjukgymnasterna att det fanns en 

problematik i att veta saker om patienten utan att patienten visste saker om dem, vilket inte 

skapade jämlikhet.  

 

”Och om de då har en känsla av att den här människan, den här sjukgymnasten, är på något i 

plan i alla fall på samma nivå som jag, då är det någon man kan svara emot, man törs säga 

och fråga och inte bara lyda.”(5) 

16 
 



 

 

”Och sen tror jag att man måste förmedla någonting annat också, man måste förmedla en bit 

av sig själv.”(1) 

 

Kategori 5: Samhörighet mellan sjukgymnast och patient (3/5)  

Samhörighet var något som sjukgymnasterna strävade efter att finna tillsammans med sin 

patient, vilket skapade en allians. Samhörigheten fungerade också som ett samtalsämne och 

visade sjukgymnasten som en person, inte bara en behandlare. Sjukgymnasterna gav exempel 

från sina egna liv hur de hanterade olika situationer, som exempelvis ångest. Sjukgymnasterna 

använde sig av den egna dialekten, egna intressen och patientens yrkesutbildning för att skapa 

gemenskap.  

 

”(…) jag själv håller på med hästar och bara det lilla tycker jag gör att man får en bra 

kontakt med tjejen, man får liksom någonting gemensamt.” (4) 

 

Kategori 6: Personkemi mellan sjukgymnast och patient (3/5)  

Personkemin mellan sjukgymnast och patient beskrevs som en bidragande faktor till en 

mindre bra allians. Detta kunde bero på att sjukgymnasten inte var rätt person för just den 

patienten. Om personkemin inte stämde kunde en fortsatt kontakt vara möjlig då ett 

gemensamt mål fanns. Vid en mindre bra allians på grund av personkemi konkretiserades 

problemet med patienten. Sjukgymnasterna påpekade vikten av att vara objektiv och inte ta 

det personligt. Då sjukgymnasten och patienten inte kunde komma överrens framfördes en 

möjlighet till en ny kontakt med en annan sjukgymnast.  

 

”och då är frågan om vi kan jobba vidare i alla fall för vi har ett gemensamt intresse, din 

hälsa. Och se att personkemin, vi kommer aldrig flytta ihop, vi kommer inte att skicka julkort 

till varandra, men jag kan fortfarande erbjuda dig behandling.” (2) 
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TEMA B: INNEHÅLLET I ETT GOTT BEMÖTANDE OCH EN GOD 

ALLIANS 

Kategori 1: Terapeutiska ramar (5/5)  

Normer (5/5) 

Samtliga sjukgymnaster använde sig av uttalade eller outtalade ramar som skapade normer för 

både patient och sjukgymnast. De försökte förmedla en tillåtande atmosfär där patienten 

kunde utagera sin frustration, ångest, aggression, gråt, ilska och glädje. Sjukgymnasterna 

betonade att ramar skulle finnas för samtalets innehåll.  Inga löften om tystnadsplikt kunde 

ges då informationen innebar risker för patientens liv och hälsa. Sjukgymnasterna gav ibland 

bestämmanderätten till patienten då denne var instabil och/eller att de tillsammans utarbetade 

en plan för behandlingen och målsättning.  

 

”Jag tvingar inte patienten att prata, eller vad heter det, dra ur dom någonting utan jag ger 

dom bara möjligheten.” (2) 

 
”(…) aldrig hamna som terapeut att bli avkrävd ett löfte innan man gjort upp reglerna som 

händer i mötet.” (1) 

Information (5/5)  

Samtliga informanter beskrev värdet av att ge patienten adekvat information om intentionen 

med sjukgymnastiken, om vad ångest innebar, behandlingsmetoder och rollen som 

sjukgymnast inom psykiatrin. Genom att sjukgymnasterna gav information och försökte 

normalisera problematiken kunde de se att patienterna lättare kunde stå ut med sin ångest.  

 

”Har man ångest hela tiden då tar man inte in informationen på samma sätt som när man är 

avslappnad och det är ju ännu viktigare.” (5) 

 

Det geografiska rummet (3/5)  

Sjukgymnasterna beskrev sin egen placering i rummet som en bidragande faktorer till ett bra 

respektive ett mindre bra bemötande. En placering som förhindrade patientens flyktväg kunde 

skapa oro och därmed en mindra bra allians. Sjukgymnasterna strävade efter ett bemötande 
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som skedde på samma höjdnivå som patienten och som gav en fri yta mellan båda parter. 

Patienten gavs tid till att läsa av rummet och själva välja var de skulle sitta och delgavs 

information att de skulle vara ostörda.  

 

”Placerar du dig så att du stoppat flyktmöjligheten då har du redan där en sämre allians, om 

man är känslig för det. Och du vet ju inte vem du möter.” (1) 

 
”Att miljön är trygg, att det är säkert, att dom känner ett förtroende i situationen.” (2) 

 
 

Kategori 2: Kommunikation (5/5)  

Samtliga sjukgymnaster beskrev kommunikationens betydelse, både den ickeverbala och den 

verbala.  

Sjukgymnasten läser av beteende och anpassar bemötandet (5/5)  

Samtliga sjukgymnaster uppgav att de läste sina patienter i tal och i kroppsspråk och att de 

anpassade sitt bemötande efter detta vilket innebar ett unikt bemötande av varje patient. 

Sjukgymnasterna använde sig av kommunikation för att minska patientens nervositet, de 

benämnde det som casual talk eller småprat. Bemötandet anpassades efter begåvning, kultur, 

ångestnivå, patientens vilja att prata, motivation och patientens krav på sig själv. Intentionen 

med det anpassade bemötandet var att patienten skulle känna sig bekväm i situationen. 

Sjukgymnasterna åstadkom detta genom att låta patienterna styra samtal och behandling samt 

att de bad patienterna om feedback. Problem uppstod då patienterna inte var mottagliga för 

information utan blockerade av exempelvis ångest, misstänksamhet eller inte hade förmågan 

att öppna sig och släppa in någon. Sjukgymnasterna upplevde även problem att anpassa 

bemötandet då de själva var för arbetsivriga och hade för stort engagemang. Stress kunde 

innebära att sjukgymnasten inte läste av patientens beteende och denne kände sig då överkörd. 

Sjukgymnasterna uppgav att det var tydliga i sitt förmedlande av information särskilt då 

patienterna var osäkra och hade mycket ångest. Upprepningar och en höjd volym kunde 

ibland krävas för att patienten skulle ta in informationen.  
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”(…) det är hon som styr behandlingen helt och hållet, för hon är så skör och har så nära till 

de här ångestattackerna så det är hon som måste styra vad vi ska göra och vad hon vill 

göra.” (4) 

 

”Det beror ju på individen, det beror på situationen, på ögonblicket. Och på det förhållande 

som vi byggt upp för att det är ju så olika, man är ju inte riktigt likadan med alla människor, 

inte med alla kompisar heller, inte med alla i familjen heller är man likadan.” (5) 

 

”… jag höjer min volym lite så att det blir tydligare för dem. Här kanske i den reaktionen så 

kanske de skärmar av sig från ljud.” (2) 

 

Sjukgymnastens kroppsspråk (5/5) 

Samtliga sjukgymnaster resonerade om att deras eget kroppsspråk hade betydelse för 

bemötandet och för alliansen med patienterna. De menade att kroppsspråket utsände både 

medvetna och omedvetna signaler till patienten. Kroppsspråkets signaler skulle 

överrensstämma med den verbala kommunikationen för att ge ett ärligt intryck. 

Sjukgymnasterna hade ett öppet kroppsspråk, hade ögonkontakt och satt vänd mot patienten.  

 

”Ja mest hur man sitter, det är väl det som är mest. Och ibland så gör jag tvärt om, därför 

att, till exempel om någon sluter sig, sitter så här och armarna och benen i kors och så 

vidare.” (5) 

 

Lyssna på och bekräfta det patienten sade (5/5)  

Kommunikationen innebar vidare att aktivt lyssna, reagera och respondera på patienten, att 

sträva efter en dialog och inte en monolog. Öppna frågor föredrogs, ett resonemang kring 

patientens reaktioner användes för att lugna patienten i svåra stunder. Kommunikationen 

användes även då sjukgymnasten behövde öka patientens närvaro i rummet.  Då problem i 

alliansen uppstod lyftes problemet genom kommunikation.  

 

Sjukgymnasterna redogjorde att de bekräftade sina patienter som personer, inte som 

diagnoser.  Patienternas symtombild bekräftade sjukgymnasten genom dennes kunskap om 

exempelvis vanligt förekommande symtom och beskrev detta för patienten, vilket kunde 

minska patientens oro och avdramatisera patientens syn på sin ångest. Sjukgymnasterna 
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beskrev en osäkerhet hos patienterna då de inte litade på sina egna känslor, intryck och tankar. 

Då sjukgymnasterna speglade vad patienterna sade så erhöll de en bekräftelse och de kunde 

då känna sig sedda och värdefulla. 

 

Som en del i kommunikationen uppgav sjukgymnasterna att de aktivt och objektivt lyssnade 

på patienten, utan att avbryta och utan att stressa. De beskrev detta som en möjlighet för 

skapandet av bra allians. En informant menade att lyssna på patienter inom psykiatrin var 

viktigare än bland patienter med problem från rörelsestödorganen. 

 

”Du är inte ångest, du är Åsa, som har problem med ångest, men du är inte ångest. Du skulle 

inte försvinna om ångesten försvann.” (2) 

 

”Att man lyssnar på vad dom säger, det är ännu viktigare då än andra typer av patienter kan 

jag tycka, eller jag upplever att det är så om man jämför dom med en knäpatient eller 

någonting annat.” (3) 

 

Kategori 3: Sjukgymnastens reflektion på bemötandet (3/5) 

Vid en mindre bra allians reflekterade sjukgymnasterna i större utsträckning över bemötandet. 

De reflekterade över vad som skapade den mindre bra alliansen och vad de kunde gjort 

annorlunda i sitt bemötande. De uppgav att de rannsakade sig själva men även pratade med 

kolleger, gjorde sig själva uppmärksamma på sina egna reaktioner och utvärderade även med 

patienten.  

 

”då får man ju, stanna upp och tänka. Ja men, okej, kan jag prova gå in på ett annat sätt, vad 

kan jag tänka till nästa gång?” (3) 

 

”(…) då blir det som att man måste jobba med sig själv, och vad inne i mig gör att jag blir 

påverkad på det här sättet?”(1) 
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DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att belysa hur sjukgymnaster bemöter patienter med ångestproblematik 

för att nå en så bra allians som möjligt. Analysen resulterade i två teman ”Förutsättningar för 

ett gott bemötande och en god allians” och ”Innehållet i ett gott bemötande och en god 

allians”. Under den första kategorin beskrivs sju egenskaper som sjukgymnasterna ansåg vara 

viktiga för ett gott bemötande och för att nå en god terapeutisk allians med patienterna. 

Samtliga informanter såg trygghet som en väsentlig del i alliansen då patienten vågade 

utagera sin ångest inför sjukgymnasten. Det finns många sätt som sjukgymnasten kan skapa 

trygghet på genom sitt bemötande. Den egna kunskapen och erfarenheten samt det egna 

lugnet bidrar till en för patienten säker situation att agera i. Gard (2004) beskriver 

interaktionens betydelse för att etablera en bas av trygghet för patienten att reagera inom. 

Gard (2007) menar att tryggheten är en process som kan ta tid att utveckla vilket är särskilt 

tydligt hos traumatiserade patienter då det ofta saknar tillit och trygghet till andra människor. 

Vi menar att det krävs tid och tålamod hos sjukgymnasten för att få patienten att känna sig 

trygg och mycket vikt måste läggas på bemötandet annars kan inte en god allians skapas. 

Kanske är det så att det kräver mer tid och tålamod inom psykiatrin än inom primärvården för 

att skapa en god allians då patienterna ofta är traumatiserade. Resultatet i studien beskriver att 

det är sjukgymnasten som är ansvarig för att tryggheten skapas och att patienten ska känna sig 

fri att utagera sina känslor. För att skapa en god allians med traumatiserade patienter är det 

viktigt att sjukgymnasten kan hantera patientens negativa känslor så som sorg och depression 

(Gard, 2007). Genom erfarenhet och kunskap tror vi att sjukgymnasten kan bli trygg som 

behandlare och trygg i svåra situationer. En medvetenhet om sina egna reaktioner då svåra 

situationer uppstår är en viktig del i tryggheten. Ekerholt och Bergland (2007) menar att 

sjukgymnaster som är säkra i sin professionella roll och är öppna för patientens reaktioner och 

yttranden kan skapa en god terapeutisk allians.  

 

En andra aspekt av sjukgymnastens personliga egenskaper är att visa ett genuint intresse för 

patienten som person vilket bekräftas av sjukgymnasten genom mental närvaro. Denna aspekt 

styrks av Ekerholt och Bergland (2004) då patienterna i deras studie önskade att 

sjukgymnasten visade intresse. Även Gard (2007) menar att närvaron i behandlingssituationen 

är en viktig del i interaktionen. Författarna anser att ett genuint intresse för patienten är en 
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förutsättning för att skapa en god allians. Om sjukgymnasten är ointresserad skulle patienten 

kunna känna sig kränkt och kommunikationen uteblir vilket gör att det blir svårare att skapa 

en allians.  

 

En tredje aspekt av sjukgymnastens personliga egenskaper är empati där medkänslan inte 

innebär att tycka synd om patienten. Ett sätt att visa empati var att förstå det patienten sade 

men samtidigt redogöra för patienten om svårigheten att inse hur de upplevde situationen. 

Enligt More (1996) startar empatin med en öppenhet mot patienten, förmågan att se, höra och 

förstå. Skillnaden mellan att förstå hur patienten känner sig och känna hur denne känner sig 

beskrivs vidare av More (1996). Ekerholt och Bergland (2004) påpekar faran med att säga ”I 

know exactly how you feel” då det kan upplevas påträngande. Vi menar att det finns en fara i 

att tycka synd om patienten då det kan vara svårt att behålla sin professionella roll. Det finns 

också en fara i att tycka synd om patienten då det kan uppfattas som nedvärderande och kan 

kanske förstärka patientens negativa känslor och syn på sig själv.   

 

En fjärde aspekt av de personliga egenskaperna hos sjukgymnasten är det egna humörets 

påverkan på bemötandet och alliansen. Svårigheter med att vara lika öppen som vanligt kunde 

variera med de känslor och det humör som sjukgymnasten förde med sig i bemötandet. Stress 

och nedstämdhet hos sjukgymnasten kan påverka bemötandet och därmed alliansen negativt 

då vissa patienter beskrevs som känsliga för ickeverbala signaler. Författarna menar att det är 

mänskligt och näst intill omöjligt att undantrycka känslor som man bär med sig till sina 

patienter. Det är en styrka att vara medveten om de ickeverbala signaler som sänds ut och det 

är det som gör en sjukgymnast professionell. 

 

Resultatet visade att humor och ärlighet var två egenskaper hos sjukgymnasten som var 

viktiga. Humorn ansågs kunna bidra till att patienten kunde hantera en svår situation bättre 

och sjukgymnastens ärlighet kunde vara en bidragande faktor till en vändning i patientens 

sjukdomsuppfattning. Informanterna menade att ärlighet och humor användes i en redan 

skapad allians. Gard (2007) påpekar betydelsen av humor och ärlighet som viktiga faktorer 

för en god interaktion med traumatiserade patienter. Vi anser att dessa två faktorer sannolikt 

kan utveckla alliansen vidare. Då ärlighet bidrar till en mer öppen allians som tillåter båda 

parter att uttrycka känslor och tankar. Humorn kan lätta på stämningar då både sjukgymnast 

och patient kan skratta.  
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Att visa respekt för patienten och dess tillstånd och lidande var en sjukgymnastisk egenskap 

som informanterna förklarade. Lundvik Gyllensten, Gard, Hansson & Ekdahl, (2000) 

beskriver sjukgymnasten som experten på vissa saker medan patienten var experten på sig 

själv. Detta var ett sätt att visa respekt för varandra. Det är en naturlig aspekt att patienten 

anser känna sig själv bäst.  

 

Författarna anser att sjukgymnasternas egenskaper som framkommit av resultatet samverkar 

och ingen utesluter någon annan. Det finns säkerligen fler egenskaper hos sjukgymnaster som 

inte har framkommit under intervjuerna och hade fler informanter deltagit så hade resultatet 

möjligen utökats. Det verkar som empati, trygghet och intresse för patienten är särskilt viktiga 

egenskaper då samtliga sjukgymnaster i studien påpekat detta och andra studier visar liknande 

resultat (Ekerholt & Bergland, 2004; Gard, 2004; Gard, 2007; Lundvik Gyllensten, Gard, 

Salford, & Ekdahl, 2000; More, 1996)  

 

I den andra kategorin beskrivs yrkeserfarenhet och livserfarenhet som bidragande faktorer till 

det goda bemötandet och en god allians då erfarenheten gav en större förståelse för patienten 

och även ökade sjukgymnastens trygghet i olika situationer. Författarna anser att erfarenhet 

och fortbildningar är viktiga för sjukgymnastens professionella utveckling. Sjukgymnastens 

livserfarenhet och egna personliga kriser kan vidare bidra till en större förståelse för 

patientens problem (Lundvik Gyllensten, Gard, Salford, & Ekdahl, 2000). Resultatet visade 

att erfarenheten kunde ersätta okunskap som t.ex. avsaknad av en samtalsterapeutisk 

utbildning. För att som sjukgymnast orka möta personer med psykisk ohälsa anser författarna 

att stöd från ett team eller en annan utomstående kontakt är viktigt. Detta för att kunna 

fortsätta skapa ett gott bemötande och en god allians med sina patienter. Gard (2007) menar 

att en sjukgymnast möter traumatiserade människor kan handledning i form av en 

psykologkontakt vara bra för att lättare kunna hantera jobbiga situationer. Kontinuerlig 

handledning skulle kunna ge kompetensutveckling vilket kan ge en större professionalism och 

på så sätt bibehålla ett empatiskt förhållningssätt.  Vi anser att sjukgymnastens erfarenhet kan 

vara en bidragande faktor till att kunna distansera sig från de känslor som patienten väcker 

hos sjukgymnasten vilket kan vara positivt och negativt. Det positiva kan vara att 

sjukgymnasten inte tar med sig patientens känslor och upplevelser, det negativa kan vara att 

patienten upplever sjukgymnasten som känslokall och oempatisk om sjukgymnasten 

distanserar sig för mycket.  
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I kategorin ”Sjukgymnastens inställning” beskrivs ett bemötande av patienten och inte ett 

bemötande av patientens diagnos. En grundtanke var att bemöta patienten som en 

medmänniska som de önskade skapa en god relation till. Att vara flexibel i sitt bemötande är 

viktiga egenskaper (Gard, 2007). Vi anser att det är viktigt att se människan bakom diagnosen 

för att kunna bemöta på ett objektivt sätt. Det finns en risk att sjukgymnasten drar förhastade 

slutsatser om patientens symtombild och upplevelser då tidigare erfarenheter och kunskaper 

finns. För att skapa en god allians måste sjukgymnasten se människan utifrån dess perspektiv 

utan att döma patienten. 

 

Resultatet visar att sjukgymnasten försökte skapa en jämlikhet mellan sig själv och patienten 

då det ofta fanns en uppfattning om ett vi och ett dem hos patienterna. De kunde bjuda på sig 

själv samtidigt som det professionella bemötandet inte fick gå förlorat. Jämlikhet kunde 

skapas genom att patienten och sjukgymnasten hade något gemensamt, exempelvis dialekt 

eller intressen. Samhörigheten var även något som skapade en allians och fungerade som ett 

samtalsämne. Harrison och Williams (2000) kan bekräfta en ”vi och en dem” känsla i sin 

studie om makbalans mellan patient och sjukgymnast. Resultatet visar att sjukgymnasterna är 

medvetna om detta problem och att patienterna upplever maktbalansen som negativ. I studien 

har Harrison och Williams (2000) beskrivit rekommendationer för en jämlik maktbalans 

gällande det kliniska mötet mellan sjukgymnast och patient. Resultatet i Harrison och 

Williams (2000) studie inom polikliniken visar patienters uppfattning av mötet med 

sjukgymnasten där det framkom att de inte kände sig involverade i besluten angående 

behandlingen och inte tillräckligt med information för att kunna hjälpa sig själva. Patienten 

kände sig inte i position att ifrågasätta sjukgymnastens beslut och upplevde detta negativt, 

vilket även resultatet i vår studie visar då sjukgymnasterna påpekade vikten av att patienten 

skulle våga ifrågasätta. Sjukgymnasterna i vår studie har ett patientcentrerat bemötande och 

patientens delaktighet verkar ha en central roll i deras möte. Ekerholt och Bergland (2004) har 

i sin studie undersökt patienters upplevelser av sjukgymnastik inom psykiatrin. De betonar 

även vikten av att se sjukgymnasten som en person och där sjukgymnasten hade en 

patientcentrerad inställning som betonar nödvändigheten att inkludera patientens åsikter i 

undersökningsprocessen.  

 

Ur patientens perspektiv står inte personkemin som en ensam aspekt utan sjukgymnasten 

måste även erhålla professionell säkerhet och kompetens, vilket bidrog till en allians (Ekerholt 

& Bergland, 2004). Resultatet i studien visade svårigheter i skapandet av en allians på grund 
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av personkemin mellan sjukgymnasten och patienten. Då sjukgymnasten kunde vara objektiv 

och se till patientens bästa kunde en kontakt fortsätta. Personkemin är ingen faktor som är 

påverkbar men författarna anser dock att sjukgymnasten har en viss anpassande förmåga och 

kan därmed jämka sin personlighet till patientens, så att de blir mer samstämmiga. Även 

erfarenheten av patientkontakter och att vara professionell kan möjliggöra en fortsatt kontakt.  

 

Tema B innehöll kategorierna ”terapeutiska ramar”, ”kommunikation” och ”sjukgymnastens 

reflektioner på bemötandet”. Samtliga sjukgymnaster använde sig av någon form av uttalade 

eller outtalade normer i mötet med patienten. Det skulle finnas en tillåtande atmosfär och gav 

bestämmanderätten, då det behövdes, över samtalet och behandlingen. För denna patientgrupp 

var adekvat information viktig, angående ångestens innebörd, behandlingsmetoder och 

sjukgymnastens roll inom psykiatrin. Informationen kunde bidra till att patienten lättare kunde 

stå ut med sin ångest. Placering i rummet var en bidragande faktor till ett gott bemötande. Då 

exempelvis flyktvägen blockerades kunde detta skapa oro. Några av de rekommendationer 

som Harrison och Williams (2000) nämner i sin studie är att ge klar information om 

behandlingsplan och metod och att vara tydlig i kontraktet mellan sjukgymnast och patient 

och göra patienten medveten om att patienten har lika stort ansvar som sjukgymnasten i mötet 

och motiven, kraven och förväntningarna ska vara förklarade.  

 

Författarna delar informanternas uppfattning gällande de terapeutiska ramarna. Normer kan 

både skapas av patienten och av sjukgymnasten. Det är viktigt att göra patienten medveten om 

de regler/normer som finns så att inga missförstånd uppstår. Detta ger den terapeutiska 

alliansen ramar och den blir även mer konkret då sjukgymnasten och patientens roller blir mer 

tydliga. Att ge adekvat information till patienten kan öka patientens delaktighet då de kan ge 

sina synpunkter och reflektera över vad som komma skall. Gällande placering i rummet kan 

sjukgymnasten visa sig mänsklig genom att sitta i samma nivå som patienten och inte visa sin 

auktoritet genom att stå över patienten eller sitta bakom ett skrivbord, detta anser inte 

författarna vara ett gott bemötande. 

 

Kommunikation innebar både verbala och ickeverbala uttryck. Sjukgymnasten läste av 

patientens beteende och anpassade sitt bemötande efter detta. Bemötandet skulle få patienten 

att känna sig bekväm i situationen och därför blev bemötandet olika för varje möte och för 

varje patient. Problem uppstod då sjukgymnasten var stressad eller när patienten var 

blockerad av exempelvis ångest. En tydlighet i tal och i sitt förmedlande av information 
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beskrevs då patienten verkade osäker. Sjukgymnastens kroppsspråk var en del i bemötandet 

och en faktor som kunde påverka alliansen. Det kunde både vara medvetna och omedvetna 

signaler som sändes ut. Kroppsspråket skulle vara öppet överrensstämmande med talet. Att 

lyssna på patienten och bekräfta det patienten sade är viktigt så patienterna känner sig sedda 

och värdefulla. Kommunikationen innebar att sjukgymnasten skulle lyssna, reagera och 

respondera på det patienten sade och sträva efter en dialog och inte en monolog. 

Kroppsspråket kan användas av sjukgymnasten för att få patienten att känna sig säkrare i 

situationen eller förstärka den terapeutiska alliansen. Kvaliteten i bemötandet av patienter 

inom psykiatrin kräver en medvetenhet av sitt eget kroppsspråk och sina egna känslor 

(Lundvik Gyllensten, Gard, Hansson & Ekdahl, 2000). Thornquist (2001) beskriver vikten av 

att verkligen kunna lyssna och visa intresse för det som kommuniceras, höra det som sägs och 

samtidigt förstå intensionen med det som patienten säger. Att vara en skicklig lyssnare 

innebär att lyssna uppmärksamt på både verbal och ickeverbal kommunikation (Ekerholt & 

Bergland, 2004). Att bekräfta det sjukgymnasten såg i patientens kroppsspråk ansågs viktigt i 

vår studie och kan styrkas av Lundvik Gyllensten et al. (2000). I deras studie ansågs det 

viktigt att bekräfta de ickeverbala signaler som patienten sände ut på ett känsligt och 

respektfullt sätt, vilket krävde en fingertoppskänsla av sjukgymnasten att veta när det är 

lämpligt. Vi anser att det är viktigt att vara medveten om sina egna och patientens signaler för 

att anpassa kommunikationen. Då denna förmåga inte finns kan inte en allians skapas 

eftersom de båda parterna inte förstår varandra.  

 

Sjukgymnastens reflektioner gällande bemötandet och alliansen bidrog till att de kunde 

förändra sitt bemötande till nästa gång och lära sig av sina misstag. De medvetandegjorde de 

egna känslorna och reaktionerna och kunde utvärdera dessa med sig själv och då det behövdes 

med patienten och kolleger. I en doktorsavhandlig av Lundvik Gyllensten (2001) har 

sjukgymnasters interaktion med patienter inom primärvård och öppenpsykiatrisk vård 

studerats. Inom både primärvård och psykiatrisk vård har reflektion en stor betydelse då detta 

utvecklar bemötandet och förutsättningarna för en god allians. Författarna anser att reflektion 

är en nödvändig del i sjukgymnastens yrke, utan reflektion medvetandegör man inte de 

positiva och negativa erfarenheterna och ingen kompetensutveckling kan ske. Det är viktigt 

att både reflektera över förutsättningarna i ett gott bemötande och en god allians (tema A) och 

innehållet i ett gott bemötande och en god allians (tema B).  
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Sjukgymnasten har ett stort ansvar i att göra patienten bekväm i mötessituationen, vilket 

kräver en djupare förståelse för dennes upplevelser. Vi efterfrågar vidare studier där 

patientens perspektiv åskådliggörs. Detta skulle öka sjukgymnasternas kunskaper inom 

bemötandets konst.  

 

Metoddiskussion 

Studien lades upp som en multipel fallstudie enligt Merriam (1994) och kvalitativa semi-

strukturerade intervjuer genomfördes utifrån en intervjuguide. Då de fem sjukgymnasternas 

tankar och djupare upplevelser om bemötandet och dess roll för alliansen skulle beskrivas var 

en multipel fallstudie att föredra (Bryman, 2001;Merriam, 1994). Informanterna rekryterades 

från vuxenpsykiatrisk öppenvård i norra delen av Sverige. De hade alla erfarenhet av 

behandla personer med ångestproblematik. Deras erfarenhet varierade från ett till 20 år och 

även könsfördelningen var spridd, något som förmodligen har bidragit till olika synsätt på 

bemötandet och alliansen utifrån informanternas olika erfarenheter och kunskaper. Enligt 

Graneheim och Lundman (2004) kan detta skapa en större trovärdighet då flera perspektiv kan 

beaktas. Fyra av informanterna hade liknande fortbildningar vilket kan medföra att de har 

liknande erfarenheter av att arbeta tillsammans med denna patientgrupp. 

 

För att säkerställa att intervjuguiden gav svar på studiens syfte genomfördes en pilotintervju. 

Denna ledde till en revidering av frågorna då de ansågs vara svåra att svara på och inte helt 

besvarade studiens syfte. Den reviderade intervjuguiden sändes till informanterna före 

intervjutillfället för att ge tillfälle att i förväg reflektera över sina svar och förhoppningsvis 

komma med mer genomtänkta svar. Att vi gjorde en pilotintervju där frågeställningarna 

omformulerades samt att vi sände ut intervjuguiden i förväg till informanterna ökade 

sannolikt studiens reliabilitet och validitet (LeCompte & Goetz, 1982). Studiens metod är 

välbeskriven vilket gör det möjligt för andra att replikera tillvägagångssättet vilket kan öka 

reliabiliteten. Dock är det omöjligt att replikera forskningsresultatet då informanterna troligen 

påverkas av forskarnas egenskaper som t.ex. kön, ålder och personlighet och det är även 

omöjligt att frysa en specifik miljö (Bryman, 2001). Begränsningar i den beskrivande 

fallstudien kan uppstå då faktorer kan förenklas eller överdrivas i situationen, vilket gör att 

den inte beskrivs på ett korrekt vis (Merriam, 1994). Det finns en ökad medvetenhet om 

svårigheten att som forskare besitta en fullständig kontroll över sina känslor och värderingar. 

Dessa värderingar kan visa sig under hela forskningsprocessen, i valet av forskningsområde, 
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under datainsamlingen, i analysen, tolkningen och i slutsatserna. Den kvalitativa forskningen 

kan inte vara värderingsfri och där av är det viktigt att forskarna säkerställer att det inte finns 

någon okontrollerad inverkan från de egna värderingarna, samt att de reflekterar över den 

påverkan som eventuellt existerar.  

 

Författarna av denna studie intervjuade hälften av informanterna var vilket med hög 

sannolikhet påverkat intervjumaterialet då frågorna kan ha ställts annorlunda av författarna. 

Dock har detta minimerats då båda medverkat under samtliga intervjuer och gjort att 

författarna kunnat ta del av varandras tillvägagångssätt. Även följdfrågor kunde ställas vilket 

gjorde det möjligt att båda författarna kunde få så heltäckande svar som möjligt (Kvale, 

1997). Användandet av en intervjuguide gav även struktur för varje intervju då en semi-

strukturerad intervjuguide användes med öppna frågor i viss ordningsföljd. Detta gav 

författarna trygghet då vi hade struktur vid varje intervjutillfälle, vilket kan ha ökat studiens 

reliabilitet. Det var även författarnas första kvalitativa studie och deras erfarenhet av att 

intervjua var begränsad. Efter varje intervju reflekterade författarna över hur intervjun 

fortlöpt, och vissa följdfrågor omformulerades, för att förhoppningsvis öka reliabilitet och 

validitet i de data som samlades in (Kvale, 1997). 

 

En intervju gjordes per telefon och vid denna intervju var det omöjligt att säkert veta när nästa 

fråga kunde ställas, genom att läsa av informantens reaktion och kroppsspråk och om 

informanten behövde mer betänketid. Enligt Aziz och Kenford (2004) finns det dock inga 

skillnader vad gäller validitet och reliabilitet vid personliga möten jämfört med 

telefonintervjuer. Det insamlade materialet var inte mättat då endast fem intervjuer gjordes, 

vilket påverkar resultatets reliabilitet negativt (Merriam, 1994). Det hade varit intressant att 

fortsätta studien för att se om andra aspekter visat sig.  

 

Alla intervjuer spelades in och det finns både fördelar och nackdelar med detta. Det 

underlättar analysen av det som sagts och det finns möjligheter att lyssna igenom svaren igen. 

Bandningen gör det möjligt att höra inte bara vad som sägs men också hur det sägs. 

Svårigheter kan förekomma då informanten blir nervös vilket kan leda till sämre svar. 

(Bryman, 2001) Författarna noterade en viss osäkerhet och nervositet hos informanterna, 

framförallt i första delen av intervjun. Detta kan resultera i ett mindre genomtänkt och därmed 

inte lika uttömmande svar. Vi inser att detta ämne är svårt. Transkriberingen utfördes enskilt 

av författarna i direkt anslutning till intervjuerna. Materialet respondent validerades ej, något 
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som hade kunnat öka studiens tillförlitlighet. En deskriptiv manifest innehållsanalys har gjorts 

där den kvalitativa tyngden av resultatet bedöms utifrån antalet informanter i varje kategori. 

Författarna till denna studie hade begränsad erfarenhet angående manifest innehållsanalys 

vilket kan ge brister i resultatet, dock har mycket tid getts analysen för att säkerställa 

resultatets trovärdighet. Då antal informanter räknats och angivits i varje kategori har den 

kvalitativa tyngden ökats (Merriam, 1994). 

 

KONKLUSION  

Denna studie visar att ett gott bemötande med en god terapeutisk allians kan skapas om 

sjukgymnasten har förutsättningar för ett gott bemötande, det vill säga egenskaper, erfarenhet 

och inställning, kan skapa jämlikhet och samhörighet med patienten med ångestproblematik 

och att personkemin stämmer dem emellan. Sjukgymnasten skall även beakta innehållet i 

bemötandet, det vill säga använda sig av terapeutiska ramar, kommunicera och reflektera runt 

bemötandet för att nå en så god allians som möjligt.  
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BILAGA 1 

Luleå tekniska Universitet 

Inst. för Hälsovetenskap 

Förfrågan om medverkan i intervjustudie gällande sjukgymnastens syn på 

bemötandet av personer med ångesttillstånd 

 

Hej! 

Du har nyligen vid kontakt via telefon visat intresse att medverka i vår studie. Vårt arbete, 
som är vårt examensarbete, kommer att belysa sjukgymnastens syn på bemötande och 
bemötandets betydelse för den terapeutiska alliansen hos patienter med ångestproblematik.  
Det saknas i hög grad vetenskaplig kunskap om vad som är ett bra bemötande och en bra 
terapeutisk allians av denna patientgrupp och vad som speciellt behöver beaktas för denna 
grupp. Ångest är något som alltfler drabbas av och det är viktigt att utöka kunskapen om hur 
sjukgymnaster ser på vad som är ett bra bemötande och en bra terapeutisk allians. 
Vi vill gärna intervjua Dig som arbetar inom psykiatrin i norra Sverige, för att få en så bred 
kunskapsöversikt som möjligt. Vi kommer att genomföra strukturerade intervjuer som 
beräknas omfatta max en timme. Intervjufrågorna bifogas för att Du skall vara förberedd på 
vilka frågor som kommer att ställas. Intervjumaterialet kommer att bandas och transkriberas 
för att sedan bearbetas deskriptivt på gruppnivå. Vi kommer att sammanställa antalet svar för 
den intervjuade gruppen som helhet. Resultatet av studien kommer att presenteras på ett 
sådant sätt att din identitet inte kommer att kunna identifieras. Studien beräknas att finnas till 
förfogande på Luleå tekniska universitets hemsida (http://epubl.ltu.se) under slutet av januari 
2009. 
Deltagandet i studien är frivilligt och du har när som helst rätt att avbryta utan att ange orsak. 
Vi besvarar gärna eventuella frågor om studien samt tillvägagångssätt. 
 
Vill Du bli intervjuad, var vänlig fyll i bifogad talong och återsänd den.  När vi fått ditt 
medgivande kontaktar vi dig för en kommande intervju. Intervjun kommer att ske på en plats 
Du själv väljer t ex på din arbetsplats. 
Vänliga hälsningar 
Josefin Kronman och Malin Lund 
 
Josefin Kronman   Malin Lund 

Kungsgatan 30   Docentvägen 12 

972 31 Luleå    977 52 Luleå 

0701-754423    0704-808210 

joskro-6@student.ltu.se   amauln-6@student.ltu.se  

 

Handledare: 

Gunvor Gard, Prof. i sjukgymnastik 

Gunvor.Gard@ltu.se
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BILAGA 2 

Intervjufrågor 

 
1. Kan du berätta om hur ditt bemötande av patienter med ångest påverkar den 

terapeutiska alliansen?  

 
2. Hur ser du på förhållandet mellan ditt bemötande av patienter med ångest och den 

terapeutiska alliansen? 
a. Finns det specifika faktorer i ditt bemötande som påverkar alliansen? 
b. Kan du påverka dessa faktorer? 
c. På vilket sätt? 

 
3. Hur bemöter du dina patienter med ångest för att skapa en så bra allians som möjligt? 

 
4. Har du positiva erfarenheter där ditt bemötande har lett fram till en bra allians? 

a. Kan du ge exempel? 
b. Kan du förklara hur denna goda allians uppkom? Vad gjorde du?  

 
 

5. Har du negativa erfarenheter där ditt bemötande har lett fram till en mindre bra 
allians? 

a. Kan du ge exempel? 
b. Hade ett annat bemötande kunnat ge en bättre allians? 
c. Vad gör du när en mindre bra allians har uppstått? 
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BILAGA 3 

Förfrågan om medverkan i examensarbete 

 
Jag har tagit del av ovanstående information och jag vill att Du kontaktar mig för att boka tid 
för en intervju.  
 
 
Namn:……………………………………………………………………………… 
 
 
 
Telefonnummer:……………………………………………………………………. 
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