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Abstrakt 
 

Introduktion: Bemötande och kommunikation är centrala delar inom vården. Under ett möte 

avgör kommunikationen till stor del behandlingens utfall. Denna studie gjordes i Kenya.  

Kenya är ett utvecklingsland där fysioterapi är ett lågprioriterat yrke jämfört med andra 

vårdyrken. Inom landet finns det både positiva och negativa aspekter inom yrket som kan 

påverka patientens tillfredsställelse av mötet. En negativ faktor är brist på resurser och en 

positiv att patienterna känner sig omhändertagna och sedda av vårdgivarna. Kommunikation 

utgörs av både verbal och icke-verbal kommunikation vilka är viktiga för att åstadkomma en 

god relation i ett möte mellan fysioterapeut och patient.  Syfte: Syftet med studien var att 

undersöka hur mötet sker mellan fysioterapeut och patient på ett lokalt sjukhus i Kenya. 

Metod: För att besvara studiens syfte och frågeställningar gjordes en observationsstudie. 

Utifrån ett observationsprotokoll gjordes datainsamlingen. Författarna befann sig på ett lokalt 

sjukhus i Kenya under nio dagar. Deltagarna som inkluderades var fyra fysioterapeuter och 

patienter från 10-års ålder med besvär från rörelseapparaten. Resultat: 22 möten 

inkluderades. Observationerna resulterade i att mötet mellan fysioterapeut och patient i Kenya 

var patientcentrerat. Fysioterapeuterna använde sig av verbal kommunikation i form av dialog 

och lugn samtalston. De stämde av och var förklarande. Inom den icke verbala 

kommunikation förekom faktorer som ögonkontakt, vänd mot patient och aktivt lyssnande. 

Fysioterapeuterna visade även ett intresse samt skrattade med patienterna. Konklusion: 

Studien visar att trots sparsamma förutsättningar och minimal utrustning kan ett gott resultat 

uppnås vid fokus på bemötande.  

 

Nyckelord: Fysioterapi, Icke-verbal kommunikation, Kenya, Patientcentrering, Verbal 

kommunikation  
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1. Bakgrund 

 
Bemötande och kommunikation är centrala begrepp inom vården samt vid möten mellan 

individer. Ett flertal studier visar på vikten av ett bra bemötande och att relationen mellan 

fysioterapeut och patient avgör till stor del behandlingens utfall (1,2). Hur patienter blir 

bemötta kan avgöra hur de upplever kvalitén på vården överlag (3). Ett bra bemötande är av 

betydelse vad gäller patientsäkerhet. Uppnås inte ett bra möte kan det bli fel i kommunikation 

och information mellan vårdgivare och patient. Kommunikationsbrist kan leda till en 

patientsäkerhetsrisk. Exempelvis att vårdgivaren missar att ge adekvat information eller att 

patient inte följer ordinationer (3). Ett felaktigt bemötande kan ge negativa konsekvenser, en 

sämre upplevelse och ett utvecklande av misstro till vården (4). 

  

1.1 Kenya 

Kenya ligger vid ekvatorn i östra Afrika. Landet gränsar till Somalia, Etiopien, Sydsudan, 

Uganda och Tanzania. Antalet invånare år 2018 var ca 51 miljoner. Kenya är ett 

utvecklingsland, där skillnaden är stor mellan fattiga och rika. Landet är dessutom ett av 

världens fattigaste länder (5). Engelska och swahili är de mest förekommande språket, 

däremot har landet många etniska grupper med flera olika språk. Kenya är en republik med 

allmänna val. Landet kämpar med olika svårigheter i form av konflikter mellan folkgrupper 

och korruption. Historiskt sett var Kenya en brittisk koloni från 1920–1963 (5). 

 

1.2 Vården i Afrika 

I Afrika är det brist på fysioterapeuter vilket gör att patientbehovet inte tillgodoses. En orsak 

till detta är att få länder har fysioterapeututbildning (6). År 2000 fanns det generellt i 

industriländer en fysioterapeut på en population på 1400, d.v.s. förhållandet är 1;1400. 

Däremot är förhållandet i utvecklingsländer 1;550 000, vilket involverar länder i Afrika (6). 

Fysioterapi ses inom dessa länder som ett mindre viktigt område inom vården jämfört med 

läkare och sjuksköterskor (6). 
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1.3 Vården i Kenya  

En studie gjord i Kenya om patienters upplevelser inom fysioterapi konstaterade att det fanns 

både positiva och negativa aspekter om yrket (7). De negativa faktorerna handlade bland 

annat om otillräckliga resurser i form av brist på utrustning och hjälpmedel. Brister inom 

information om prognosen för patientens besvär samt långa transportsträckor var ytterligare 

faktorer (7). Erfarenheter från patienterna uttrycktes i form av att vissa fysioterapeuter 

använde hårdare ton vid samtal istället för att föra en lugn dialog. Det framkom också att 

fysioterapeuterna inte följde tider utan kom sent till patientmötet. Nonchalans förekom i form 

av att vårdgivare lämnade patienter ensamma i behandlingsrummet vid pågående behandling. 

Ett exempel är när patienten låg med värmebehandling och fysioterapeuten lämnade rummet. 

Detta medförde att det var svårt för patienten att tillkalla personal om det skulle vara för 

varmt (7).   

 

Positiva erfarenheter från patienter var att de blev bra omhändertagna och sedda av 

vårdgivarna trots bristen på resurser. Vårdgivarna uppmuntrade patienterna och var positiva 

till sitt yrke och att hjälpa patienterna. Majoriteten av patienterna i studien hade en positiv 

upplevelse från mötet med fysioterapeuten (7).  

  

1.4 Definition av bemötande 

Att definiera begreppet bemötande kan vara svårt. Begreppet har flera betydelser beroende på 

vem man frågar. Exempel på synonymer för bemötande är uppträdanden och mottagande (4). 

För att uppnå ett gott bemötande krävs många olika kvalifikationer av vårdgivaren. 

Egenskaper hos fysioterapeuter som kreativ, fantasifull och förmåga att visa engagemang har 

visats vara viktiga för att uppnå ett professionellt förhållningssätt (8). Att visa ödmjukhet, 

öppenhet, lyssna och skapa en tillit är viktiga faktorer att besitta för att uppnå ett 

professionellt bemötande (2, 9). Bemötande kan beskrivas som upprättandet av en situation 

baserad på tillit och förtroende. Det handlar om en kombination av tro och nyfikenhet (10).  

För att uppnå en optimal patientkommunikation gäller det att vara observant och rikta 

uppmärksamhet till patientens känslor och tankar. Ytterligare egenskaper som är relevanta att 

visa respekt, förmåga till att se och möta individens förväntningar och mål (9,10). 

Vårdgivarens engagemang för individens situation är en viktig drivkraft till att motivera 

patienten att fullfölja behandlingen (10).  
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Begreppet bemötande är även svåröversatt till engelskan. Detta gör det problematiskt att hitta 

internationella studier som behandlar bemötande i vården generellt som i utvecklingsländer 

(4). På grund av svårigheten att definiera och hitta internationella studier om bemötande har 

författarna valt att fokusera på begreppet kommunikation. 

  

1.5 Tidigare forskning om bemötande i utvecklingsländer 

En studie gjord i Bangladesh visar på att olika faktorer är av vikt för att patienter ska söka sig 

till sjukvården. Faktorerna är bland annat disciplin och struktur inom vården, tillgång till 

försäkran, en lyhördhet hos vårdgivarna och en god kommunikation. Detta har betydelse för 

att besöket ska resultera i patientnöjdhet och god kvalité. Studien visar övergripande på 

betydelsen av en kvalitetssäker vård, där vårdgivaren måste lyssna på patienterna och ta 

hänsyn till deras förväntningar (11). 

  

Enligt en studie gjord i Rwanda visas att en god konversation och relation mellan vårdtagare 

och vårdgivare skapar en trygghet. Vilket är en förutsättning för att uppnå en effektiv 

behandling (9). I studien delade sjuksköterskor med sig av vad de tycker är viktigt för att 

uppnå ett bra bemötande:  

“One should recognize the importance of the conversation that one has with patients because 

it is basi-cally the foundation of the successful treatment.” (9, s. 5). “The first thing that I do 

is to respect what they say and do not blame them or shout at them; I just listen to them and 

talk to them” (9, s. 8).  

Med detta menas att konversation utgör en stor del för att uppnå en bra behandling och att 

visa respekt samt lyssna är två viktiga byggstenar i ett möte mellan två parter. 

  

För att få en bra följsamhet vad gäller behandlingen och uppnå en patientnöjdhet är 

bemötande en stor del av vården. Inom bemötande finns flera delar, det handlar om både 

verbal och icke verbal kommunikation samt att mötet som sker är patientcentrerat (12, 

13).  Om de icke-verbala och verbala delarna inte stämmer överens med varandra kommer 

den icke-verbala kommunikationen vara det patienten främst lägger märke till (10). 

  

1.6 Verbal kommunikation 

Verbal kommunikation är en viktig faktor när det gäller att uppnå en god relation och ett bra 

möte mellan fysioterapeut och patient (13). I ett möte är en personlig kommunikation 

viktigare än själva innehavandet av vetenskaplig fakta (14). Kommunikation i form av en 
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dialog, där vårdgivaren gör patienten delaktig i konversationen har visats ha en god inverkan 

vad gäller patientnöjdhet (12). Om vårdgivaren använder en auktoritär kommunikation har 

motsatsen visats (12). Utöver att samtalet sker i dialogform är det viktigt att det skräddarsys 

efter individens förutsättningar. Fysioterapeuten ska ha förmåga att kunna lyssna och vara 

mottaglig för vad patienten har att säga samt att kunna ge förklaringar som patienten förstår 

(14). Genom en dialog och öppenhet kan man minska patientens ångest och skapa en bättre 

miljö. Valet av kommunikationsstil har visats ha betydelse. Speciellt vid nybesök då patienten 

bygger sitt första intryck av fysioterapeuten utifrån kommunikationsstilen som används (12) 

Att patienten får berätta sin historia utan att bli avbruten av fysioterapeuten är av stor roll för 

att uppnå en god kommunikation (15). Förmedling av information och dess mängd är en del i 

att uppnå patienttillfredsställelse. Särskilt om informationen handlar om behandlingens 

effekter (16).  

  

1.7 Icke-verbal kommunikation 

Vårdgivarens känslor i kombination med kroppsspråk utgör den icke verbala 

kommunikationen och är viktiga delar i ett bemötande. Det är av vikt att identifiera känslors 

innehåll vad gäller kroppsspråket (10). Ögonkontakt och kroppsorientering är ytterligare två 

delar inom området. Icke-verbal kommunikation har visats vara mer användbart än de verbala 

och ses som det primära förhållningssättet för uttryckande av känslor (17). Studier visar på att 

55-90% (18) och 55-97% (19) av kommunikationen är icke-verbal.  

 

Det finns olika typer av icke-verbala signaler varav några exempel är listade nedan: 

Kroppslig kontakt - Genom beröring kan individen uppmärksammas, samt tekniken kan 

användas av vårdgivaren för att förmedla känslor eller förståelse. 

Positionering - Hur vårdgivaren förhåller sig till patienten bör baseras på individens 

personlighet och syftet med mötet. 

Framträdande - Vårdgivarens uppträdande används för att sända budskap för vårt 

psykologiska tillstånd och sociala status. 

Kroppsställning - Genom kroppsställning förmedlas attityden. 

Huvudrörelser - Nickningar och huvudrörelser används bland annat för förmedling av 

bekräftelse, uppmuntran eller i nekande form. 

Mimik - Ansiktsuttryck används för att förmedla känslor och/eller ge feedback till individen 

som respons. 
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Gestikulering - Genom att använda sig av gestikulering uttrycker vi våra rörelser för att 

förstärka vårt tal. 

Ögonkontakt - Ögonkontakt används för att förmedla intresse för vad som sägs eller för att 

underlätta i en muntlig konversation (20). 

 

Utifrån författarnas kännedom om vikten av bemötande inom vården och i relation till den 

bristande forskning som finns har författarna valt att själva, genom en observationsstudie, 

utforska mötet mellan fysioterapeut och patient i Kenya.  

 

2. Syfte 

Syftet med studien var att undersöka hur mötet sker mellan fysioterapeut och patient på ett 

lokalt sjukhus i Kenya, med fokus på verbal och icke-verbal kommunikation.  
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 3. Material och metod 

3.1 Deltagare och urval 

Deltagarna som inkluderades i studien var fysioterapeuter på ett lokalsjukhus i Kenya. Tre 

kvinnor och en man i åldern 23–38 år. Fysioterapeuterna hade varierande erfarenhet från 

nyexaminerad till 13 års yrkesvana. 24 patienter deltog från 10-års ålder och uppåt. Vid 

deltagande av minderåriga var målsmans underskrift ett krav. Patienterna hade varierande 

besvär i rörelseapparaten. 

  

Inklusionskriterier: 

• Fysioterapeuter som arbetar på det lokala sjukhuset i Kenya och har en 

fysioterapiexamen från ett afrikanskt land 

• Möten på engelska och/eller swahili 

• Patienter från 10-års ålder 

Exklusionskriterier: 

• Patienter med kognitiv nedsättning 

  

3.2 Vetenskaplig ansats 

En kvalitativ kunskapsansats valdes för att besvara frågeställningarna och uppsatsens syfte. 

Kunskapsansatsen syftar till att observera hur patienter blir bemötta av fysioterapeuter i 

Kenya. Kvalitativ ansats utgår ifrån ett opartiskt förhållningssätt med en strävan att uppnå en 

helhetsförståelse av specifika förhållanden för att på så vis få den bästa fullständiga bilden 

över situationen (21). 

  

3.3 Design 

Designen som valdes för uppsatsen var en observationsstudie ur ett etnografiskt perspektiv. 

Etnografi är en forskningsmetod som inriktar sig på beskrivning och tolkning av kulturella 

beteenden. Detta perspektiv har ett fokus på en viss grupp och det som sker inom gruppen är 

både tidsbundet och bundet till ett specifikt sammanhang. Det är av största vikt att författaren 

själv befinner sig i miljön och observerar de händelser och handlingar som sker inom gruppen 

(22). Författarna var själva på plats och observerade hur fysioterapeuter bemöter patienter i 

Kenya, det vill säga en direkt observation. Utifrån dessa observationer hittades kategorier som 

beskrev hur bemötandet såg ut (21). 
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Studien grundades på en kombination av låg och hög strukturering. Studiens design baserades 

på en hög grad av strukturering i form av det observationsprotokoll som sammanställdes 

specifikt för studiens syfte (se bilaga 1). För att få en övergripande uppfattning av situationen 

valde författarna att på plats vara mottagliga för olika intryck, så kallad låg strukturering (21). 

Valet av designen grundades på att det kunde förekomma en viss kommunikationssvårighet i 

och med ett nytt land och därmed även språk och kultur. I och med en direkt-

observationsdesign fick författarna möjlighet att på plats observera hur fysioterapeuter möter 

patienter i Kenya (21). 

  

Etnografiska studier är ofta en lång process och kan genomföras i olika tidsmodeller. Den 

tidsmodell som valdes för denna studie var den komprimerade tidsmodellen. Detta innebar att 

författarna i förväg bestämde att studien skulle genomföras under en viss tidsperiod och där 

författaren i stort sett befann sig på fältet konstant. Avsikten med denna modell var att få 

bästa möjliga uppfattning om dynamiken och därefter kunna beskriva den observerade miljön 

så fullständigt som möjligt (22). 

  

3.4 Datainsamling 

För att samla in data gjordes en observationsguide med sex huvudpunkter om vad som skulle 

studeras, (se Bilaga 1). Observationspunkterna fokuserade på hur fysioterapeuten bemöter och 

kommunicerar med patienten. Exempel på faktorer var övergripande intryck, verbal 

kommunikation och icke verbal kommunikation. Observationen genomfördes genom att två 

fysioterapeutstudenter satt med vid möte mellan patient och fysioterapeut. Inför varje möte 

gavs information om studenternas syfte med vistelsen samt både fysioterapeuten och 

patienten fick lämna skriftligt samtycke till deltagandet i studien. Under observationerna 

antecknade författarna individuellt utifrån observationsprotokollet med fokus på hur 

fysioterapeuten förhöll sig i mötet med patienten. För att få det standardiserat valde 

författarna att fokusera på enskilda möten mellan endast en patient och/eller flera 

fysioterapeuter. Observationerna genomfördes under en period på två veckor på ett lokalt 

sjukhus i Kenya. 

 

3.5 Procedur 

Utifrån universitetets kontaktnät vad gäller samarbeten och kontaktpersoner i andra länder 

valdes Kenya ut. Genom en mailkontakt med kontaktpersonen i Kenya, där författarna fick 
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information kring olika kliniker i landet valdes tillslut ett lokalsjukhus ut på grund av dess 

lokalisering samt status. 

  

3.6 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet och validitet är begrepp som är svårapplicerade inom observationsstudier och 

kvalitativ innehållsanalys. Därav diskuteras istället termerna trovärdighet, beroende och 

överförbarhet för att beskriva resultatens tillförlitlighet. För att säkerhetsställa tillförlitligheten 

till observationerna och resultatet utgick studien från två författare (21). Där de kontinuerligt 

diskuterade och reflekterade kring tankar som uppstod under studieprocessen. Validiteten 

garanterades av att observationsprotokollet var utformat för att mäta de specifika faktorer som 

författarna utforskade (21). För att få ett så trovärdigt resultat som möjligt utifrån 

observationerna, finns även begreppet reflexivitet. Reflexivitet syftar på att författaren 

ständigt reflekterar över vilken påverkan hen har både vad gäller studieprocessen och den 

grupp som observeras. Handlar om att författaren ständigt tydliggör eventuella framväxande 

sociala relationer och vilken betydelse dessa kan ha för forskningen (22). 

  

3.7 Dataanalys 

Analysmetoden som valdes för studien var en modifierad innehållsanalys. Det var innehållet 

från författarnas observationer och anteckningar som analyserades. Det vill säga författarna 

gick igenom alla observationer och de noteringar som gjordes. Utifrån detta kartlades 

upprepade moment vilka klassificerades som meningsbärande enheter. Därefter grupperades 

dessa enheter i sin tur till olika kategorier som i sin tur sammanställdes i ett huvudtema. De 

faktorer som observerades ställdes i relation till varandra. Det handlade om att kategorisera de 

uppfattningar författarna fick i samband med observationen av mötet mellan fysioterapeut och 

patient till en övergripande helhetsbild (21).   

  

3.8 Förförståelse 

Vi hade en förkunskap inom fysioterapi och hur ett möte bör ske utifrån universitetsstudier på 

fysioterapeutprogrammet. Vi var även medvetna om att kulturen och levnadssättet i Kenya 

skiljde sig jämfört med vad vi var vana vid. Detta var något vi hade i åtanke vid 

observationerna. Vi hade ett utifrån perspektiv, så kallat etic-perspektiv i form av kulturfråga 

men ett inifrån perspektiv, emic-perspektiv i form av vår kunskap om fysioterapi som 

profession och ämne (4). Denna studie utgår från ett etic-perspektiv där det är våra ord utifrån 
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tolkningarna som redovisas (22). Vi hade goda språkkunskaper inom engelska medan swahili 

var ett språk vi inte kunde. Vi var medvetna om att språket kunde vara ett problem under 

observationerna. För att få så sanna värden som möjligt och spegla det som skedde inom 

mötet försökte vi skapa oss en neutral roll. Detta innebar ett försök till att inte lägga våra egna 

värderingar i det som observerades.  

 

3.9 Etiska överväganden 

Vid urval av deltagarna vad gäller etiska överväganden tog författarna hänsyn till de etiska 

principerna som involverar: begriplighetskravet, informationskravet, nyttjandekravet, 

samtyckekravet och konfidentialkravet (21). För att tillförsäkra att dessa krav uppnåddes 

utformade författarna ett informationsbrev på engelska som riktade sig till både fysioterapeut 

och patient, (se Bilaga 2). Informationsbrevet innehöll all information vad gäller de etiska 

principerna så att deltagarna fick en förståelse till författarnas vistelse samt att de deltog på 

eget villkor. De som var intresserade lämnade sitt skriftliga samtycke för deltagandet i 

observationsstudien. De påskrivna skriftliga samtyckena förvarades inlåsta under studiens 

process och revs sedan sönder och slängdes. Författarna förklarade även muntligt 

informationen vid första träffen med fysioterapeuterna och patienterna. Detta för 

säkerställning att deltagarna uppfattat informationen rätt då det fanns en risk till bristande 

kommunikation på grund av språkskillnader. För att skydda deltagarna i studien togs varken 

namn på deltagarna, platser, personliga händelser eller liknande med i uppsatsen. 
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4. Resultat 

4.1 Övergripande information om observationsplatsen 

Vi, två fysioterapeutstudenter, tillbringade nio dagar på ett lokalt sjukhus i Kenya där fyra 

fysioterapeuter arbetade. Alla fysioterapeuterna arbetade tillsammans i ett rum med en brits. 

En arbetsdag var vanligtvis från 9–17, däremot förekom flexibla arbetstider. 

Arbetsförhållanden var begränsade, i form av små rum med begränsad belysning. Under 

patientmötena vara det många personer, både patienter och andra professioner som gick in 

och ut i undersökningsrummet. Detta kunde upplevas som en störig och bullrig miljö. 

  

Fysioterapeuterna var väl medvetna om att använda sig av en god hygien, vilket visade sig 

genom byte av handdukar och god handhygien. Språket som användes var främst swahili med 

visst inslag av engelska. Varje patientmöte var mellan 20 till 60 minuter långt beroende på 

behov. Mötena var av drop-in karaktär, vilket betyder att patienterna inte behövde förboka för 

att träffa en fysioterapeut. Det förekom både nybesök och återbesök. Patientmötena var främst 

enskilda möten mellan en fysioterapeut och patient men det påträffades även möten där 

patienten behandlades av flera fysioterapeuter. 

  

Totalt observerades 22 möten, varav 17 var av självständig karaktär och 5 möten där flera 

fysioterapeuter var involverade. Genom att vi observerade fysioterapeuterna och patienterna 

fick vi se hur de interagerade i ett möte. Studiens syfte om att undersöka hur mötet sker 

mellan fysioterapeut och patient på ett lokalt sjukhus i Kenya, resulterade i att mötet mellan 

patient och fysioterapeut bestod av faktorer inom verbal- och icke verbal kommunikation. 

Utifrån våra observationer och tolkningar mynnande det hela ut i att mötet var 

patientcentrerat. Fysioterapeuterna arbetade på ett patientcentrerat sätt. Detta baserar vi på 

fynden inom respektive kategori av verbal och icke-verbal kommunikation. Fysioterapeuterna 

såg patienterna och involverade dem i mötet genom samtal i dialogform, lyssnade aktivt samt 

visade intresse och engagemang i mötet, se figur 1. 
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Figur 1: Beskrivning av faktorer relaterat till kategorierna verbal och icke-verbal kommunikation som mynnade ut i ett 
patientcentrerat möte. 

 

Utifrån observationsprotokollet (se bilaga 1) och efter vår egna analys fann vi att faktorer som 

framkom mest inom kategorin verbal kommunikation var lugn samtalston, dialogform och att 

fysioterapeuterna stämde av med patienten och var förklarande. Inom kategorin icke-verbal 

kommunikation framkom mest ögonkontakt, aktivt lyssnande och att fysioterapeuterna var 

vänd mot patient. Fysioterapeuterna visade ett intresse och engagemang för sina patienter. 

Många gånger skapade de en bra och lugn stämning under mötet samt skrattade tillsammans 

med patienterna. Enstaka gånger förekom ett auktoritärt beteende i form av att fysioterapeuten 

pratade över huvudet på patienten och med ett bestämt tonläge. Obekväm stämning med 

frustration, nedsatt fokus och att fysioterapeut var vänd från patienten var också något som 

observerades ett fåtal gånger, se figur 2. 
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Figur 2: Inom 22 patientmöten förekom dessa faktorer, antalet i förhållande till varandra. Det som förekom mest var 
ögonkontakt och det som förekom minst var bestämt tonläge. 

 

Nedan redovisas mer i detalj hur verbal respektive icke verbal kommunikation kom till 

uttryck samt med tillhörande exempel. 

  

4.2 Verbal kommunikation 

Vi såg att inom den verbala kommunikationen skedde mötena i form av en dialog. Vilket 

innebar att både fysioterapeuterna och patienterna ställde frågor och lyssnade aktivt på svaren. 

Utifrån svaren ställdes följdfrågor. Under undersökningen stämde fysioterapeuten 

kontinuerligt av för att se så att allt kändes bra för patienten. Fysioterapeuterna var även bra 

på att ge förklaringar till patienternas besvär och fick dem medvetna om vad som händer i 

kroppen. De gav patienterna en form av förklaringsmodell till både besvären och vald 

behandling. Vi upplevde att majoriteten av mötena var av en lugn karaktär med en lugn 

samtalston. 

  

4.2.1 Exempel på hur verbal kommunikation kom till uttryck under ett möte 

 
Exempel 1. Fysioterapeuten A träffade en patient med ländryggsbesvär och använde 

värmebehandling. Fysioterapeuten A frågade lugnt patienten: “Känns allt bra”, “Är det för 

varmt”? Därefter gav fysioterapeuten information: “Du ska ligga här i 20 minuter, säg till om 

det blir för varmt eller om du behöver hjälp”. Fysioterapeut förklarade för patienten varför 

värme är bra. 
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Exempel 2. Fysioterapeut B träffade en patient med knäbesvär. De satt mittemot varandra och 

fysioterapeuten frågade med lugn samtalston vad som hade hänt. Patienten förklarade och 

fysioterapeuten kontrade med följdfrågor för att få en djupare förståelse av problematiken. 

  

Exempel 3. Fysioterapeut C träffade en patient med ländryggsbesvär och behandlade med 

massage. Fysioterapeuten förde en dialog men med ett mer bestämt tonläge. Mötet avslutades 

genom att fysioterapeuten tog sig tid och satt ned med patienten där de stämde av och gick 

igenom framtida planering tillsammans.   

  

Exempel 4. Fysioterapeut D och E träffade en patient med fotbesvär. Fysioterapeuten D 

frågade vad som hade hänt, men blev förvirrad för att hen inte förstod vad patienten försökte 

förmedla. Patienten blev frustrerad och fysioterapeut D bad Fysioterapeut E om hjälp. 

Patienten fick upprepa sina besvär för fysioterapeut E och tillslut förstod det varandra och 

undersökningen kunde fortsätta. 

  

4.3 Icke - verbal kommunikation 

Hur mötet mellan fysioterapeut och patient inleddes kunde vi se när fysioterapeuten gav 

patienten ögonkontakt och visade med kroppsspråket ett välkomnande. Vid anamnestagandet 

satt patient och fysioterapeut på varsin stol mittemot varandra och de hade en ständig 

ögonkontakt vid tal och lyssnande. Fysioterapeuten lyssnade aktivt medan patienten berättade 

om sina besvär. Ibland uttrycktes ett leende ifrån fysioterapeuten som bekräftelse på att hen 

såg patienten. Både under inledningen av mötet och under själva undersökningen kunde vi se 

att fysioterapeuten var vänd mot patienten och arbetade nära för att skapa en trygghet. Under 

mötet såg vi att fysioterapeuterna visade ett intresse gentemot patienterna och att 

fysioterapeuterna utstrålade glädje genom att skratta tillsammans med patienterna. 

 

4.3.1 Exempel på hur icke verbal kommunikation kom till uttryck under ett möte 

 
Exempel 5. Fysioterapeut F i ett möte med patient som sökte för nackbesvär. Patienten kom 

in i rummet och fysioterapeuten hälsade och de satt sig ner mittemot varandra. Under 

samtalets gång hade de en ögonkontakt och fysioterapeuten lyssnade aktivt samt gav 

bekräftelse i form av små nickningar och leende. De båda skrattade åt något och stämningen 

upplevdes bra i rummet. 
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Exempel 6. Fysioterapeut G träffade en patient med fotbesvär. Vid behandlingen var 

fysioterapeuten hela tiden observant på patientens ansiktsuttryck samt vänd mot patienten. 

Arbetade nära vid undersökning och gav en genomgång av olika övningar. Fysioterapeuten 

visade ett intresse och engagemang för individen och log lite då och då.   

  

Exempel 7. Fysioterapeut H träffade patient med ländryggsbesvär. Vid behandlingen arbetade 

fysioterapeuten nära patienten och sökte ofta ögonkontakt och var observant på patientens 

ansiktsuttryck. Fysioterapeuten använde sig av guidning för att kommunicera med patienten 

och få hen att göra övningar rätt. Genom hela mötet utstrålades engagemang där patient och 

fysioterapeut skrattar tillsammans. 
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5. Diskussion 

5.1 Metoddiskussion 

Den valda metoden, genomförandet av en observation i mötet mellan fysioterapeut och 

patient för att besvara studiens syfte upplevdes relevant. Genom en observationsstudie kunde 

författarna själva uppleva och se mötet i sitt sammanhang. För att få en erfarenhet och 

upplevelse av något som skiljer sig från Sverige valde författarna att rikta in sig på ett 

utvecklingsland.  

 

Som tidigare nämnt är bemötande är ett stort begrepp och kan definieras olika (4). Därav 

valde författarna i denna studie att lägga fokus på begreppet kommunikation. Detta kan vara 

en svaghet i studien på så vis att författarna kan ha missat studier om tidigare forskning 

beroende på hur dessa studier definierat begreppet bemötande. Dessutom finns de inom 

bemötande fler aspekter än de författarna i denna studie valt att fokusera på. Exempelvis hade 

författarna kunnat ta hänsyn till och diskutera mer kring känslornas roll i ett möte (9, 10). 

Vilket skulle kunna ge ytterligare förståelse av hur mötet såg ut.  

 

En reflektion författarna hade var om resultatet skulle sett annorlunda ut om de valde att göra 

datainsamlingen på ett större sjukhus. Enligt fysioterapeuterna på det lokalsjukhus där studien 

genomfördes framkom att det oftare är en stressigare miljö på de större sjukhusen. Det är 

något som kan påverka bemötandet och kan gjort att resultatet skulle sett annorlunda ut.   

 

Svagheter med studien var att datainsamlingen på det lokala sjukhuset endast skedde under 

två veckor. Anledningen till detta var att författarna inte hade möjlighet att närvara under en 

längre period på grund av ekonomiska och praktiska skäl. Fler veckor skulle ge en möjlighet 

till en större insamling av data vilket ger ett tillförlitligare resultat (22).  

 

 En felkälla i denna studie var författarnas brist på språkkunskaper inom swahili. Det kan ha 

gjort att framförallt den verbala kommunikationen var svår att bedöma och kunde misstolkas. 

För att författarna trots detta skulle förstå mötena översatte fysioterapeuterna vad patienterna 

berättade. Ytterligare en felkälla var att under själva observationerna förekom störande 

moment. Personer gick in och ut ur rummet och det var svårt att hålla fokus samt vara 

observant på hur fysioterapeuten och patienten interagerade.  
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Fördel i denna studie var att datainsamlingen gjordes individuellt av två observatörer där de 

sedan kunde jämföra sina tolkningar och dra en gemensam slutsats (21). 

Observationsprotokollet gjorde även studien mer trovärdig då författarna hade en tanke om 

vad de skulle fokusera på under observationerna. Observationsprotokollet gjorde de lättare att 

jämföra författarnas tolkningar av observationerna till en gemensam slutsats.  

 

En reflektion är att de eventuellt skulle varit lättare att göra en jämförelse om alla möten 

endast hade involverat en fysioterapeut i mötet med en patient. Författarna upplevde att de 

blev en större förvirring och mer upprepning vid möten som involverade flera fysioterapeuter. 

Patienterna fick i dessa lägen beskriva sina besvär flera gånger och de uppstod lättare en 

förvirring och frustration. Något som kan påverkat resultatet till de sämre. Nackdelen om 

detta valts att exkluderas är att författarna inte fått en rättvis bild om hur fysioterapeuterna 

faktiskt arbetar på det lokala sjukhuset. Författarna valde att inkludera alla möten som 

involverade patienter från 10-års ålder och uppåt. För patienter mellan 10 - 18 år krävdes 

målsmans underskrift till deltagandet. Det här åldersspannet valdes därför att patienterna från 

10-års ålder var ensamma i behandlingsrummet med fysioterapeuten. Författarna kunde 

därmed observera mötet mellan dessa två. Det intressanta med att inkludera dessa möten var 

att författarna upplevde att fysioterapeuterna var mer bestämda i tonläget under dessa möten.   

 

Att ha i åtanke är att vid en etnografisk studie påverkas deltagarnas agerande i stort sett alltid 

på något vis av författarens närvaro i de observerade situationerna. Likaså påverkas även 

författarna av deltagarna. Det finns därmed en risk till att objektiviteten minskar och 

författaren istället identifierar sig med de som studeras (22). Författarna hade ingen koppling 

till deltagarna sedan tidigare. De var noga med att inte bli för personliga med varken 

patienterna eller fysioterapeuterna för att undvika ett missgynnande resultat.  

 

En svårighet med en observationsstudie är att människor är tolkande subjekt. Resultatets som 

sammanställdes bygger på författarnas upplevelser av situationen. Det ställer stora krav på 

författarna att dem håller sig neutrala och är medvetna om de felkällor som fanns för att få ett 

så trovärdigt resultat som möjligt (22). Det är av vikt att påpeka att författarna har en 

bakgrund med västerländskt synsätt där de fått erfarenheter och blivit skolade till en 

levnadsstil. Författarna har även en kunskap om hur fysioterapi ska utövas enligt 

västerländsk-kultur. Författarna är uppväxta i en kultur som skiljer sig från kulturen i Kenya 

och det kan därmed ha format de tolkningar och slutsatser som studien resulterade i. Det är 
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därför svårt att säga om förförståelsen påverkat resultatet (22). Innan studiens genomförande 

var författarna medvetna om att de skulle ha en neutral inställning till de observationer som 

skulle göras. Däremot väl på plats, insåg författarna att de hade fördomar om att de förekom 

hierarki och bristande kommunikation inom vården i utvecklingsländer. Under studiens gång 

ändrades denna inställning. Författarna förstod att det endast hade varit fördomar som de 

själva inte riktigt varit medvetna om.  

 

För att säkerställa att de etiska övervägandena uppfylldes, såg författarna till att varje 

deltagare fick läsa igenom informationsbrevet och lämna skriftligt samtycke. Uppstod några 

frågetecken beskrev författarna muntligt varför dem var där med hjälp av fysioterapeuterna 

och deras swahilikunskap.  

 

Generellt är det svårt att säga att det som observerades i studien är en absolut sanning. Det 

finns många faktorer som spelar roll både inom datainsamlingen och bearbetningen för att få 

ett trovärdigt resultat. Hade studien gjorts av andra författare hade resultatet kunnat se 

annorlunda ut då det handlar om subjektiva tolkningar.  

 

5.2 Resultatdiskussion 

Nio dagars observationer på ett lokalt sjukhus i Kenya resulterade i att mötet mellan patient 

och fysioterapeut bestod av olika faktorer inom verbal- och icke verbal kommunikation. 

Resultatet visar att mötet kan ses som patientcentrerat.  

 

5.2.1 Patientcentrerat möte  

Vi upplever att fysioterapiutbildningen i Sverige lägger ett stort fokus på hur fysioterapeuter 

ska bemöta patienter. Utbildningen lär oss att ett möte ska vara patientcentrerat. 

Patientcentrerad vård är en faktor som utvärderas och har betydelse vad gäller att uppnå 

högkvalitativ hälso-och sjukvård. Det finns internationella organisationer, 

Världshälsoorganisationen (WHO) och Organisationen för ekonomiskt samarbete och 

utveckling (OECD), som lyfter fram vikten av patientcentrering inom hälso- och 

sjukvårdssystem (23). Våra observationer i denna studie resulterade i att mötet mellan patient 

och fysioterapeut var patientcentrerat.  

 

Enligt en rapport från Institute of Medicine (IOM) definieras patientcentrerad vård att 

sjukvården ska inrätta ett partnerskap bland patienter och deras familjer. Detta för att 
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säkerställa att besluten respekterar patientens önskemål, behov och vilja. Patienterna ska 

också ha utbildning och stöd för att fatta egna beslut och delta i egen vård (24).  

 

En huvudsaklig betydelse för ett patientcentrerat möte är att vården ska främja patientens 

delaktighet och utgå från patientens mål samt respektera patientens integritet. Vårdgivaren ska 

också ta hänsyn till patientens trygghet och säkerhet. Vilket fastställs av patientlagen (25)(1 

kap 1 §, 5 kap 2 §, 4 kap 1 §, 6 kap 1 §).  

 

Ett flertal studier tar upp vikten av ett patientcentrerat möte. De menar på att graden av 

patientcentrering i ett möte ofta har en inverkan på resultatet och patientens tillfredsställelse 

av mötet (26-29). Genom en god kommunikation i form av verbal information och rådgivning 

samt en positiv inställning från vårdgivaren kan patientens inre motivation öka. De kan ge en 

positiv känsla och en tillfredsställelse (30, 31). En reflektion är att patientcentrering förekom 

under mötet. Vilket vi tror kan ha betydelse för det slutgiltiga resultatet.   

 

Individanpassat möte förekom ofta under våra observationer. Vi såg att fysioterapeuterna 

återkommande visade ett intresse för patienterna och deras besvär. De anpassade kontinuerligt 

informationen och behandlingen efter patientens behov. Detta är faktorer som enligt studier 

har betydelse för ett patientcentrerat möte. När vårdgivaren visar ett intresse och humanitet 

för patienten, kan detta medföra att även patienterna själva motiveras till ökad tilltro till sin 

förmåga och intresse för sin situation (10). En studie tar upp vikten att förmedla känslor som 

uttrycker intresse, engagemang och glädje för att uppnå ett gott bemötande (13). Att lära 

känna patienten i en helhet är viktigt och leder till ett mer individanpassat möte. Det vill säga 

gäller att ta hänsyns till individens personlighet, värderingar, behov, historia, förväntan och 

motivation (14). Ett individualiserat möte inkluderar individanpassad träning, råd och 

utbildning i samråd med patient. Under behandling är det av vikt att fysioterapeuten är 

uppmärksam på patientens behov och kan anpassa efter dessa (14). Tidigare forskning om 

vård i Afrika och Kenya där de lyfter fram att de förekommer en brist på utrustning men att 

patienterna ändå blir sedda och bra omhändertagna (7), är något som denna studie styrker. Det 

är svårt för fysioterapeuterna att göra något åt de miljöförutsättningar samt resurser som finns. 

Emellertid kan ett professionellt förhållningssätt och en god kommunikation vara en väg för 

att uppnå ett bra bemötande.  
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Något som framkom under vår tid på sjukhuset var att fysioterapi i Kenya är den lägst ställda 

professionen inom vården och det är hit patienterna kommer om ingenting annat har hjälpt. 

Detta gör att många av de patienter som söker fysioterapi redan från början är frustrerade och 

har till stor del gett upp hoppet. Vi anser att det är av största vikt att fysioterapeuterna 

använder sina kliniska kunskaper och har fokus på kommunikationen för att vända denna 

negativa trend. Fysioterapi ses som ett mindre betydelsefullt yrke inom utvecklingsländer (6).  

 

Att utbilda vårdgivare inom olika kommunikationsfärdigheter har visats vara effektiv för att 

förbättra kommunikationen mellan vårdgivare och patient. Vilket kan medföra ett 

patientcentrerat möte (32, 33).  

 

5.2.2 Verbal kommunikation  

Inom den verbala delen var det svårt att säga vad för termer och uttryck som användes. De 

flesta möten skedde på swahili vilket författarna inte hade någon kunskap om. En del ord 

upprepades på swahili och författarna kunde därmed få en uppfattning om vad som sades. 

Därför går det inte till 100 procent säga att den verbala kommunikationen var optimal. För att 

tillförlitligt kunna säga hur den verbala kommunikationen kom till uttryck skulle endast 

möten på engelska inkluderas. Detta var inte fallet och istället valdes ett större fokus på hur 

fysioterapeuterna framförde den verbala kommunikationen. Att språket som användes var 

swahili ansåg vi vara ett sätt att anpassa och se till patientens bästa, det är språket patienterna 

känner sig mest bekväma med. Ses därav som en positiv faktor inom mötet.  

 

En litteratursammanställning från 2017 stärker studiens resultat. Reviewn menar på att en 

viktig aspekt inom verbal kommunikation är att ha en dialog med patienten samt använda sig 

av ett klart och tydligt språk. Att ge förklaringar som patienten förstår är också av betydelse. 

Det är viktigt att fysioterapeuter anpassar kommunikationen beroende på patientens 

förutsättningar (14). Något författarna observerade förekom under möten på det lokala 

sjukhuset i Kenya.  

 

Inom den verbala kommunikation är stängda frågor något som upplevs negativt (34). Att 

avbryta patienterna är ytterligare en faktor som visats ge ett mer negativt resultat (35). 

Däremot att visa intresse, ta hänsyn till patientens åsikter, informera och utbilda patienten har 

en positiv inverkan på mötet (34). Under våra observationer kunde vi se att fysioterapeuterna 

aktivt fick patienterna delaktiga. Fysioterapeuterna lyssnade på patienternas åsikter samt gav 
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information för att öka patientens förståelse. Ett bestämt tonläge var något som vi reagerade 

på, vilket förekom ett fåtal gånger. Enligt en studie skapar detta en negativ upplevelse av 

mötet (7). Utifrån våra observationer upplevde vi att det var främst vid möten med barn som 

fysioterapeuterna använde ett mer bestämt tonläge. Anledningen till detta kan vara flera. En 

tanke är att vi människor är uppväxta med att de vuxna har en roll som innebär ansvar och 

bestämmande över barnet fram till myndig ålder. 

 

5.2.3. Icke verbal-kommunikation  

Den icke-verbala kommunikationen var mycket lättare för oss att tolka. Här handlade det om 

att vara observant på de kroppsspråk som fysioterapeuterna använde sig av och hur de förhöll 

sig till patienten under mötet. Vårt resultat lyfter fram fördelarna av icke verbal 

kommunikation i ett möte. På samma sätt som även andra studier tar upp vikten av 

användandet av icke verbal kommunikation (10,17,36). Den icke verbala kommunikationen 

har en positiv inverkan på mötet mellan patient och vårdgivare (36). 

 

Det vi upplevde förekom mest under våra observationer var användandet av ögonkontakt vid 

tal och lyssnande. Det finns studier som visar på att ögonkontakt har en betydelse i den icke 

verbala kommunikationen (14, 34). Ögonkontakt studeras ofta i relation till patientcentrerad 

kommunikation och har visat ge positiva effekter för att uppnå ett patientcentrerat möte (37).  

Inom den icke verbala kommunikationen är en del att fysioterapeuten ska använda sitt 

kroppsspråk i mötet för att kommunicera och få en bra kontakt med patienten (14). Det här 

var något vi upplevde förekom frekvent i varje möte. Studier menar att fysioterapeutens 

kroppsorientering i relation till patienten har en betydelse för den icke verbala 

kommunikationen (34, 38). Detta kan relateras till vår studie där fysioterapeuterna ständigt 

var vända mot patienterna för att få en bra kommunikation. Vi såg även att fysioterapeuterna 

kommunicerade genom att le och skratta med patienterna. En studie visar att detta är faktorer 

som har en påverkan på patientens tillfredsställelse (34).  

 

Genom att fysioterapeuten aktivt lyssnar, synliggör ansiktsuttryck och nickningar medför att 

patienten blir mer medveten om att de blir sedda (14). Genom den icke verbala 

kommunikationen kan man uttrycka respekt, empati och omtanke (14). Detta var något som 

kom till uttryck i vår studie. Förekommer ett auktoritärt beteende i form av dominans och 

kontroll har detta ofta en negativ påverkan på resultatet (39, 40). Utifrån våra observationer 

kan vi inte relatera till att det här var något som uppvisades.  
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5.2.4 Klinisk reflektion  

En klinisk reflektion är att studiens resultat där det förekom ett patientcentrerat, bra och tryggt 

möte kan inspirera andra verksamheter till att lägga fokus på hur ett möte sker.  

Vetenskaplig fakta samt resurser som utrustning är faktorer som kan underlätta arbetet. 

Däremot lyfter denna studie fram vikten av bemötande inom professionen fysioterapi trots 

bristen på resurser. Det är därför viktigt att utbildningen innehåller fokus på hur en bra 

kommunikation uppnås inom vården. Forskningsmässigt kan studiens resultat vara en del i en 

större forskningsfråga om varför och hur ett möte inom fysioterapi sker i ett utvecklingsland 

respektive industriland. Faktorer som skulle kunna ha en inverkan är exempelvis landets 

ekonomi, kultur och politik.  

  

6. Konklusion 

Studien resulterade i att mötet mellan fysioterapeut och patient i Kenya var patientcentrerat 

vilket framkom genom observationer av verbal respektive icke verbal kommunikation.  

Studien visar att trots sparsamma förutsättningar och minimal utrustning kan ett gott resultat 

uppnås vid fokus på bemötande. Att ha i åtanke är att studien bygger på subjektiva tolkningar. 

Det behövs fler liknande studier inom ämnet, hur individer interagerar med varandra, för att 

stärka eller förkasta resultatet. Framförallt i utvecklingsländer där det i dagsläget finns en 

bristande forskning inom området.  
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Bilaga 1. Observationsguide

Kategorier Anteckningar  
ÖVERGRIPANDE INTRYCK  

FRAMTONING  

- Stressad 
- Glad 
- Skrattar  
- Engagerad 
- Besvärad 
- Vänlig 
- Auktoritär  
- Ifrågasättande  
- Förstående 
- Lugn 
- Försiktig  

 

VERBAL KOMMUNIKATION  
TAL  

− Tonläge 

− Betoning 

− Klang 

− Utfyllnadsläten 

 

  SPRÅK  
Anpassar språket: 

− Lugnt 

− Avbryter/blir avbruten  

− Förklarande  

− Formellt  
− Dialogform 

− Stämmer av/Bekräftar  

 

Karaktär på frågor: 

− Ledande  

− Öppna  

− Stängda  

− Informerande  

  

ICKE-VERBAL 

KOMMUNIKATION 
 

KROPPSSPRÅK  
Kroppsposition:  

− Vänd mot patient 

− Frånvänd mot patient 

− Står/sitter i samma läge som 

patient  

− Hållning 

Gestikulering: 

− Stängd 

− Öppen  

− Imiterande 

 

 
ÖGONKONTAKT  

− Tar ögonkontakt vid tal 

− Tar ögonkontakt vid lyssnade 
 

ANSIKTSUTTRYCK  
Mimik: 

− Ledsen 

− Rädd 

− Föraktfull 

− Arg 

− Glad 

− Irriterad 

− Förstående 

− Undrande  

− Överraskad 

− Intresserad  

Munrörelser: 

− Ler  

− Hopbiten 
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Bilaga 2. Samtyckes- och informationsbrev 
 

The interaction between physiotherapists and 

patients in Kenya 
  

 

Hi!  

Our name is Caroline and Andrea. We are two students from Sweden that are going to visit 

Kenya to write our final essay for the physiotherapist program. The aim of this study is to 

observe the interaction between the physiotherapist and the patient. We are going to Kenya 

for two weeks to collect data for our essay. 

  

The purpose of our stay is to follow and observe how physiotherapists work and meet patients 

at a local hospital. It will be really interesting to see and experience your culture and 

differences in healthcare between our countries.   

  

The participation of this study is voluntary, meaning that you have the right to withdraw from 

the study anytime. Everyone who participates, both physiotherapists and patients will be 

given written consent to participate in the study. All the personal information will be 

anonymous, meaning that you will not be able to be identified in the study. Names, places and 

personal incident will not be included in the study. We will not film or record anything. The 

study will only be used for research purposes. It is the data collected from the observations 

that will be used in the study. 

  

Why should you participate in the study? 

If you choose to participate in the study, you will help us to deepen our understanding of 

cultural differences. We will also get more knowledge about the relationship between the 

physiotherapist and the patient in healthcare. 

 

The study will be published at Luleå University of technology’s website (www.ltu.se).  

Thank you for participating in our study. 

/ Caroline Öquist & Andrea Bergman 

  

http://www.ltu.se/
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If you have any questions concerning this letter or something regarding the study, please feel 

free to contact us at: 

 

Caroline Öquist 

Email: carqui-6@student.ltu.se  

Phone number; +46736404947 

 

Andrea Bergman 

Email aneeba-6@student.ltu.se  

Phone number; +46767141532 

 

I have taken part of the information and understand the aim of this study. I hereby leave my 

consent to participate in the study: 

 

Name:  

 

 

Signature:  

 

 

Date, Place:  

 

 

 

mailto:carqui-6@student.ltu.se
mailto:aneeba-6@student.ltu.se

