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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Anknytningsmönstrens betydelse har lyfts inom smärtforskning. Studier om hur 

fysioterapeuter använder sig av denna kunskap saknas i nuläge. 

Syfte: Syftet med studien var att beskriva fysioterapeuters upplevelse av hur ett 

anknytningsperspektiv kan komma till uttryck med fokus på behandling av patienter med 

smärta. 

Metod: Studien hade en kvalitativ design. Semistrukturerade intervjuer utfördes med sju 

kliniskt verksamma fysioterapeuter, som alla arbetar utifrån ett anknytningsperspektiv. 

Intervjuerna transkriberades och analyserades med kvalitativ manifest innehållsanalys. 

Resultat: Analysen utmynnade i fem huvudkategorier med inbördes rangordning: 

Medvetenhet i behandlingsrelationen, Fysioterapeutens förståelse för patienters olika 

reaktioner, beteenden och behov utifrån anknytningsteori, Tydlighet i behandlingsrelationen, 

Aktivt arbete med behandlingsrelationen och Behandlingsfokus på patienters svårigheter 

utifrån uppfattat anknytningsmönster. Det övergripande temat var Behandlingsrelationen 

som central fokus. 

Konklusion: Anknytningsperspektivet inom fysioterapi kommer till uttryck via en ökad 

medvetenhet om och förståelse för relationella aspekter i behandlingssituationen utifrån ett 

utvecklingspsykologiskt perspektiv. Fysioterapeuterna beskriver att de arbetar aktivt och 

med tydlighet för att skapa en god arbetsallians där patienten blir nyfiken och reflekterande 

över sin kropp och dess symptom som exempelvis smärta, i syfte att bli delaktig i att hitta 

lösningar och övervinna problem i nära och tillitsfullt samarbete med sin behandlare. 

Affektiv intoning och affektmedvetenhet i behandlingsrelationen tillmäts stor betydelse. 

Nyckelord:  

Anknytningsteori, arbetsallians, fysioterapi, medvetenhet, smärta 

 

   

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Background: The importance of different attachment patterns has been lifted in pain 

research. Studies about how physiotherapists use this knowledge are lacking. 

Objective: The aim of this study was to describe physiotherapists’ experience of how an 

attachment perspective is expressed in treatment with focus on patients in pain. 

Method: The study had a qualitative design. Semi-structured interviews were conducted 

with seven physiotherapists, all using an attachment perspective in their clinical work. The 

interviews were transcribed and analyzed using qualitative manifest content analysis. 

Results: Five main categories with particular order emerged: Awareness in the treatment 

relationship, Physiotherapist’s understanding of patients' different reactions, behaviors and 

needs based on attachment theory, Clarity in the treatment relationship, Active working on 

the treatment relationship and Treatment focus on patients' difficulties based on attachment 

patterns. The overall theme was Treatment relationship as the central focus. 

Conclusion: Attachment perspective in physiotherapy is expressed through increased 

awareness and understanding of relational aspects in the therapeutic situation from a 

developmental perspective. Physiotherapists describe that they work actively and with clarity 

to create a good working alliance in which the patient becomes curious and reflexive about 

her body and its symptoms such as pain, in order to attain solutions and overcome problems, 

in close and trustful cooperation with the physiotherapist. Affective attunement and 

awareness in the treatment relationship are seen as important. 

 

Keywords: Attachment theory, awareness, pain, physiotherapy, working alliance 
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1 BAKGRUND 

1.1 Inledning 

I den kliniska vardagen möter fysioterapeuter dagligen patienter som söker hjälp för olika 

former av smärttillstånd. Patienternas reaktioner på en förändrad kroppslig funktion, deras 

smärtupplevelse och sättet att beskriva smärta eller dysfunktion för vårdgivarna är mycket 

varierande. Vissa individer upplever sin smärta som skrämmande vilket exempelvis kan leda 

till undvikande av smärta och av smärtutlösande beteenden och/eller katastrofiering som 

antas kunna bidra till att smärtan blir långvarig (Bergbom, Boersma, Overmeer & Linton, 

2011; Meredith, Ownsworth & Strong, 2008).  

Enligt Socialstyrelsen lider ca 18 % av den svenska befolkningen av långvarig smärta och 

kartläggning har visat att ca 20-40 % av primärvårdsbesöken sker på grund av smärta, 

hälften av dessa patienter har olika typer av  långvarig smärta (www.socialstyrelsen.se). I sin 

rapport om behandling av långvarig smärta från 2006 skattar SBU den samhällsekonomiska 

belastningen på grund av kronisk smärta redan då till 87,5 miljarder per år. Mot denna 

bakgrund är det angeläget att öka förståelsen och kunskapen kring möjliga orsaker för 

patienters varierande reaktioner på smärta och smärtrelaterad funktionsnedsättning. Det 

kan öppna nya vägar för en mer individanpassad och därmed effektivare behandling av 

patienter med smärta.  

Anknytningsteorin presenterar en modell för att förstå personers individuella inre 

arbetsmodeller för att relatera både till sig själva och till andra (Wennerberg, 2010). Den 

ligger till grund för hur mycket individer kan lita på och förhåller sig till personer i sin 

omgivning (till exempel vårdpersonal) men även för hur de upplever och kan tolka sina egna 

inre signaler. Personer som på grund av otrygga anknytningsrelationer i barndomen inte har 

fått hjälp att förstå och tolka sina naturliga somatiska (kroppsliga) signaler (så som smärta, 

spännings- eller avspännings- reaktioner eller andningsrörelser) kan uppleva dessa som 

hotfulla och skrämmande (Ström, 2012). Här kan fysioterapeuten få en viktig roll i att 

gemensamt med patienten, under trygga förhållanden, göra kroppen och individens 

kroppsliga reaktioner mer begripliga.  

I mitt eget arbete som leg sjukgymnast inom primärvården har jag upplevt stor nytta av min 

kunskap inom anknytningsteorin. Den ökar min förståelse för möjliga svårigheter som kan 

uppstå i alliansskapandet med vissa patienter och hur jag kan bemöta detta genom mitt 

förhållningssätt i mötet med dessa individer. Men den ger mig också en insikt i hur patienten 

själv kan tänkas bemöta sin kropp och sin smärta samt de förändringarna i vardagen som 

smärta och dysfunktion för med sig. De flesta personer verkar kunna känna tillit till kroppens 

läkning och till att hjälp finns att få. För andra kan smärta och dysfunktion exempelvis vara 
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tecken på att något i kroppen har ”gått sönder” och på det sättet upplevas mycket 

skrämmande.  

1.2 Smärta 

The International Association for the Study of Pain (IASP) definierar begreppet ”smärta” som 

en ”… obehaglig och emotionell upplevelse till följd av verklig eller möjlig vävnadsskada eller 

beskriven i termer av sådan skada”. Betoningen ligger på att smärtan är subjektiv. Smärta är 

alltid en sensorisk upplevelse i någon del av kroppen, alltid obehaglig och därför även kopplat 

till en emotionell upplevelse (Taub, Worsowicz, Gnatz & Cifu, 1998; Meredith et al., 2008). 

Långvarig smärta beskrivs som smärta som kvarstår efter olika vävnaders ”normala” 

läkningstid. Det finns olika tidsaspekter gällande detta, men i praktiken kallas en smärta för 

långvarig eller kronisk när den fortfarande kvarstår 3 månader efter debuten (Meredith et al., 

2008). Forskningen stödjer teorin om att psykologiska aspekter spelar en stor roll när det 

gäller smärtupplevelse och övergången från akut smärta till ett kroniskt tillstånd med 

tillhörande dysfunktion (Meredith et al., 2008). 

Meredith et al. (2008) beskriver i bakgrunden till sin review olika modeller för hur kronisk 

smärta och medföljande dysfunktion kan uppstå. Alla förklaringsmodeller visar att smärta, 

som en kraftig stressor, påverkar det emotionella systemet och därmed minskar förmågan till 

adekvat coping, att handla adekvat utifrån situationen (t.ex. kunna lugna sig själv, hämta in 

information, söka hjälp mm). Sannolikheten att utveckla kronisk smärta är hög när individen 

reagerar negativt på den påfrestningen som smärtan innebär, och samtidigt har för låg 

resursnivå för att kunna hantera sin rädsla (Meredith, 2008). Enligt denna förklaringsmodell 

spelar affektreglering (förmågan att hantera pressade emotionella tillstånd) en viktig roll vid 

utvecklande av kronisk smärta. Enligt beskrivning i följande avsnitt är affektreglering en 

viktig aspekt inom anknytningsteorin som på så sätt skulle kunna vara en av nycklarna till att 

öka förståelsen för personers mångfaldiga reaktioner på smärta. 

1.3 Anknytningsteori 

1.3.1 Barns anknytningsmönster 

Anknytningsteorin formulerades av John Bowlby från 1960-talet och framåt (Bowlby, 1982). 

I den beskrivs att människan är född med ett inre aktiverande system, som inriktar barnet 

mot att söka närhet och kommunicera med sina primära omsorgspersoner (Sonnby-

Borgström, 2005). Anknytningen skapas i samspel mellan barnet och sina närmaste 

anknytningspersoner (vårdnadshavarna) och kretsar framför allt kring affektreglering (öka 

positiva och minska negativa affekter/känslor, t.ex. tröst) och hantering av olika stress- och 

hotfulla situationer. Människans nervsystem är vid födseln inte färdigutvecklat och hamnar 

lätt i obalans inom det autonoma nervsystemet. Den nära kontakten med vårdnadshavaren 
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hjälper barnet med denna balansering av spänningstillstånd (Bragée, 2013). Situationer som 

barnet kan uppleva som hotfulla kan delas in i tre olika grupper: rädslan att förlora närheten 

till anknytningspersonen, inre stress (t.ex. hunger, smärta som barnet i början inte kan förstå 

som ofarliga kroppsliga signaler) och skrämmande upplevelser utifrån (hot mot säkerhet och 

välmående). I en trygg anknytningsrelation kan barnet använda sin vårdnadshavare som en 

”trygg bas” att utforska livet ifrån och som en ”trygg hamn” att komma tillbaka till när 

omgivningen upplevs som hotfull (Wennerberg, 2010). På det sättet skapas under den första 

tiden i livet en inre arbetsmodell av ”att vara med en annan” som blir till utgångspunkt för 

framtida relationella erfarenheter. Men barnet lär också känna sig själv, sina emotionella 

tillstånd och strategier för att kunna reglera sina affekter – exempelvis att inte agera ut starka 

känslor eller att kunna hantera både positiva och negativa spänningstillstånd som livet för 

med sig. Att både bygga upp denna självkänsla och samtidigt veta att föräldern finns som en 

trygghet i bakgrunden ger barnet en känsla av ”agens” – förmågan att styra över sitt liv 

(Bragée, 2013).  

Anknytningsforskaren Mary Ainsworth skapade under 60-talet en metod för att undersöka 

barns anknytningsbeteende (”Strange Situation”) och urskilde tre organiserade anknytnings-

stilar (Wennerberg, 2010; Sonnby-Borgström, 2005) som kan anses vara barnets strategi för 

att kunna behålla den livsnödvändiga närheten till sin anknytningsperson. En trygg 

anknytning ger barnet trygghet i sitt nyfikna utforskande av omgivningen och en tillit till att 

medmänskligt stöd finns om barnet behöver det. Otrygg-undvikande anknytning 

kännetecknas av att barnet stänger av alla uttryck för behov av närhet, fast med den primära 

intentionen att hålla vårdnadshavaren (som tidigare avvisat närmandeförsök) så nära som 

möjligt. Barnet verkar utifrån sett väldigt lugnt och självständigt, men studier har visat att 

dessa barn har kraftiga fysiologiska stresspåslag, men väljer omedvetet att inte visa det utåt. 

(avstängdhet). Otrygg-ambivalent anknutna barn visar en hyperaktivitet i sitt närhets-

sökande till en vårdnadshavare som bara ibland och till viss del kan tillgodose barnets behov. 

Barnet präglas av den ovissheten, visar kraftiga känslouttryck och har svårigheter att reglera 

dessa (uppmärksamhet på omgivningen, förhöjd affektnivå). De organiserade anknytnings- 

mönstren ger individerna strategier att skapa trygghet i hotfulla situationer (Wennerberg, 

2010, Sonnby-Borgström, 2005).  

Ett fjärde anknytningsmönster kallas för desorganiserat eller traumatiserat. Personer med 

desorganiserad anknytning saknar strategier i sin anknytning då relationen till vårdnads- 

havaren präglas av oförutsägbarhet som exempelvis när anknytningspersonen, som borde 

uppfylla funktionen av att vara en ”trygg hamn”, samtidigt föreställer ett hot (Ström, 2012; 

Wennerberg, 2010).  En sådan situation för barnet resulterar i stora svårigheter att hantera 

emotionella tillstånd. Den konstanta vaksamheten som krävs i en sådan miljö är en stor 

påfrestning för barnets autonoma nervsystem som påverkar kroppen och stoppar barnets 

utforskande av sig själv och omvärlden (Ström, 2012).  

1.3.2 Vuxnas anknytningsmönster 

I det vuxna livet kan dessa fyra anknytningsmönster, som anses vara inre arbetsmodeller av 

sig själv och andra, fortfarande urskiljas. Batholomew & Horowitz (1991) har med hjälp av ett 

självskattningsformulär (RSQ = Relational Scale Questionnaire) placerat de fyra vuxna 
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anknytningsstilarna längs två dimensioner. Den ena dimensionen gäller personens egen 

självbild, den andra speglar hur personen relaterar till andra. Trygga vuxna har en positiv 

självbild och en positiv förväntan gentemot andra. Personer med otryggt-beroende 

anknytningsstil (ambivalent hos barn) har en negativ bild av sig själv (negativa affekter 

kopplade till självet som bidrar till högre ångestnivå) och en positiv bild av andra, medan en 

individ med otryggt-avfärdande anknytning (undvikande som barn) har en positiv bild av sig 

själv och en negativ värdering av andra. Individer med desorganiserad anknytning skattar 

högt på båda dimensionerna (negativ bild av sig själv och andra). Vuxna personer med 

traumatiserad anknytning har ofta brister i en djupare kontakt och förståelse av sig själv och 

andra (bristande mentaliseringsförmåga) (Sonnby-Borgström, 2005). (se Fig. 1) 

 

             POSITIV VÄRDERING AV ANDRA 

             (NÄRMANDE) 

                                                                                    

                                 Otryggt-beroende   tryggt-autonomt 

          anknytningsmönster     anknytningsmönster 

          (anxious/preoccupied)   (secure/autonomous)   
NEGATIV                                                         POSITIV 

SJÄLVBILD                                                         SJÄLVBILD 

 

(ÄNGSLIGHET)                             (TRYGGHET)

                                

          Otryggt-desorganiserad   otryggt-undvikande/avfärdande 

           anknytningsmönster             anknytningsmönster 

          (fearful/avoidant)   (dismissing/avoidant) 

 

 

               NEGATIV VÄRDERING AV ANDRA 

     (UNDVIKANDE) 

 

Figur 1: Beskrivning av vuxnas anknytningsmönster längs två dimensioner (Bragèe, 2013; Sonnby-

Borgström, 2005; Bartholomew & Horowitz, 1991) 

De inre arbetsmodellerna för anknytning har under hela livet inverkan på hur vi samspelar i 

våra nära relationer och även hur vi tolkar detta samspel (Bragée, 2013). De fungerar på en 

omedveten nivå och är därför svåra, dock inte omöjliga, att förändra genom korrigerande 

relationella erfarenheter (Sonnby-Borgström, 2005).  

Dimensionen som speglar tilliten till andra är av betydelse för förståelsen av huruvida 

patienter söker vård och kan lita på att det finns adekvat hjälp att få eller inte. De personer 

som söker sig mest till vården är de med otryggt-beroende anknytningsstil. Dessa patienter 

har tilltro till andra (vården) samtidigt som de värderar sina egna förmågor som låga (Bragée, 

2013; Ciechanowski, Sullivan, Jensen, Romano, & Summers, 2003).    
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1.4 Anknytningsteori och smärta 

Smärta och andra obehagliga sensoriska upplevelser i kroppen (till exempel yrsel, 

domningar, andningssvårigheter) kan vara anledning till att patienter söker sig till 

fysioterapeuter. Dessa kroppsliga signaler kan, speciellt av otryggt anknutna individer, 

upplevas som hotfulla och blir då  kopplade till starka negativa känslor (Taub et al., 1998; 

Meredith et al., 2008). Dessa påfrestande fysiska och mentala upplevelser aktiverar i olika 

utsträckning personers anknytningsbeteende (då anknytningssystemet aktiveras vid hotfulla 

upplevelser) och kan tänkas påverka om och hur dessa personer söker vård samt hur de 

förhåller sig i relation till sin fysiska smärta (t. ex. tillit till läkning, omsorg om sig själv eller 

katastroftankar, förnekelse) (Ciechanowski et al., 2003; Meredith et al 2008) . Otryggt 

anknutna personer verkar ha en sämre förmåga att hantera negativa känslor och hamnar 

oftare i katastroftänkande eller depressiva symptom (inadekvat coping) (Davies, 

Macfarelane, McBeth, Morriss & Dickens, 2009; Meredith, 2013; Porter, Davis & Keefe, 

2007; Trembley & Sullivan, 2010). För att kunna få en mer heltäckande bild av en patient 

med smärta kan en fysioterapeut tänkas behöva förstå dessa mentala dimensioner av 

smärtupplevelsen och varför de uppstår. Kunskap inom anknytningsteori kan bidra till en 

ökad förståelse. 

Det finns ett flertal studier och review-artiklar från det psykologiska och arbetsterapeutiska 

fältet som har undersökt sambanden mellan individers anknytningsmönster och deras 

smärtbeteende och benägenhet att utveckla kronisk smärta (Davies et al, 2009; Meredith et 

al., 2008). Forskningen inom området stödjer sig mest på tvärsnittsstudier som inte kan 

bevisa ett direkt orsakssamband. Ändå föreslår författarna till studierna att otrygg 

anknytning skulle kunna moderera en ökad sannolikhet att utveckla kronisk smärta. Ökad 

ångestnivå, katastroftänkande och depression anses kunna fungera som mediatorer 

(Andrews, Meredith, Strong & Donohue, 2014; Tremblay & Sullivan, 2010). Flera författare 

(Andersen, 2012; Meredith et al., 2008; Tremblay & Sullivan, 2010) föreslår därför att 

tillämpa ett anknytningsperspektiv utöver den kognitiva och beteendemedicinska 

inriktningen vid behandling av smärta.  

Sökning i databaser efter vetenskapliga arbeten som knyter samman fysioterapi och 

anknytningsteori ger resultat på enbart en avhandling (Bliss, 2009) som bekräftar 

anknytningens betydelse för alliansskapandet samt behandlingsalliansens betydelse för 

behandlingsutfallet hos patienter med kronisk smärta. I avhandlingen tas inte upp om och 

hur fysioterapeuter konkret använder sig av kunskapen inom anknytningsteori.  

Hos fysioterapeuter inom mental hälsa är kunskap inom anknytningsteori relativt utbredd. 

Anknytningsperspektivet används för att öka förståelsen för patientens problematik samt i 

syfte att skapa och upprätthålla en trygg behandlingsrelation. Ström (2012) beskriver ur ett 

fysioterapeutiskt perspektiv att anknytningen påverkar det autonoma nervsystemets förmåga 

till reglering av mentala (tankar och känslor) och fysiska funktioner samt att otrygg 

anknytning på lång sikt kan bidra till att psykisk och fysisk obalans och smärta utvecklas.  
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1.5 Anknytning, alliansforskning och behandling 

Psykoterapiforskningen har sedan länge poängterat vikten av den terapeutiska relationen, 

behandlingsalliansen, för en framgångsrik behandling (Kåver, 2011). På senare tid visar även 

forskningen inom fysioterapi mer och mer på hur viktig den terapeutiska alliansen mellan 

fysioterapeut och patient är och att den tydligt påverkar behandlingsutfallet (Bliss, 2009;  

Ferreira, Ferreira, Maher, Refshauge, Latimer & Adamns, 2013; Hall, Ferreira, Maher, 

Latimer, & Ferreira, 2010; Lundvik Gyllensten, Gard, Salford, & Ekdahl, 1999). Lundvik 

Gyllensten et al. (1999) föreslår i sin studie om interaktionen mellan fysioterapeut och 

patient inom primärvården att fysioterapeutiska tekniker får sin betydelse och verkningskraft 

genom en god allians som lämnar plats för intuitivt agerande utifrån vad som händer i 

samspelet med patienten.  

Anknytningsteorin ger en möjlig förklaring för varför vissa individer har lättare eller svårare 

att skapa och upprätthålla nära relationer som till exempel en behandlingsrelation. 

Forskning om anknytning och smärta beskriver att ett empatiskt bemötande verkar ha positiv 

inverkan på behandling av otryggt anknutna personer (särskilt när det gäller den ängsliga 

aspekten i otrygg anknytning) (Meredith, 2013; Sambo, Howard, Kopelman, Williamns & 

Fotopoulou, 2010; Trembley et al., 2010). Empatin beskrivs även som en av grunderna till en 

god allians (Kåver, 2011).  

För fysioterapeuter inom smärtbehandling borde det därför vara av värde att vara 

uppmärksam på och förhålla sig till patienters olika anknytningsbeteende. Det kan tänkas ha 

betydelse för möjligheten att skapa en god allians och därmed även för behandlingsutfallet.  

Inom psykoterapi har anknytningsbaserat terapeutiskt arbete en lång historia. Viktiga 

aspekter i den anknytningsbaserade psykoterapin är den affektiva intoningen (att validera 

patientens känslouttryck) och att erbjuda patienten en ”trygg bas” att utforska sina 

svårigheter ifrån. I sin review-artikel citerar Daniel (2006)  John Bowlby: “…In providing his 

patient with a secure base from which to explore and express his thoughts and feelings the 

therapist’s role is analogous to that of a mother who provides her child with a secure base 

from which to explore the world…”. 

Liknande skulle man kunna se på en fysioterapeutisk behandling då patienten kommer till en 

fysioterapeut för att ”utforska” sina svårigheter, till exempel smärta, i kroppen. I det syftet 

kan en tillitsfull, trygg behandlingsrelation vara en viktig förutsättning, framför allt när det 

gäller patienter med otrygg anknytning. Affektiva kroppsliga signaler kan behöva bli 

validerade och begripligt gjorda för patienten som kan behöva guidning och verktyg för att 

hantera även denna fysisk-affektiva dimension - som en förutsättning för och en del i sin 

rehabilitering. 

Bragée (2013) beskriver i sin bok ”Kroppen först. En behandlingsmodell vid psykosomatik.” 

sin ingång i fysioterapeutisk behandling av patienter med psykosomatisk problematik 

(inkluderat patienter med kronisk smärta). Boken baseras teorimässigt på bland annat nyare 

forskning inom neurofysiologi som inkluderar anknytningsteorin och dess betydelse för den 

autonoma balansen och affektregleringen. Brister i förmågan att balansera uppreglerade 

kroppsliga tillstånd kan enligt författaren tänkas leda till psykosomatiska och psyko-
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patologiska tillstånd.  Kunskap kring patientens livshistoria inkluderat anknytnings-

relationer beskrivs i boken som en viktig del i Bragées modell för bedömning  av lämplig 

inriktning för den fysioterapeutiska behandlingen. I de olika behandlingsfaserna betonas 

betydelsen av att skapa en trygg behandlingsallians samt att hjälpa patienten att ”koppla 

upp”  kroppen, reglera starka spänningstillstånd och lära ut verktyg för självreglering via 

kroppen i syfte att balansera det autonoma nervsystemet. Detta vid sidan av andra 

terapeutiska interventioner. Denna behandlingsmodell kan anses vara ett exempel på hur 

anknytningsteori kan integreras i fysioterapeutisk behandling. 

Fysioterapeuters integration av kunskap inom anknytningsteorin baseras i nuläge främst på 

beprövad erfarenhet, evidens från empiriska studier, som undersöker tillämpningen av ett 

anknytningsperspektiv i fysioterapeutisk behandling, saknas.  

1.6 Problemformulering 

Det finns anledning att misstänka att patienter med smärta och otrygg anknytning har en 

större benägenhet att utveckla inadekvata smärtbeteenden (till exempel katastrofiering) som 

kan försvåra dessa patienters rehabilitering samt öka sannolikheten att utveckla långvarig 

smärta. Forskare föreslår anknytningsteorin, vid sidan av kognitiva och beteendemässiga 

insatser, som ytterligare en viktig dimension att ta hänsyn till i rehabiliteringen av 

smärtpatienter. Fysioterapeuter träffar i sin yrkesvardag ofta patienter med både akut och 

långvarig smärta. Därför vore det intressant att undersöka om och på vilket sätt 

fysioterapeuter använder sig av kunskap inom anknytningsteorin vid omhändertagandet av 

patienter med smärta. Det finns inga vetenskapliga studier som konkret undersöker och 

länkar samman fysioterapi vid smärta och anknytningsteori eller som beskriver hur ett 

anknytningsperspektiv konkret kan ta sitt uttryck i en fysioterapeutisk behandling. Utifrån 

denna bakgrund är det angeläget att undersöka hur kunskap som kan relateras till 

anknytningsteori beskrivs och integreras i patientmötet bland kliniskt verksamma 

fysioterapeuter som behandlar patienter med smärta. 

1.7 Syfte 

Syftet är att beskriva fysioterapeuters upplevelse av hur ett anknytningsperspektiv kan 

komma till uttryck vid behandling av patienter med smärta.  
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2 METOD 

2.1 Design 

För att få svar på frågeställningen valdes en kvalitativ design. En intervjustudie med 

kvalitativ manifest innehållsanalys (Lundman & Graneheim, 2004) lämpar sig för detta syfte 

då fysioterapeuters upplevelser ska undersökas förutsättningslöst och utan specifik hypotes. 

2.2 Urval 

Ett strategiskt urval (Carter, Lubinsky, & Domholdt, 2011; Malterud, 2009) gjordes där två 

fysioterapeuter (som även är kopplade till fysioterapiutbildningen vid ett universitet i 

Sverige) med specialkunskap inom anknytningsteori tillfrågades via telefon (de fick även 

skriftlig information via mejl enl. bilaga A) att enligt inklusionskriterierna föreslå 5-10 

fysioterapeuter var som informanter. Detta antal ansågs vara lämpligt då det troligtvis skulle 

behövas 6-10 intervjuer för studien och det var osäkert om alla tillfrågade skulle tacka ja. Tio 

namn föreslogs som informanter, 8 av dem kontaktades via mejl/telefon och blev ombedda 

att ställa upp för en intervju på 45-60 min. En manlig informant tackade nej på grund av 

tidsbrist. Information om studien skickades i förväg via e-mejl till deltagarna, samtycke 

inhämtades vid intervjutillfällena (se bilaga B och C). 

Inklusionskriterier: Informanterna skulle vara leg. fysioterapeuter/sjukgymnaster som själva 

ansåg sig ha kunskap inom anknytningsteori och en yrkeserfarenhet på minst 2 år samt hade 

tillämpat ett anknytningsperspektiv i sina behandlingar. De skulle vara svensktalande och 

yrkesverksamma inom Stockholms Län. 

Exklusionskriterier: inga  

Informanterna, sex kvinnor och en man, var i genomsnitt 56 år gamla och hade en 

yrkeserfarenhet som leg. sjukgymnast/fysioterapeut mellan 23 och 35 år. Alla deltagare 

beskrev på olika sätt att de tillämpade ett psykosomatisk (kropp-tankar-känslor) 

helhetsperspektiv i behandlingen av sina patienter. Samtliga informanter hade en 

högskoleutbildning inom psykoterapi (tre hade en basutbildning (steg 1) inom psykoterapi, 

fyra en legitimationsgrundande psykoterapiutbildning), sex av sju hade även gått en 

högskoleutbildning på avancerad nivå inom Psykomotorisk Fysioterapi. Tre av 

informanterna beskrev sitt arbetsfält som psykosomatik, två som psykisk ohälsa och smärta, 

en som smärtrehabilitering och en deltagare arbetade med psykisk ohälsa hos barn och 

ungdom.  
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2.3 Datainsamling 

Datainsamlingen gjordes under mars-april 2015 i form av semistrukturerade intervjuer som 

varade mellan 40-50 min, spelades in på Olympus Digital Voice Recorder och 

transkriberades ordagrant. En intervjuguide (se bilaga E) med öppna frågor gav stöd för 

intervjuaren. Intervjufrågorna syftade till att få fram ett brett spektrum av fysioterapeuters 

upplevelser och beskrivningar av ett anknytningsperspektiv i sina behandlingar. I samband 

med intervjuerna noterades även bakgrundsfakta (se bilaga D) så som fysioterapeutens kön, 

år i arbete, arbetsfält samt speciella utbildningar som informanten genomgått. Varje 

informant/intervju kodades med en siffra (1-7). 

Först genomfördes 2 pilotintervjuer som inkluderades i studien då de utföll väl och innehöll 

värdefull information. Sedan följde ytterligare 5 intervjuer. Intervjuerna utfördes på 

informanternas arbetsplatser med undantag av en som genomfördes i informantens hem. 

Antalet intervjuer begränsades av examensarbetets omfång mer än utifrån uppnådd mättnad 

i intervjumaterialet.  

2.4 Databearbetning och –analys 

Två provintervjuer gjordes, skrevs ut ordagrant och lästes av handledaren på Mälardalens 

Högskola, liksom en första kodning av en av intervjuerna.  

För att kunna bearbeta de transkriberade intervjuerna användes kvalitativ innehållsanalys 

med induktiv ansats – från det specifika till det generella - där det manifesta, textnära, 

innehållet i intervjuerna kodades och fördes samman till subkategorier, kategorier och teman 

(Granskär & Höglund-Nielsen, 2012; Lundman & Graneheim, 2004).  

Dataanalysen gjordes i flera på varandra följande steg  (Granskär & Höglund-Nielsen, 2012; 

Danielsson, 2012), men i analysprocessen var det även nödvändigt att gå fram och tillbaka 

mellan stegen för att få grepp om innehållet i analysenheten. Först samlades all data in, 

transkriberades och lästes igenom för att få en helhetsbild av materialet. Sedan lyftes 

meningsbärande enheter ur texten och kondenserades för att göra innehållet mer 

lätthanterligt. Därefter kodades var och en av de kondenserade meningsenheterna. Var och 

en av de kondenserade meningsenheterna benämndes med en kod som återigen förkortade 

och lyfte fram meningsenhetens innehåll. Koder med liknande innehåll fördes sedan ihop för 

att forma sub- och huvudkategorier (exempel på analysprocessen – se bilaga F). Huvud- 

kategorierna sattes i en ordning av författaren där det kan tänkas att de första kategorierna 

står som förutsättning för de efterföljande, exempelvis ligger fysioterapeutens medvetenhet i 

behandlingsrelationen till grunds för att aktivt kunna arbeta med alliansen. Ett övergripande 

tema hittades som var gemensam för alla huvudkategorier (Danielsson, 2012). 
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2.5 Etiska överväganden 

En etisk ansökan bedömdes som inte nödvändig då intervjuerna kunde anses vara riskfria, 

jämlika samtal mellan två yrkeskollegor. Informanterna, som gav sitt skriftliga samtycke till 

intervjun (se bilaga C), blev upplysta om att de utan att ange något skäl kunde avbryta 

intervjun när som helst under samtalet. Innehållet av intervjuerna (som blev avidentifierade) 

behandlades konfidentiellt och bearbetades under handledning för att undvika risk för 

feltolkning (Malterud, 2009). Materialet användes för enbart denna studie och kommer att 

förstöras när studien är avslutad och rapporterad.  

2.6 Tillförlitlighet och trovärdighet 

Författarens förförståelse beskrevs kort inledningsvis i arbetet och diskuterades inför 

intervjuerna med en inom området kunnig person för att under intervjuerna kunna förhålla 

sig så öppen som möjligt.  

Studiens syfte, urvalsprocessen, datainsamling och -analys har beskrivits noggrant i strävan 

att göra metoden så tydlig som möjligt för att öka resultatens trovärdighet (Danielsson, 2012; 

Lundman & Graneheim, 2004). Intervjufrågorna och intervjuteknik diskuterades med 

handledare före och efter provintervjuerna. Det bedömdes att inga justeringar vad det gällde 

frågorna var nödvändiga. Utformandet av koderna, subkategorier, kategorier och teman 

diskuterades och gjordes delvis i samarbete med handledaren. Den gemensamma reflexionen 

med handledaren bedömdes kunna öka studiens trovärdighet då den ansågs kunna vidga 

forskarens perspektiv och därmed distansen till resultatet (Lundmark & Graneheim, 2004). 

Exempel på citat användes i resultatredovisningen, exempel på analysprocessen finns som 

bilaga (Bilaga F).  
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3 RESULTAT 

Analysen mynnade ut i fem huvudkategorier och tolv subkategorier som presenteras i 

tabellform (tabell 1) och beskrivs i löpande text, exemplifierat med originalcitat ur 

intervjuerna. Alla fem huvudkategorier kunde inordnas under ett tema vilket handlar om 

Behandlingsrelationen som central fokus i den fysioterapeutiska behandlingen.  

Tabell 1: Översikt över kategorier och subkategorier 

Subkategorier Kategorier Tema 
* Medvetenhet om kvalitén i 
kontakten 

* Fysioterapeutens egna reaktioner 
och hur de hanteras 

 
1. Medvetenhet i 

behandlingsrelationen 

 
Behandlingsrelationen 
som central fokus  

* Ökad förståelse ger ökad trygghet 
i behandlingen 

* Förståelse av olika uttryck utifrån 
anknytningsteori 

2. Fysioterapeutens förståelse 
för patienters reaktioner, 
beteenden och behov utifrån 
anknytningsteori 

 

* Tydlighet kring behandlingsramar 
och avslut 
* Fysioterapeutens tydlighet och 
avgränsning mot patienten 

 
3. Tydlighet i 

behandlingsrelationen 

 

* Att aktivt arbeta med att skapa en 
trygg arbetsallians och stödja 
anknytningsförmåga 

 
* Att aktivt arbeta med att skapa 
nya korrigerande relationella 
erfarenheter 

* Att använda sig av intuitiv, tyst 
kunskap i behandlingsrelationen 

 
4. Aktivt arbete med 

behandlingsrelationen 

 

* Att öka kroppskontakt och 
patienters förståelse för kroppsliga 
signaler 

* Att stödja patienters 
självständighet och ansvarstagande 

* Att stödja patienters 
gränssättningsförmåga 

5. Behandlingsfokus på 
patienters svårigheter utifrån 
uppfattat anknytningsmönster 
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3.1 Resultatbeskrivning 
1. Medvetenhet i behandlingssituationen 

Informanterna beskrev en fördjupad medvetenhet i patientkontakten vara en viktig 

förutsättning för att kunna arbeta med ett anknytningsperspektiv. Både medvetenheten om 

kvalitén i patient-terapeut-relationen samt behandlarens medvetenhet om sina egna 

reaktioner och hur de hanteras lyftes av de tillfrågade fysioterapeuterna. 

Medvetenhet om kvalitén i kontakten 

Att genom närvaro, med öppenhet och lyhördhet i ett första steg göra sig medveten om 

kvalitén i kontakten med patienten och patientrelationernas olikhet, ansågs vara 

betydelsefullt i behandlingar med anknytningsperspektiv. Detta som utgångspunkt för en 

djupare förståelse och för att genom det kunna anpassa sitt förhållningssätt till patienten.  

Exempelvis beskrevs undvikande patienter, som har svårt med närhet och relationer, som 

avvisande mot sin omgivning. Det påstods kunna ha som följd att de i ett omedvetet 

bemötande kan få sämre vård. Att vara uppmärksam på det i behandlingsrelationen för att 

som behandlare inte själv bli avvisande betonas av informanterna.  

” Alltså, … första intrycket var att hon var väldigt stor, satt i väntrummet och då hade hon den där 

totalt avvisande minen… rynkade ögonbryn och såg väldigt bister ut, ingen kontakt med de andra i 

rummet och då så tänkte jag ”oh Gud, ska jag behöva ha en sån patient…” – och det är det naturliga 

man känner när man möter en avfärdande patient, när man känner det inom sig  – då vet man, 

jaha, det är en avfärdande och inse att hon behöver mig mycket mer än alla andra.” …” (6) 

I arbete med barn uppmärksammades och bedömdes kvalitén i de olika samspelen i rummet 

- mellan alla tre parter: barn, förälder och behandlare. Det togs också upp att man som 

fysioterapeut i vissa fall med samma patient kunde uppleva olika anknytningsbeteenden 

under samtalet och under kroppsbehandlingen.  

”Jag tänker utvecklingspsykologiskt, när man sitter i var sin stol och samtalar då är man ju på ett 

mer kognitivt högre nivå, intellektuellt nivå, då kan man ha en form av anknytning eller samspel 

eller relation … och sen när man kommer till kroppen så kan man ha, då kommer man ju till 

tidigare, icke-verbala stadier, då kan det komma fram andra saker.”(2) 

Fysioterapeutens egna reaktioner och hur de hanteras 

Informanterna betonade att det inte bara är patientens anknytningsmönster man behöver 

vara uppmärksam på, men även ens eget, behandlarens, då den spelar in lika mycket i 

utformningen av den terapeutiska relationen. Fysioterapeutens egen kropps- och 

affektmedvetenhet, förmågan att härbärgera sina känslor samt att kunna reflektera kring 

dessa upplevelser ansågs som en förutsättning för att kunna arbeta med anknytnings- 

perspektiv. Att kontinuerligt utveckla och måna om den medvetenheten genom reflexion 

kring sina egna reaktionsmönster i samspel med patienten i handledning eller egen terapi 

uppmärksammades och rekommenderades starkt. På det sättet ansågs fysioterapeuten kunna 

använda sig själv som ett viktigt redskap i behandlingen.  
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”Det är ju inte heller så att det kommer en patient med någon form av anknytningsmönster och så 

möter den något helt neutralt, det är ju en person som också har anknytningsmönster med sig i 

bagaget. Så att lära sig någonting om hur man själv fungerar och vad jag själv ska ge akt på hos 

mig själv. För när jag är själv mer medveten så kan det hjälpa mig att inte gå in i ett förhållningssätt 

som förstärker patientens otrygghet eller ambivalens, istället kan jag bli den här kraften som står 

för nåt annat. ”(7) 

Informanterna uttryckte att de tillsammans med olika patienter kunde känna sig exempelvis 

irriterade, frustrerade, förvirrade, hjälplösa, misslyckade, otillräckliga eller att de kunde 

uppleva att de hade fått på sig för stort ansvar som fysioterapeuter. I kontakt med otryggt 

avfärdande patienter kunde de själva uppleva att de kunde reagera avfärdande inombords. 

Att vara medveten om möjlig affektsmitta, att kunna stå ut och härbärgera patientens smärta 

och svåra känslor och återigen få hjälp med det i handledning, lyftes som ett viktigt inslag i 

anknytningsbaserad behandling. 

”Att kunna stå ut med patientens obehag, att kunna stå ut både med smärta eller vad det nu är, att 

det är något som, jag tror att det är svårt att lära sig, jag tror att det mer är personligheten som gör 

att man kan härbärgera patientens känslor. Och det tror jag också är en del i anknytnings- 

perspektivet. Att jag inte blandar in mig själv i det – att jag förstår.”(1) 

2. Fysioterapeutens förståelse för patienters olika reaktioner, beteenden och behov 
utifrån anknytningsteori 

Att koppla den ökade medvetenheten i behandlingsrelationen och kring olika uttryck i 

patienters symptombeskrivning eller smärtbeteende till kunskap inom anknytningsteorin 

som ett teoretiskt ramverk beskrevs av informanterna kunna ge en större förståelse för 

patienten och dess problematik och ansågs vara en viktig aspekt i sammanhanget. Den 

påstods kunna ge en ökad trygghet i behandlingssituationen och beskrevs i relativt tydliga 

relationella och symptomrelaterade uttryck för tendensiellt tryggt eller otryggt anknutna 

patienter.  

Ökad förståelse ger ökad trygghet i behandlingen 

Kunskapen inom och förståelsen utifrån anknytningsteori upplevdes kunna ge en ökad 

trygghet för fysioterapeuten i behandlingssituationen. Detta genom att exempelvis i större 

utsträckning kunna känna sig lugn i svåra eller konfliktfyllda möten och inte börja ifrågasätta 

sig själv som behandlare, eftersom man har en förståelse för vad som försiggår. Den ökade 

förståelsen beskrevs även som en trygghetsfaktor för patienten då den påstods ligga till 

grunds för att fysioterapeuten ska kunna anpassa sitt förhållningssätt i den aktuella 

behandlingsrelationen. Men den ansågs även vara viktig i den konkreta fysioterapeutiska 

kroppsbehandlingen, där fysioterapeuter i större utsträckning än en del andra vårdyrken, 

behöver kunna hantera kroppslig närhet och ha en förståelse för vad den kan väcka hos 

patienten.   

”… alltså det hjälper ju mig att få en ökad förståelse för vad som händer egentligen i rummet och att 
det blir,… att jag kan vila mig i det... Att jag kanske inte anklagar mig själv att: nu sa jag kanske fel 
saker här, eller nu var jag kanske för… ställde fel fråga här… Att det både hjälper mig som ett 
redskap att hantera situationen men även för att förstå patienten och vad som händer.”(1) 
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Förståelse av olika uttryck utifrån anknytningsteorin 

En god förståelse beskrevs kunna ge stöd i att identifiera och bedöma svåra patienter och ge 

redskap för att kunna erbjuda adekvat hjälp. Patienters anknytningsmönster liknades en 

form av symptom som bedömdes kunna vara avgörande för ett utvecklande av en smärt- 

problematik på grund av de inadekvata smärtbeteenden som otryggt anknutna individer 

kunde visa.  

”Ja, jag tänker, har jag en patient med ett otryggt anknytningsmönster som signalerar att den 

behöver mycket stöd … blir överväldigad av sina symptom och att det finns de här komplikationerna 

med att bli rädd, att bli avvisad och så vidare … en del patienter som nästan kan vara lite klängiga 

så där, då är det ju oerhört viktigt att se det, tänker jag, och ha en egen strategi hur jag ska möta det 

och inte bara fokusera på patientens, … vad ska jag säga, explicita symptom, men även ta med det 

här som även det är nån form av symptom kan man säga, att ta med det och försöka stötta det så 

mycket det går och så medvetandegöra det för att hjälpa patienten. Så att, … det gör ju att 

behandlingsupplägget och innehållet blir annorlunda.” (7) 

En stor del av intervjuerna handlade om beskrivningar av otryggt anknutna patienters 

beteende i relation till behandlaren och i relation till sina kroppsliga symptom och sin 

smärta. Tryggt anknutna individer beskrevs som personer som sökte färre vårdkontakter och 

upplevdes självständiga och ansvarstagande i sitt hjälpsökande. Fysioterapeuterna beskrev 

att behandlingsperioden brukade vara relativt kort och att de redan kunde förutse detta vid 

första kontakten. Patienter beskrevs ha lätt att knyta an till sina behandlare och kontakten 

upplevdes som öppen och jämbördig. Informanterna beskrev dessa patienter som spontant 

nyfikna och adekvat i sin smärtbeskrivning samt att de hade god kroppskontakt och 

reflexionsförmåga kring kroppsliga signaler och symptom.  

”Då tänker jag att det handlar om kvalitén i relationen. En person med trygg anknytning söker hjälp 

för just det avgränsade problemet, och tar eget ansvar för det och söker kanske en specialist som 

man kan på ett jämlikt sätt nästan diskutera – hur ska jag göra med det här. Och så sköter de sina 

hemläxor och så blir de friska på så där 5-10 ggr.”(2) 

Utan att dela in gruppen av otrygga patienter i olika subgrupper så beskrevs dessa individer 

generellt att ha svårare med närhet och samspel och som kroppsligt mer avstängda. De 

påstogs att i större utsträckning kunna visa kraftigt svängande affektuttryck och ökad nivå av 

stress och oro. Otrygga personer beskrevs som mer onyanserade i sin beskrivning av sin 

smärta och det uppfattades en diskrepans mellan olika komponenter i smärtbeskrivningen. 

Dessa patienter upplevdes som icke-reflekterande kring smärta och känslor samt verkade i 

större grad uppleva sig drabbade och överväldigade av smärtan och i behov av hjälp utifrån 

för att inte fastna i smärta och ältande. Smärtan kunde även användas till att kommunicera 

igenom. I behandlingskontakten upplevdes dessa personer som mer beroende, mindre 

ansvarstagande och ängsliga över att förlora behandlingskontakten, verkade läsa in sin 

omgivning i större utsträckning och visade svårigheter med gränssättning och avslut. 

” … medan en person med en otrygg anknytning mer uttrycker att smärtan är överväldigande, 

omöjlig att kontrollera, den kommer till uttryck både i patientens kroppsspråk, men också både hur 

den beskriver sin smärta och skattar sin smärta på ett sätt som inte riktigt korrelerar till hur 

patienten rör sig, beter sig för övrigt när man undersöker, så det finns en diskrepans mellan olika 

komponenter i smärtan.” (7) 
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3. Tydlighet i behandlingsrelationen 

Kategorin ”Tydlighet i behandlingsrelationen” delas upp i två subkategorier där 

informanterna beskriver olika aspekter av tydlighetens betydelse i ett behandlingsarbete med 

anknytningsperspektiv. Särskilt i arbete med otryggt anknutna personer ansåg 

informanterna att tydlighet, ramar och gränssättning i behandlingskontakten spelar en viktig 

roll.  

Tydlighet kring behandlingsramar och avslut 

Tydligheten med behandlingsramar, framför allt vad som gällde avslut, togs upp av 

informanterna på olika sätt. Att exempelvis hålla tider och sina egna ramar med otryggt 

anknutna personer uttrycktes kunna vara en utmaning för behandlaren.  

”Man märker att det är starka krafter inne i personen som styr liksom, då behöver det vara mycket 

mer fasta ramar, tydligt vad syftet är med vår kontakt… det är viktigt att redan från början sätta 

upp ramarna och verkligen prata också avslut” (7) 

Dessa ramar innefattade både tydliga tidsbegränsningar för den enskilda sessionen, och 

tydlighet kring tidsaspekter under hela behandlingsprocessen inklusive avslut, samt 

tydliggörande av syfte och inriktning på själva behandlingen. Det sistnämnda beskrevs som 

särskilt viktigt inom psykosomatiskt inriktad fysioterapi för att undvika att omedvetet tvinga 

in patienter i en behandling med psykoterapeutiska inslag. 

”… man får göra en varodeklaration av sig själv, att man talar om ”så här tänker jag och så här 

jobbar jag, är det något som du är intresserad av?” och så får patienten ju säga ja eller nej. Så att vi 

inte smygteraperar patienterna vilket jag tänker också händer ganska mycket. Att man inte är 

öppen med vad man gör, då blir det också skevt och en obalans plus nästan ett övergrepp, tänker 

jag. När man träffar en patient måste man vara klar över det.”(2) 

Fysioterapeutens tydlighet och avgränsning mot patienten 

Informanterna beskrev att det var viktigt att som fysioterapeut vara tydlig i mötet med 

patienten, framför allt i kontakt med otrygga personer som beskrevs ha ett större behov av att 

förstå vad som händer i relationer. Att på ett tydligt men kontrollerat sätt kunna förmedla att 

en irritation har uppstådd i behandlingssituationen, beskrevs som ett exempel.  Att avgränsa 

sig känslomässigt, att inte komma patienten personligt för nära och hålla sig professionellt 

beskrevs kunna vara en annan utmaning för behandlaren.  

”… och så tydlig med … vad jag känner för någonting, inte att man låter det ta över, men att 

nånstans med honom som är så undvikande, när jag då blir irriterad och låter det finnas med här i 

rummet, inte att jag fäller ut, men om jag blir irriterad för han pratar på så här … för det är också 

när man tänker att han är mer otryggt anknuten, han läser ju in mig hela tiden, försöker att förstå 

vad som händer i mig, då är det viktigt att jag är tydlig och tar upp det. …” (5) 
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4. Aktivt arbete med behandlingsrelationen 

Behandlingsrelationen fick i fysioterapeuters beskrivning en central roll i anknytnings-

baserad behandling. Kategorin bildas av tre subkategorier som handlar om fysioterapeutens 

aktiva och medvetna arbetande med och i arbetsalliansen och om att skapa nya korrigerande 

relationella erfarenheter hos patienten. Den tysta, intuitiva kunskapen bildar en tredje 

subkategori. 

Att aktivt arbeta med att skapa en trygg arbetsallians och stödja anknytningsförmåga 

Informanterna uttryckte det som en utmaning och en viktig aspekt att arbeta aktivt och 

uttalat med att skapa en god och trygg behandlingsrelation genom ett empatiskt, bekräftande 

förhållningssätt. De beskrev hur viktigt det är att patienten kunde känna sig trygg i 

behandlingsrelationen. Detta genom en återkommande kontakt, på en bestämd plats, med en 

behandlare som är förstående, välvillig och förutsebar i sitt förhållningssätt gentemot 

patienten.  

”Alltså platsen är ett förutsägbart fysiskt rum där det finns en speciell tid där han jämt kommer, där 

det ser likadant ut, där vi från början som två personer behöver vara väldigt respektfulla. …  Med 

otrygga … behöver jag ... Jag behöver skapa den där trygga platsen, jag kan ofta känna det när de 

kommer in i rummet att det finns en oro, antingen finns det en oro eller det finns en misstänksamhet 

eller en avstängdhet, … ett ifrågasättande,… som jag behöver göra något med den första gången.”(3) 

Den tryggheten och tilliten i behandlingsrelationen beskrivs kunna ta lång tid att skapa med 

framför allt undvikande och ängsliga patienter men är förutsättningen för att individen vågar 

bli nyfiken på att utforska och så småningom förstå sin egen kropp och sitt inre. Humor och 

lekfullhet togs upp som redskap i denna process. Medvetenhet i relationen, som beskrevs i en 

annan kategori, är en förutsättning för att kunna hitta ett professionellt förhållningssätt och 

kunna skapa en egen kontakt med varje enskild individ. 

”Jag tänker ju hela tiden på vad jag får för kontakt. Ibland kan ju hela terapin gå ut på att över 

huvud taget få kontakt. … här märker jag, innan vi började prata tänkte inte jag på att det är 

väldiga paralleller mellan anknytning, anknytningsmönster och arbetsallians. … Och 

arbetsalliansen är ju det viktigaste i all behandling visar ju forskning egentligen så, utan 

arbetsallians skulle man ju inte kunna göra något vettigt arbete. … Alltså att man ändå, man får 

jobba väldigt, väldigt mycket inledningsvis, tänker jag, innan man sätter igång och behandlar. … 

Det kan ta lång tid innan man kommer till när man känner att denna person öppnar upp, inte bara 

för mig, utan öppnar upp in i sig själv, kanske.” (2) 

Särskilt i arbetet med barn och deras föräldrar beskrivs det att anknytningsförmågan hos 

båda parter blir tydlig i behandlingsrummet. Fysioterapeuten arbetar aktivt med att både 

bedöma och skapa samspel, inte minst i lek och rörelse via icke-verbalt samspel, samt stödjer 

både barnet och förälderns anknytningsförmåga.  

Att aktivt arbeta med att skapa nya korrigerande relationella erfarenheter 

Anknytningsmönstren fungerar som beteendemönster som mer eller mindre medvetet styr 

oss i våra relationer. Att skapa nya korrigerande erfarenheter beskrivs av informanterna som 

en avgörande aspekt i anknytningsbaserad behandling. Det kan både handla om att lära sig 

att kunna be om hjälp men också om att uppleva att man som individ kan stå på egna ben och 
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har en förmåga att styra och inverka på sin omgivning. Att bli empatiskt lyssnad på utan att 

bli invaderad eller att kunna känna sig omtyckt kan bli en ny viktig upplevelse i en otrygg 

persons liv som kan skapa en ökad känsla av trygghet och öppenhet för reflexion. 

”Att kunna känna – det här är jag och jag håller och när jag gör så här, då – att det blir någonting 

den andra kan reagera på det och kan den andra hålla för det och sånt. … att det är ok att uttrycka 

sina behov så att man kan knyta an till någon annan.” (4) 

Att använda sig av intuitiv, tyst kunskap i behandlingsrelationen 

Flera av informanterna uttrycker att de inte alltid uttryckligen är medvetna om att de 

använder sig av ett anknytningsperspektiv. De anser att mycket sker intuitivt i mötet med 

patienterna, men att det kan vara viktigt i vissa fall att lyfta det som händer mellan patient 

och behandlare till en mer medveten nivå som kan reflekteras.   

”… ärligt erkänt, inte att jag tänker på anknytningsmönster när jag träffar patienten men det finns 

ju med någonstans i bakhuvudet – vad är det jag går igång på?” (5) 

 

5. Behandlingsfokus på patienters svårigheter utifrån uppfattat 
anknytningsmönster 

Informanterna beskrev hur de specifikt fysioterapeutiskt arbetade med patienters svårigheter 

utifrån ett anknytningsperspektiv. Subkategorier bildades av arbetet med att öka patientens 

kroppskontakt, att arbeta med att stödja självständighet och förmåga till gränssättning.  

Att öka kroppskontakt och patienters förståelse för kroppsliga signaler 

Att stanna upp, nyfiket närma sig och ta kontakt med kroppen och dess symptom, fysiska 

(smärta, spänning) och affektiva (känslor), göra de mer förståliga och kunna sätta de in i ett 

större sammanhang beskrevs som en stor del i en anknytningsbaserad behandling. Detta 

gjordes med hjälp av konkreta övningar och rörelser och beskrevs som en process som 

framför allt inledningsvis kunde ta lång tid. Särskilt med otryggt undvikande patienter som 

påstods ha svårare att kontakta kroppen skulle behandlingen byggas upp i mindre steg.  

”… det jag gör är att jag guidar patienten att själv koppla upp kroppen, förstå vad kroppens signaler 

betyder och hantera det. En ambivalent anknytning, alltså den ambivalenta, hon har ju mycket 

lättare att koppla upp olika känslor och koppla ihop de med olika situationer än vad den avfärdande 

har. Jag skulle säga att skillnaden blir nog att man måste jobba i mycket mindre steg med en 

avfärdande person. ” (6) 

Att öka kontakten med kroppsliga signaler för med sig ett behov hos patienten att kunna 

förstå det som känns. Informanterna tog upp samtal i undervisande och reflexionsökande 

syfte som en större del i behandlingen än i vanlig fysioterapi. Den ökade reflexionsförmågan 

och förståelsen beskrevs också som en förutsättning för att kunna ändra beteendemönster.  

” … börja mera stanna upp i det, patientens upplevelse av smärtan, istället för att ta bort den. Det 

blev på nåt sätt ett startskott för en helt annan typ av behandlingskontakt för det här var en patient 

som mer kom som en somatisk patient kan man säga och där blev det mer en vändning av att stanna 

upp och titta på vad som hände i det här … De får en bättre förståelse för den här aspekten av hur 
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drabbade de blir av sin smärta och vad det får för konsekvenser - man skapar i alla fall 

förutsättningarna för det och så kommer det att kunna hjälpa den personen att hantera sin situation 

på ett helt annat sätt.” (7) 

Gruppträning beskrevs som eventuellt inledningsvis kunna vara enklare för avfärdande 

individer, då behovet av att skapa en nära behandlingsallians inte var lika uttalat.  

Det togs upp att ökad kroppskontakt även ökade kontakten med känslor som behövde kunna 

härbärgeras av patienten och att olika affektreglerande övningar kunde inta en viktig del i 

den sjukgymnastiska behandlingen. De intervjuade fysioterapeuterna beskrev även vissa 

patienters stora svårigheter med att ta kontakt med kroppen och att samtal kan vara ett sätt 

att långsamt närma sig svåra fysiska och affektiva upplevelser.  

”I början var det jätte svårt att över huvud taget närma sig kroppen, då fick hon ju bara ont, … det 

var bara obehagligt, nästan att hon, ja, hon dissocierade faktiskt. … alltså hon hade då ju nästan 

som en fobi, hon kunde nästan inte röra sig för att kroppen var så obehaglig. Nu börjar hon kunna 

tycka…, hon börjar kunna tåla kroppen, hon tycker väl inte om den, men hon kan börja tycka att hon 

skulle vilja ha lite mer kontakt med den, hon kan börja uttrycka det. … Mycket att prata om kroppen, 

inte så mycket ”hands on” … utan mycket prata OM kroppen…” (5) 

Att stödja patienters självständighet och ansvarstagande 

Att föra in patienter i ett större ansvarstagande för sig själv, sin smärta och sin livssituation 

togs upp som en viktig del i behandlingen. Att exempelvis lära ut copingstrategier för 

påfrestande situationer och smärthantering beskrevs som ett inslag i att ansvariggöra 

patienten. Ett annat exempel var att tillsammans med patienten uppmärksamma dess 

benägenhet att kommunicera via sin smärta och att även där hitta nya strategier i 

kommunikation med andra personer utanför behandlingssituationen för att undvika att 

fastna i ett smärtbeteende. Att stödja självständighet på ett empatiskt sätt och utan att 

patienten känner sig avvisad beskrevs som en utmaning.  

”Och då tänker väl jag att då jobbar man som sjukgymnast med att ansvariggöra patienten, hitta 

gemensamma beskrivningar av nuläge, hitta gemensam beskrivning av vad som har ledd fram till 

det här läget som du befinner dig i idag och vad behöver du göra för att ta dig ur det här.”(2) 

Att kunna lita på sig själv och sin kropp samt ha kontakt med sina egna behov och kunna 

kommunicera de till sin omgivning - vilket kan stödjas via kroppsövningar och i behandling - 

beskrevs också som en förutsättning för både ökad självständighet och förbättrad 

anknytningsförmåga. På det sättet kunde ”att ha blivit mer självständig” exempelvis även 

innebära att genom behandlingen ha blivit tillräckligt trygg för att kunna be om hjälp från 

omgivningen när det tidigare har varit svårt. I behandling av barn beskrevs även stödet till 

föräldern i deras anknytning till barnet som en betydelsefull del för att främja självständighet 

och därmed förbättra barnets förutsättningar för att utvecklas i en positiv riktning.  

”Jag tänker att vi har jätte mycket möjlighet att göra och just det här med anknytningsförmåga, det 

handlar också om … att liksom ha tillit också till sig själv, det här är min kropp och det här är jag 

och att kunna känna sig trygg och för att kunna knyta an till någon annan. … Och sen så jobbade vi 

med anknytning och tillit då, tillit till sin kropp, tillit till sig själv och till mamman och till mig och det 
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handlade om anknytning då ju, eller hur? Alltså då jobbade vi …, vi var ganska mycket i gympasalen 

och la ut en hinderbana och lekte ”inte nudda mark” och sånt.” (4) 

Att stödja patienters gränssättningsförmåga 

Gränssättning genom att lära patienterna hur kroppen reagerar vid obehag eller när det blir 

för mycket, beskrevs som viktigt i arbete med både otryggt ambivalent och undvikande 

patienter samt att träna sig i att i konkreta situationer kunna sätta en gräns.  

”… om jag vet att det är det gränslösa eller känner det så, så måste jag vara jätte noga i 

behandlingen med att inte försöka gå över den gränsen,… så jag måste vara noga med att följa 

andning, tonus och uppmärksamma när något händer i kroppen fast patienten kanske inte märker 

det, att på ett respektfullt sätt inte komma in på deras gränser och uppmärksamma de på att 

kroppen faktiskt reagerar nu. Så jag måste lära de på nån sorts konkret sätt hur kroppen gör när 

den egentligen lite grann vill sätta gräns men jag uppfattar att det är så svaga signaler för de.”(3) 

4 DISKUSSION 

4.1 Resultatsammanfattning 

Resultatets fem huvudkategorier beskriver ur kliniskt verksamma fysioterapeuters synvinkel 

hur ett anknytningsperspektiv kan komma till uttryck i en fysioterapeutisk behandling av 

patienter med smärta. Alla kategorier lyfter på ett eller annat sätt relationella aspekter, varför 

temat blev: Behandlingsrelationen som central fokus. 

I första kategorin, Medvetenhet i behandlingsrelationen, beskriver informanterna betydelsen 

av att skapa en medvetenhet kring kvalitén i behandlingsrelationen men även kring egna 

reaktioner och ens förmåga att agera professionellt. Kategorin Fysioterapeutens förståelse 

för patienters olika reaktioner, beteenden och behov utifrån anknytningsteori lyfter 

betydelsen av kunskapen inom anknytningsteori som teoretiskt ramverk för att förstå 

patienternas problematik. Kategorin Tydlighet i behandlingsrelationen tar fram vikten av 

tydliga ramar och av att vara tydlig och avgränsad som fysioterapeut som förutsättningar för 

en trygg behandlingsmiljö.  

Att med empati och lyhördhet arbeta med att skapa en trygg behandlingsrelation och nya 

korrigerande relationella erfarenheter, ibland även på en mer intuitiv nivå, beskrivs i 

kategorin Aktivt arbete med behandlingsrelationen. Den femte kategorin Behandlingsfokus 

på patienters svårigheter utifrån uppfattat anknytningsmönster tar upp hur fysioterapeuter 

stödjer patienter i att skapa kontakt med kroppen och i att övervinna andra problem som 

exempelvis svårigheter med gränssättning.  
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4.2 Resultatdiskussion 

Bakgrunden till studien fokuserar på anknytningsmönstrens betydelse i relation till smärta. 

Studiens syfte kan upplevas som brett och något otydligt eftersom det söker svar på olika 

”uttryck” i fysioterapeuternas beskrivningar. Denna breda ansats valdes medvetet eftersom 

studien är utforskande, inga tidigare studier som belyst forskningsfrågan har hittats.   

Resultatet omfattar beskrivningar av fysioterapeuter som arbetar både med vuxna och med 

barn. Det blev tydligt att anknytningsperspektivet i arbetet med barn skiljer sig i flera 

avseenden från behandling av vuxna, exempelvis genom att behandlaren både arbetar med 

barnet men även i viss mån med föräldern. Författaren bestämde sig utifrån studiens breda 

syfte att inkludera fysioterapeuters upplevelser av anknytningsperspektiv i behandling av 

barn, men kan se i efterhand att det kan finnas fördelar med att i en möjlig ny studie skilja 

dessa två patientkategorier åt i syfte att kunna var mer specifik.  

Smärtaspekten togs inte genomgående upp av informanterna. Kunskap om anknytningsteori 

finns främst hos fysioterapeuter inom det psykosomatiska fältet som inte i samma 

utsträckning har sin fokus på själva smärtbehandlingen, vilket kan vara en förklaring. 

Möjligtvis kan detta anses vara en del i anknytningsperspektivet, att fysioterapeutens 

behandlingsfokus inte är själva smärtan utan att i en trygg behandlingsrelation skapa 

förutsättningar för att patienten kan bli nyfiken och mer reflekterande över sin kropp och 

sina reaktioner. Alla uttryck av ett anknytningsperspektiv som kom fram i resultatet kan dock 

tänkas vara användbara i behandling av patienter med akut eller långvarig smärta. 

Medvetenhet, förståelse, tydlighet och det aktiva arbetet i behandlingsrelationen som 

beskrivs i de fyra första kategorierna kan anses vara förutsättningar för att sedan, under 

trygga förhållanden, kunna arbeta mer uttalat med att skapa kontakt med kroppen och med 

andra svårigheter som gränssättning och ansvarstagande. Men dessa fyra aspekter är av 

betydelse även kontinuerligt och parallellt genom hela behandlingsprocessen.  

Flera av aspekterna som tas upp i resultatet skulle kunna användas i sedvanlig fysioterapi för 

att befrämja arbetsalliansen. Arbetsalliansen beskrivs inom både beteendemedicin och 

fysioterapi som en överenskommelse mellan patient och terapeut om behandlingsmål och 

vilka åtgärder som ska användas i syftet att uppnå dessa samt som ett känslomässigt band 

som bygger på ömsesidigt förtroende (Hall, et al., 2010; Fuertes, Anand, Haggerty, 

Kestenbaum & Rosenblum, 2014). Anknytningsperspektivet kan enligt informanternas 

berättelser bidra med ytterligare en aspekt i behandlingsrelationen som handlar om affektiv 

intoning (empatiskt bekräftande) och affektmedvetenhet och kan därmed anses ha en mer 

uttalat utvecklingspsykologisk utgångspunkt i jämförelse med exempelvis beteendemedicin. 

Därför kan det tänkas att det explicita anknytningsperspektivet i högre grad kan tillordnas 

fysioterapi med psykosomatisk inriktning där fysioterapeuten oftast har mer utbildning inom 

affektteori och utvecklingspsykologi och hur denna kunskap kan integreras i behandling.  

Utifrån informanternas berättelser verkar det vara av betydelse att uppmärksamma olika 

patienters beteenden och behov för att sedan, via kunskap inom anknytningsteori, kunna 

förstå dessa uttryck och förhålla sig till dessa både vad det gäller förhållningssätt i 

behandlingsrelationen och med tanke på utformandet av den fysioterapeutiska 
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behandlingen. En psykoterapeutisk studie beskriver att anknytningen till terapeuten i den 

aktuella behandlingsrelationen verkar ha större betydelse för arbetsalliansen, och därmed 

utfallet av behandlingen, än patientens anknytningsmönster från tidigare relationer (Taylor, 

Rietzschel, Danquah & Berry, 2014). Det vill säga att det otrygga anknytningsmönstret som 

patienten har i grunden inte nödvändigtvis behöver ha negativt inflytande på arbetsalliansen. 

Förutsatt att behandlaren professionellt kan anpassa sitt förhållningssätt till den enskilda 

patienten. 

Aspekten ”tid” kom fram som ett uttryck i ett anknytningsperspektiv. Informanterna beskrev 

att patienter med otrygg anknytning i större utsträckning behövde långa behandlingsperioder 

än tryggt anknutna personer, då det tog längre tid att bygga upp förtroende och en trygg 

arbetsallians. Detta bekräftar även en artikel ur det arbetsterapeutiska fältet som beskriver 

betydelsen av tid för att skapa en trygg behandlingsallians och för att bygga upp ett 

förtroende där patienten så småningom även vågar uttrycka känslor (Morrison & Smith, 

2013). ”Ökad tidsåtgång” hade kunnat tänkas bilda en egen kategori dock kunde aspekten 

även komma in som del i flera olika subkategorier.  

I nuläge finns inget forskningsmaterial som konkret beskriver fysioterapeuters användning 

av ett anknytningsperspektiv. Paralleller från resultatet i denna studie kan dock dras till 

beskrivningar i psykoterapeutisk litteratur och inom fysioterapeutisk behandling med 

psykosomatisk inriktning (Biguet, Keskinen-Rosenqvist & Levy-Berg, 2012). 

När det gäller medvetenhet i behandlingsrelationen har Hedlund (2012) poängterat vikten av 

att uppmärksamma hur patienter relaterar till fysioterapeuten, liksom vilka reaktioner och 

känslor patienten väcker hos behandlaren (exempelvis irritation, omsorg). Hur detta 

påverkar samarbetet bör uppmärksammas. Denna ofta ordlösa, affektiva kommunikation 

mellan patient och fysioterapeut som ständigt sker under behandlingen beskrivs även av 

Levy-Berg (2012). När den medvetandegörs kan den användas för att tydliggöra, förstå och 

värdera kvalitén i samspelet. Förmågan att uppmärksamma detta utvecklas i handledning, 

via egen kroppsmedvetenhetsträning och terapi, även detta i linje med informanternas 

beskrivningar. Lundvik Gyllensten et al. (1999) tar också upp handledning och mentorskap 

som viktiga utvecklande åtgärder för att förbättra fysioterapeuters samspelsförmåga med 

sina patienter och fördjupa reflexionen kring den terapeutiska relationen. Bragèe (2013) 

betonar betydelsen av fysioterapeutens affektmedvetenhet i det nära samspelet med 

patienten.  

I likhet med vad som framfördes av informanterna i denna studie har det inom psykiatrifältet 

också betonats hur viktigt det är att terapeuten är medveten om sitt eget anknytnings- 

mönster, och hur det uttrycks i behandlingsprocessen. Terapeutens otrygga anknytning 

påstås kunna inverka negativt på arbetsalliansen, framför allt vid behandling av patienter 
med mer komplext besvärsbild (Bucci, Seymour-Hyde, Harris & Berry, 2015).  

Kontakten med patienten via kroppsövningar och -behandling ger fysioterapeuten ytterligare 

en möjlighet till anknytning att arbeta utifrån, vilket beskrevs av informanterna och även 

tidigare har beskrivits av Hedlund (2012). Detta är en unik möjlighet, men kräver också en 

medvetenhet kring vad denna kroppsliga närhet kan innebära och väcka hos patienten som 
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ibland har svårt att sätta adekvata gränser själv (Ström, 2012), detta är i linje med vad som 

lyfts av fysioterapeuterna i denna studie. 

Informanterna beskriver betydelsen av kunskap om anknytningsteori för att bättre kunna 

förstå både patientens och egna reaktioner i behandlingssituationen. Hedlund (2012) har på 

motsvarande sätt beskrivit denna kunskapsaspekt i fysioterapeutiskt arbete inom mental 

hälsa. 

Tydlighet med inriktning och syfte i behandlingen beskrivs som särskilt viktigt när man 

explicit vill arbeta utifrån ett anknytningsperspektiv. Kunskapen om anknytningsteori är en 

tillgång i behandlingen men det finns samtidigt en risk att fysioterapeuten inleder en 

behandling med psykoterapeutiska inslag utan att patienten har gett sitt godkännande. Det 

kan vara särskilt aktuellt för patienter med smärta, när de inte uttalat söker sig till 

psykosomatiskt inriktade fysioterapeuter utan i första hand söker vård för att få behandling 

för sin smärta. Att som fysioterapeut ha en stor ödmjukhet och respekt för patienten och dess 

personliga livshistoria, ansåg informanterna vara av stor betydelse när man vill använda sig 

explicit av ett anknytningsperspektiv. Detta för att öka patientsäkerhet och säkra kvalitén i 

behandlingen.  

Ström (2012) betonar i sin beskrivning av mentaliseringsbaserad behandling (som utgår ifrån 

anknytningsteori) i likhet med informanterna i denna studie, betydelsen av ett aktivt och 

tydligt agerande från fysioterapeutens sida. Detta som en förutsättning för att patienten, 

under trygga förhållanden, kan lära sig att reflektera kring sina kroppsliga och känslomässiga 

upplevelser samt kring det som sker i behandlingsrelationen och hur det kan påverka 

kroppen. Ström menar också att behandlaren, som modell för ökad mentalisering, med fördel 

ska uttrycka och reflektera kring egna känslor, utan att bli för personlig. Detta i linje med vad 

som kom fram i de aktuella intervjuarna.  

Ett empatiskt förhållningssätt och visad förståelse för patientens lidande är förutsättningar 

för att patienten ska kunna känna sig delaktig i och bli nyfiken på den förändringsprocessen 

som fysioterapeutisk behandling innebär, förklarar Bragée (2013), vilket motsvarar 

beskrivningarna i intervjuerna. Den trygga anknytningen till fysioterapeuten beskrivs också 

av Hedlund (2012) som grogrund för att väcka patientens intresse och nyfikenhet, vilket 

överensstämmer med vad informanterna framförde i denna studie. Bragée (2013) beskriver 

vidare fysioterapeutens empatiska intresse och aktiva lyssnande på patientens livsberättelse 

under alliansskapandet i början på en behandling som en möjlighet att bygga positiva 

introjekt, det vill säga inre representationer (inre bilder) av en god relation, som 

förutsättning för att under behandlingsarbetet kunna möta svåra känslor. Det kan jämföras 

med informanternas beskrivning av att aktivt arbeta med att skapa en trygg arbetsallians och 

korrigerande relationella erfarenheter. I en studie om psykoterapeutisk behandling av 

ungdomar och unga vuxna påstås arbetsalliansen ha betydligt större betydelse för 

behandlingsutfallet hos patienter med otrygg anknytning än hos patienter med trygg 

anknytning (Zack et al., 2015), vilket bekräftar betydelsen av att individuellt kunna anpassa 

sitt förhållningssätt till otrygga patienters anknytningsbeteende. 

Informanternas beskrivning av hur de stödjer patienten i att ta kontakt med sin kropp, 

kroppsliga signaler och känslomässiga upplevelser samt öka förståelsen för dessa liknar ett 



23 

mentaliseringsbaserat behandlingssätt som beskrivs av Hedlund (2012) och Ström (2012). 

Fysioterapeuten undervisar vid behov i samtal om kroppens funktioner och arbetar med 

kroppsbehandling och kroppskännedomsövningar, främjar patientens reflexionsförmåga 

kring kroppsliga uttryck samt lär ut redskap för att i större utsträckning kunna reglera starka 

känslomässiga tillstånd, vad som också togs upp i de aktuella intervjuarna. Att lära sig att 

läsa av och tolka sin kropp och dess signaler i nära samarbete med fysioterapeuten, som 

kärna i den beskrivna behandlingsmodellen, understryks också av Bragée (2013). 

Paralleler kan också dras till Basal Kroppskännedom, som är ett behandlingskoncept i 

fysioterapi inom mental hälsa, vilket beskrivs kunna innehålla olika aspekter av ett 

anknytningsperspektiv (Hedlund & Lundvik-Gyllensten, 2010). Träningen syftar till att väcka 

patientens nyfikenhet för kroppsliga upplevelser och reaktioner tillsammans med en 

känslomässig närvarande fysioterapeut som hjälper patienten att reglera obehagliga 

upplevelser via dosering och reflexion, även detta i linje med det framtagna resultatet.  

4.3 Metoddiskussion 

Kvalitativ innehållsanalys av djupintervjuer valdes som design för att på bästa möjliga sätt 

kunna fånga fysioterapeuters upplevelser och erfarenheter.  

Kravet om ”kunskap inom anknytningsteori” i inklusionskriterierna har inneburit att de 

flesta informanterna var verksamma inom arbetsfältet psykosomatik/psykisk ohälsa och 

därför inte hade den smärtfokus som förutsattes i studiens syfte.  Hade det funnits mer tid 

hade det varit av fördel att begränsa urvalet till ”fysioterapeuter som har kunskap inom 

anknytningsteorin och arbetar inom smärtrehabilitering”. Då hade det troligtvis varit svårare 

att hitta informanter, men resultatet hade möjligtvis i större utsträckning kunnat knytas till 

syftet.  

Ett flertal av informanterna hade liknande utbildningsbakgrund som bidrog till att bredden i 

urvalet inte blev så stor vad som kan ha påverkat materialet.   

Urvalskriteriet ”leg. sjukgymnast/fysioterapeut med kunskap inom anknytningsteori och 

verksam inom Stockholms Län” har inneburit att några av de rekommenderade 

informanterna har varit bekanta för författaren vad som kan anses vara en form av 

forskningsbias (Malterud, 2009) - det kan ha påverkat både intervjuaren och informanterna 

med deras svar. Å ena sidan kan detta ha medverkat till att informanterna känt sig bekväma i 

intervjusituationen och därför haft lätt för att beskriva sina upplevelser. Å andra sidan kan 

författarens förståelse av materialet ha färgats av tidigare gemensamma sammanhang och 

kontakter med den personen. Hade tidsförutsättningarna för studien sett annorlunda ut, 

hade urvalet kunnat utvidgas till hela Sverige och på det sättet även kunnat innefatta fler 

personer som inte varit bekanta för författaren. 

Det relativt höga genomsnittet i informanternas ålder och långa arbetslivserfarenhet skulle 

kunna ge upphov till spekulationer kring dess betydelse för tillämpning av ett anknytnings- 

perspektiv i behandlingen, men antalet deltagare är för litet för att kunna dra denna slutsats. 
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Däremot beskrivs en korrelation mellan ålder, år i arbete och en mer humanistisk och 

helhetsorienterad syn på patienten i Lundvik Gyllensten et al. (1999).  Där lyfts även 

betydelsen av fysioterapeutens livserfarenhet som en av faktorerna som främjar ett bra 

samspel med patienten och som i viss mån kan kopplas till fysioterapeutens ålder. 

Författaren hade inga tidigare erfarenheter av forskningsintervjuer men arbetat under många 

år med individuella, delvis psykoterapeutiskt inriktade samtal och valde därför denna 

intervjuform. En annan möjlig och intressant kvalitativ insamlingsmetod hade varit att forma 

fokusgrupper för att undersöka och lyfta gemensamma erfarenheter inom ämnet (Malterud, 

2009), dock insåg författaren sina personliga begränsningar i att moderera och leda 

gruppsamtal. 

Studiens tidsramar begränsade antalet möjliga intervjuer så att mättnad inte tydligt ha 

kunnat uppnås. Däremot anses det inom kvalitativ forskning att även ett mindre antal 

deltagare kan ge gedigna resultat, då det finns möjlighet att bearbeta materialet på djupet. 

Tvärtom kan ett stort antal intervjuer föra misstanken till att analysen kan ha varit ytlig 

(Malterud, 2009).  

Inom kvalitativ forskning är det av stor vikt att tydliggöra forskarens egen förförståelse för att 

i minsta möjliga mån låta intervjuerna styras av egna åsikter och perspektiv (Danielsson, 

2012; Malterud, 2009). Författaren har själv under många år arbetat med patienter inom 

psykisk ohälsa och psykosomatik, egen erfarenhet av svåra patientmöten och därför även 

reflekterat mycket kring detta ämne. Förförståelsen ger å ena sidan en förutsättning för att 

kunna förstå och hitta mening i informanternas upplevelser och beskrivningar, men innebär 

å andra sidan en risk för att författaren tolkar resultaten utifrån sitt eget perspektiv 

(Malterud, 2009). Att stanna öppen i både intervjuer och analysprocessen, att hålla distans 

och ta in nya infallsvinklar innebar en utmaning för författaren. Det hade varit en stor fördel 

avseende trovärdigheten om materialet hade bearbetats in nära samarbete med en insatt 

forskningskollega. För att öka trovärdighet och tillförlitlighet las det stor vikt vid att 

regelbundet under analysprocessen gå tillbaka till intervjutexterna för att enbart spegla 

forskningsmaterialets innehåll. Resultatet och dess kategorier diskuterades återkommande 

med handledaren som beskrivet i metoddelen.  

Några etiska dilemman eller svåra ställningstaganden uppstod inte under studiens 

genomförande.  

4.4 Kunskapsbidrag och förslag på framtida forskning 

Studiens resultat kan vara av intresse för alla fysioterapeuter då de i olika former arbetar med 

människor i och genom ett medmänskligt möte. Detta speglar också värdet av denna studie 

och överförbarheten. Resultatet kan ge en aha-effekt (Malterud, 2009), andra fysioterapeuter 

känner igen och förstår något som de kan ha användning av i sin egen yrkesmässiga vardag. 

En somatiskt arbetande fysioterapeut skulle kunna dra nytta av resultatet genom en ökad 

förståelse för en patient som inte reagerar på smärta och dysfunktion som de flesta andra 
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patienter. Den kan möjligtvis hitta ett mer professionellt förhållningssätt och därmed en 

stabilare arbetsallians utan att behöva arbeta explicit anknytningsbaserat.  För en 

psykosomatiskt arbetande fysioterapeut med fokus på att hjälpa patienter att koppla 

sambanden mellan kropp, känslor och tankar kan studiens kategorier tydliggöra redan 

befintlig, ibland tyst kunskap. Den kan ge en klarare struktur hur man explicit kan använda 

sig av kunskap inom anknytningsteori. Arbetet skulle kunna erbjuda en viss systematik som 

kan hjälpa den enskilde fysioterapeuten att se: vad behöver jag förbättra, vad är jag redan bra 

på? 

Inte minst så kan ökad kunskap inom anknytningsteori och kring hur dessa starka, osynliga 

krafter påverkar patient och behandlare lyfta fram betydelsen av professionell och kollegial 

handledning i fysioterapeuters yrkesvardag när de stöter på svårigheter i kontakt med sina 

patienter. Kunskapen kan även ge fysioterapeuter argument för behov av längre behandlings- 

sessioner och behandlingsperioder för vissa patienter där det krävs mer tid för att skapa 

trygghet och bygga en god arbetsallians.  

Det vore av intresse att i en framtida experimentell studie jämföra utfallet av fysioterapi med 

anknytningsperspektiv med sedvanlig fysioterapeutisk behandling hos patienter med smärta. 

Vidare vore det intressant att undersöka hur stor betydelse patienterna själva tillskriver den 

fysioterapeutiska behandlingsrelationen och vad som anses vara viktiga aspekter från deras 

synvinkel. En indelning av patienter i olika anknytningsmönster med hjälp av 

skattningsformulär skulle kunna ge möjlighet att se om det finns speciella aspekter att ta 

särskilt hänsyn till inom de olika anknytningsmönstren.  

4.5 Konklusion 

Fysioterapeuter som hade ett anknytningsperspektiv i sitt arbetssätt ansåg att detta kom till 

uttryck via en ökad medvetenhet om och förståelse för relationella aspekter i behandlings- 

situationen utifrån ett utvecklingspsykologiskt perspektiv. Detta innefattar dels samspelet 

med patienten och dels patientens förhållningssätt till sin kropp och sina kroppsliga 

symptom som exempelvis smärta. Fysioterapeuterna fokuserar på att arbeta aktivt och med 

tydlighet för att främja ett nära och tillitsfullt samarbete och en god arbetsallians. Denna 

ansågs vara en förutsättning för att väcka patientens nyfikenhet och reflexion kring sin 

kropp, kroppsliga symptom, beteenden och behov och för att göra patienten mer delaktig i att 

hitta lösningar och övervinna problem. Affektiv intoning och affektmedvetenhet i 

behandlingsrelationen tillmäts stor betydelse.  
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Bilaga A: Deltagare till intervjustudie sökes 

 

Jag heter Brigitte Schnuderl och arbetar som leg. sjukgymnast inom primärvården med 

inriktning psykosomatik och planerar att under våren 2015 skriva en magisteruppsats i detta 

ämne. En intervjustudie planeras, där syftet är att ta reda på hur ett anknytningsperspektiv 

kan komma till uttryck i en fysioterapeutisk behandling av patienter med smärta. Eftersom 

jag känner till din kunskap inom området vänder jag mig till dig för att få hjälp med att 

rekrytera lämpliga informanter.  

För att få svar på forskningsfrågan avser jag att intervjua erfarna leg. fysioterapeuter/ 

sjukgymnaster som är bekanta med och på ett eller annat sätt tillämpar ett anknytnings- 

perspektiv i sina behandlingar. Informanterna ska vara svensktalande män och kvinnor av 

olika ålder som arbeta inom olika fält (till exempel barn/ungdom, smärta, psykosomatik och 

psykiatri, geriatrik). 

 

Jag söker personer som passar de ovan nämnda kriterierna och skulle vilja be dig att föreslå  

5-10  leg fysioterapeuter/sjukgymnaster som jag sedan kommer att kontakta och fråga om de 

kan tänka sig att ställa upp för en enskild intervju på 45-60 min. Jag är tacksam om du kunde 

återkomma inom de närmaste 2 veckorna med förslag på fysioterapeuter som du känner till 

och som du tror tillämpar ett anknytningsperspektiv i sina behandlingar.  

 

 

 

Brigitte Schnuderl    Handledare 

Leg. sjukgymnast    Ann-Christin Johansson 

Basutbildning i psykoterapi   Leg. sjukgymnast, med dr/lektor 

brigitte.schnuderl@gmail.com  Akademi för hälsa, vård och välfärd  

073-9172962     Mälardalens Högskola  

      ann-christin.johansson@mdh.se 
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Bilaga B: Information till deltagare i studien  

”Fysioterapi med anknytningsperspektiv för patienter med smärta” 

 

 

Jag heter Brigitte Schnuderl och arbetar som leg. sjukgymnast inom primärvården med 

inriktning psykosomatik och planerar att under våren 2015 skriva en magisteruppsats i detta 

ämne. En intervjustudie planeras, där syftet är att ta reda på hur ett anknytningsperspektiv 

kan komma till uttryck i en fysioterapeutisk behandling av patienter med smärta. 

För att få svar på forskningsfrågan avser jag att intervjua dig som är erfaren leg. 

fysioterapeut/ sjukgymnast och som är bekant med och på ett eller annat sätt tillämpar ett 

anknytnings- perspektiv i dina behandlingar, kring dina upplevelser av att arbeta med detta 

perspektiv.  

 

Medverkan innebär att vara informant vid ett tillfälle om 45-60 minuter. Intervjun 

genomförs med fördel på din arbetsplats. Om inte detta är möjligt bestämmer vi annan 

lämplig plats. Innehållet av intervjuerna (som är avidentifierade) kommer att behandlas 

konfidentiellt och bearbetas under handledning. Inga av de uppgifter du lämnar kommer att 

kunna härledas tillbaka till dig som person i magisteruppsatsen. Materialet kommer enbart 

att användas för denna studie och förstörs när den är avslutad och rapporterad. 

Deltagandet är frivilligt och kan avbrytas utan att skäl behöver anges.  

 

Brigitte Schnuderl    Handledare: 

Leg. sjukgymnast    Ann-Christin Johansson 

Basutbildning i psykoterapi   Leg. sjukgymnast, med dr/lektor 

brigitte.schnuderl@gmail.com  Akademi för hälsa, vård och välfärd  

073-9172962     Mälardalens Högskola  

      ann-christin.johansson@mdh.se 
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Bilaga C: Samtycke till medverkan i studien  

”Fysioterapi med anknytningsperspektiv för patienter med smärta” 

 

 

Härmed ger jag mitt samtycke till att medverka i studien: ”Fysioterapi med 

anknytningsperspektiv för patienter med smärta”. 

 

……………………………………..  ……………………………… 

Underskrift    Ort, datum 

 

……………………………………… 

Namnförtydligande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Bilaga D: Bakgrundsdata informanter 

 

 

 

Informant: ________ 

 

 

Ålder: ___________ 

 

Kön: _____________ 

 

Arbetsfält: ____________________________ 

 

Relevant vidareutbildning: _____________________________ 

 

  O Basutbildning i psykoterapi 

  O Legitimationsgrundande utbildning i psykoterapi 

 

År i arbete: ________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bilaga E: Intervjuguide 

 
Jag skulle vilja samtala med dig om hur kunskap inom anknytningsteori kan komma till 

användning inom fysioterapeutisk behandling: 

 

 

* Vad är det första som du som fysioterapeut kommer att tänka på när jag nämner 

begreppen ”anknytningsmönster” eller ”anknytningsperspektiv”? 

 

* Hur ser du på betydelsen av patienters anknytningsmönster vid fysioterapeutisk 

behandling? 

 

* Kan du berätta om en patient med smärta som du har träffat där du tycker att du har 

använt dig av ett anknytningsperspektiv?  

- Kan du beskriva hur detta perspektiv kom till uttryck då? 

- Hur kom det till uttryck i början, mitt i och i slutet av behandlingen? 

 

* På vilket sätt lägger du som behandlare märke till att din patient har en trygg/otrygg 

anknytning? 

- Vad är du uppmärksam på?  

- Hur påverkar detta behandlingen? 

 

* Finns det några speciella utmaningar för dig som fysioterapeut när du arbetar med ett 

anknytningsperspektiv? 

 

* Hur har du tillägnat dig denna kunskap som vi nu pratat om? 

 

* Vilka för- och nackdelar för patienten, upplever du, finns det med detta arbetssätt? 

 

* Finns det något mer inom ämnet som du tycker skulle vara viktigt för mig att få med? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga F: Analysexempel Kategori ”Fysioterapeutens tydlighet i behandlingen” 

Meningsbärande enhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Subkategori Kategori 

”Man märker att det är starka krafter 

inne i personen som styr liksom, då 

behöver det vara mycket mer fasta 

ramar, tydligt vad syftet är med vår 

kontakt… det är viktigt att redan från 

början sätta upp ramarna och verkligen 

prata också avslut” (7) 

FT märker att det 

är starka krafter 

som styr, det 

behövs fasta ramar 

och ett tydligt syfte, 

att från början 

prata om ramar och 

avslut. 

Behov av 

tydliga ramar 

och ett tydligt 

syfte med 

otryggt 

anknutna 

patienter 

 

 

 

 

Tydlighet kring 

behandlingsramar 

och avslut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fysio-

terapeutens 

tydlighet i 

behandlingen 

”… man får göra en varodeklaration av 

sig själv, att man talar om ”så här 

tänker jag och så här jobbar jag, är det 

något som du är intresserad av?” och så 

får patienten ju säga ja eller nej. Så att 

vi inte smygteraperar patienterna vilket 

jag tänker också händer ganska mycket. 

Att man inte är öppen med vad man gör, 

då blir det också skevt och en obalans 

plus nästan ett övergrepp, tänker jag. 

När man träffar en patient måste man 

vara klar över det.”(2) 

Det är viktigt att 

vara tydligt med 

hur man arbetar så 

kan patienten 

förhålla sig till det. 

Risken med att inte 

vara öppen med att 

man arbetar på ett 

djupare plan - det 

kan nästan bli ett 

övergrepp. 

 

Att vara tydligt 

med sitt 

arbetssätt 

 

”… och så tydlig med … vad jag känner 

för någonting, inte att man låter det ta 

över, men att nånstans med honom som 

är så undvikande, när jag då blir 

irriterad och låter det finnas med här i 

rummet, inte att jag fäller ut, men om 

jag blir irriterad för han pratar på så 

här … för det är också när man tänker 

att han är mer otryggt anknuten, han 

läser ju in mig hela tiden, försöker att 

förstå vad som händer i mig, då är det 

viktigt att jag är tydlig och tar upp 

det.”(5) 

 

Att vara tydlig med 

vad jag känner i 

kontakten, att det 

får finnas i rummet 

utan att låta det ta 

över, att vara tydlig 

med det. 

 

 

Att tydliggöra 

egna 

känslomässiga 

reaktioner 

 

 

 

 

 

 

 

Fysioterapeutens 

tydlighet och 

avgränsning mot 

patienten 

 

”Vissa kollegor får också svårt med 

gränssättning och tycker att patienter… 

ffa en kollega som tycker att patienten, 

då hon väl började knyta an, då blir hon 

för jobbig, för klängigt, hon fick 

presenter utav henne och det blev jätte 

jobbigt. Och inte kunna se att hon är en 

del utav det här, hon kan inte hantera 

det här med närhet och distans själv, 

tycker jag. Det är viktigt i sig.”(5) 

Vissa kollegor får 

svårt med 

gränssättning när 

patienten knyter 

an, då blir det för 

jobbigt, för 

klängigt. Att inte 

kunna se sin del i 

det hela, att inte 

själv kunna hantera 

närhet och distans. 

 

FTs svårighet 

med 

gränssättning, 

att inte kunna 

hantera närhet 

och distans 

blir ett 

problem. 



 

 

 

Box 883, 721 23 Västerås Tfn: 021-10 13 00 
Box 325, 631 05 Eskilstuna Tfn: 016-15 36 00 

E-post: info@mdh.se Webb: www.mdh.se 
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