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Sammanfattning 

Bakgrund: Reumatoid artrit (RA) är en kronisk inflammatorisk ledsjukdom. Fysisk aktivitet 

utgör en hörnsten av behandlingen och bassängträning är ett alternativ som uppskattas av 

många med diagnosen. Kvantitativa studier har tidigare gjorts på området men till 

författarnas kännedom har ingen kvalitativ studie tidigare gjorts. 

Syfte: Undersöka och analysera upplevelser av bassängträning hos en grupp personer med 

diagnosen RA med fokus på hur de påverkas av träningsformen. 

Design och metod: Explorativ och deskriptiv kvalitativ design. Semistrukturerade intervjuer 

med fem personer med diagnosen RA. En kvalitativ innehållsanalys användes vid 

databearbetningen.  

Resultat: Tre teman identifierades: Fördelarna med att träna i vatten; Nackdelarna med att 

träna i vatten; När bassängträningen känns extra angelägen. Dessa teman består av åtta 

kategorier; Effekter; Viktigt vid implementering; Bassängens positiva egenskaper; 

Gemenskap; Bassängens negativa egenskaper; Tillgänglighet; Dåliga perioder; 

Sjukdomsgrad. 

Konklusion: Informanterna lyfte framför allt träningens effekter, sociala aspekter och 

vattnets egenskaper som fördelar. De upplevda nackdelarna rörde sig främst om det hårda 

underlaget och otillgänglighet. Bassängträning upplevdes speciellt motiverat vid hög 

sjukdomsaktivitet. Studien kan fungera som underlag vid val av fysisk aktivitetsintervention 

för denna grupp. Framtida studier med liknande syfte bör inkludera fler individer. 

Key words: Rheumatoid arthritis – Hydrotherapy – Experiences – Interviews  
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Abstract 

Background: Rheumatoid arthritis (RA) is a chronic inflammatory joint disease. Physical 

activity is a cornerstone in the treatment. Hydrotherapy is an appreciated alternative for many 

patients. Quantitative research has been made in the area but to the authors’ knowledge, no 

qualitative studies have been made.  

Purpose: To explore and analyse the experiences of hydrotherapy among a group of people 

with RA with a focus on the impacts of the exercise form. 

Design and method: Explorative, descriptive qualitative design. Semi-structured interviews 

with five people with RA. A qualitative content analysis was chosen to process data. 

Results: Three themes were identified: The pros of exercising in water; The cons of 

exercising in water; When hydrotherapy is especially important. These themes contain eight 

categories: Effects; Important in implementation; Positive attributes of the pool; Community; 

Negative attributes of the pool; Availability; Bad periods; Disease severity;  

Konklusion: The informants especially highlighted the exercise effects, social aspects and 

the properties of water as pros. The hard pool floor and the inavailability were the primary 

cons experienced. Hydrotherapy seemed particularly incentivized when coupled with high 

disease severity. This study can serve as a foundation when choosing a physical activity 

intervention for this group. Future studies with similar purposes should include a larger 

sample.  

Key words: Rheumatoid arthritis – Hydrotherapy – Experiences – Interviews  
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BAKGRUND 
 

Bassängträning har länge utförts på Akademiska sjukhuset i Uppsala av bl.a reumatiker. På 

senare tid har bassängen stängts ner med anledning av att utrymmet ansågs kunna fylla bättre 

funktioner än vad bassängen kunde bidra med (1). Detta har gjort träningsformen mindre 

tillgänglig eftersom det nu finns färre träningsbassänger i Uppsala. Uppsala 

reumatikerförbund har i många år hållit bassängträningsgrupper för reumatiker i Uppsala. I 

ett samtal med ansvarig för dessa (telefonsamtal, 20 Mars, 2017) framgick att träning i vatten 

är väldigt uppskattat bland deltagarna. Enligt en systematisk review finns viss evidens för att 

bassängträning har smärtminskande samt hälsofrämjande effekter på kort sikt jämfört med 

ingen utförd intervention eller landbaserad träning. Däremot är effekterna på lång sikt oklara 

(2). 

 

Reumatoid artrit 
Diagnosen Reumatoid artrit (RA) är en kronisk, systemisk, symmetrisk och inflammatorisk 

polyartrit (3). Sjukdomen är den vanligaste av de reumatiska systemsjukdomarna och drabbar 

ca 0,5 - 0,7% av befolkningen i Sverige (4). Etiologin utgörs av en kombination av genetiska 

och hormonella faktorer samt omgivningsfaktorer, där rökning anses vara den största 

omgivningsfaktorn (3,4). Reumatoid artrit är ett autoimmunt tillstånd, vilket innebär att det 

egna immunförsvaret angriper vävnaden i kroppen (4, 5). 

 

Sjukdomen är 2-3 gånger vanligare hos kvinnor än män och medianåldern för insjuknande är 

55-60 år. Hos ⅔ sker debuten smygande under några veckor upp till månader medan den sker 

mer akut hos 1/3 på bara några dagar till veckor. Sjukdomen drabbar många olika organ och 

vävnader men synoviallederna är de områden som i synnerhet drabbas. Besvären 

karaktäriseras av värk, svullnad och ömhet i synovialleder som på sikt leder till destruktion 

och felställningar i lederna (3). Vanliga områden som initialt drabbas är små leder i händer, 

6 
 



fingrar och fötter, närmare specifikt MCP, MTP och PIP-lederna. Ledinflammationen breder 

senare ut sig, ofta symmetriskt, och drabbar även armbågsleden, skulderleden, cervikalrygg, 

höftleden, knäleden och fot-och handleder (4). 

Behandling 
Behandling vid Reumatoid artrit utgörs av farmakoterapi, patientutbildning, reumakirurgi, 

rehabilitering och fysisk aktivitet. Farmakoterapin innefattar i huvudsak smärtstillande 

inflammationsdämpande läkemedel samt sjukdomsmodifierande läkemedel. Exempel på 

dessa är Cyklooxygenashämmare (inflammationsdämpande) och Disease modifying 

anti-rheumatic drugs (sjukdomsmodifierande) (4). Patientutbildningen innefattar information 

om sjukdomen, dess behandling, effekt och bieffekt av behandlingen. Reumakirurgiska 

ingrepp utförs i vissa fall som komplement till den medicinska och rehabiliterande 

behandlingen och kan bl.a vara artroplastik, senplastik och synovektomi. Fysisk aktivitet 

utgör en hörnsten av behandlingen vid Reumatoid artrit och ökar funktionsförmågan, 

muskelstyrkan samt det generella välmåendet (6). Enligt den senaste rapporten av det 

europeiska övervaknings-och informationsnätverket för muskuloskeletala tillstånd 

(eumusc.net) rekommenderas fysisk aktivitet som rehabilitering och livsstilsråd för samtliga 

patienter med Reumatoid artrit (7). Smärtan och stelheten i lederna leder till muskelatrofier 

och kontrakturer. Därför är det viktigt att sätta in rörlighetsträning för att förhindra 

kontrakturer och styrke-och konditionsträning för att förhindra muskelatrofier samt minska 

graden av smärta, trötthet och inaktivitet (4). Inledningsvis bör den fysiska aktiviteten vara av 

låg intensitet, samt instrueras av en person med erfarenhet av rehabilitering av personer med 

Reumatoid artrit. Så småningom kan dock intensiteten stegras. Vad gäller optimal dos, 

frekvens, samt övningar vid behandling av diagnosen krävs fler studier inom området (8). En 

systematisk review som undersöker effekterna av fysisk aktivitet hos individer med 

Reumatoid artrit visar att det finns en positiv korrelation mellan fysisk aktivitet och grad av 

self-efficacy, motivation till fysisk aktivitet samt en negativ korrelation mellan fysisk 

aktivitet och symtom för fatigue. Studien begränsas dock av det lilla antalet inkluderade 
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artiklar, vilket försvårar att dra definitiva slutsatser om resultatet (9). En randomiserad 

kontrollerad studie undersökte effekterna av en aerobisk träningsintervention på smärta, 

fatigue och depression hos individer med RA. Enligt resultatet har denna intervention 

positiva effekter på depressiva symtom enligt mätning med Center of Epidemiologic Studies 

Depression Scale (CESD) (10). Fler studier krävs dock inom området för att klargöra de 

exakta fysiologiska verkningsmekanismerna bakom effekterna (9, 11, 12).  

 

Reumatoid artrit och bassängträning 
Hydroterapi eller bassängträning innebär användandet av vatten i behandlingen av olika 

tillstånd, däribland artrit och reumatiska sjukdomar. Behandlingsmetoden involverar 

kroppsliga övningar som oftast utförs i lite varmare vatten än en vanlig simbassäng (33-36°C) 

(13). Effekterna av bassängträning på individer med diagnosen Reumatoid artrit har 

undersökts genom randomiserade kontrollerade studier, vilka sammanfattas i en reviewstudie. 

Den visar att viss evidens finns för att bassängträning har smärtminskande samt 

hälsofrämjande effekter på kort sikt jämfört med ingen utförd intervention eller annan 

intervention hos personer med Reumatoid artrit. Däremot är effekterna på lång sikt oklara (2). 

I en studie med 34 deltagare har bassängträning 2 gånger i veckan utfört i 12 veckor visat sig 

ge effekt på upplevd smärta skattad enligt VAS, samt en ökande effekt på muskelstyrka och 

uthållighet (14). I en studie omfattande 85 individer undersöktes effekterna av bassängträning 

30 minuter i veckan i 6 veckor på individer med Reumatoid artrit jämfört med landbaserad 

träning av samma duration och frekvens. Resultaten visade på en skillnad i skattning av 

välbehag enligt en 7-punkts likertskala där den experimentella gruppen skattade högre än 

kontrollgruppen men ingen skillnad i övriga parametrar (10 m gångtest, smärta enligt VAS, 

hälsa enligt EQ-5D) (15). Vidare har även en studie utförd på 46 individer med Reumatoid 

artrit utförts, där en experimentell grupp utförde bassängträning två gånger i veckan i 12 

veckor och en kontrollgrupp ej utsattes för någon intervention. Ingen skillnad i aerob 

kapacitet mätt med ett submax cykeltest uppmättes mellan grupperna. Signifikant skillnad 
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uppmättes dock i isometrisk styrka i axlar och nedre extremitet, greppstyrka samt 

muskelfunktion i nedre extremitet, där den experimentella gruppen hade högre värden än 

kontrollgruppen. En förbättring i hälsa uppmättes även enligt SF-36 (16). 

Sammanfattningsvis rekommenderas i flera studier att fortsatt forsknings görs vad gäller 

effekterna av bassängträning hos personer med Reumatoid artrit (2, 17, 18).  

 

Upplevelser av fysisk aktivitet hos reumatiker 
I en studie där semistrukturerade intervjuer utfördes på sex personer mellan åldrarna 39 och 

76 år med Reumatoid Artrit utforskades deltagarnas upplevelser av att börja träna generellt. 

En av studiedeltagarna upplevde att regelbunden träning inger en känsla av välbefinnande 

och en annan deltagare uppskattade stickning som fysisk aktivitet då det höll händerna aktiva. 

Samtliga studiedeltagarna upplevde det sociala mötet kopplat till träningen som något positivt 

(19). Kvalitativ forskning har även gjorts på bassängträning hos personer med psoriasisartit. I 

en studie där upplevelser av vattenträning hos personer med psoriasisartrit undersöktes visade 

resultatet på positiv påverkan både fysiskt, psykiskt och socialt (20). Specifikt på diagnosen 

Reumatoid artrit finns till vår kännedom inga kvalitativa studier gjorda vad gäller upplevd 

påverkan av bassängträning. 

 

Problemformulering: 
Bassängträning som träningsform är uppskattad av reumatiker (2). Trots detta råder ej klarhet 

vad gäller bassängträningens effekter samt vad den upplevs ha för påverkan hos personer 

med Reumatoid artrit (2, 17, 18). Tidigare studier är främst kvantitativa, där 

självskattningsformulär av flera olika symtom t ex fatigue, smärta och livskvalité undersökts 

för att få ett mått på effekterna (2, 17, 18). Till vår kännedom är inga kvalitativa studier 

gjorda vad gäller upplevd påverkan av bassängträning hos personer med Reumatoid artrit. 

Eftersom träningsformen är uppskattad (2) men evidensläget är otillräckligt (17) är vår 

uppfattning att en studie som undersöker detta kan bidra till mer klarhet vad gäller 
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upplevelser av bassängträning hos individer med Reumatoid artrit. 

 

Syfte: 
Undersöka och analysera upplevelser av bassängträning hos en grupp personer med 

diagnosen Reumatoid artrit med fokus på hur de påverkas av bassängträning. 

 

Frågeställningar: 
Vilka upplevelser har en grupp individer med diagnosen Reumatoid artrit av bassängträning 

och hur påverkas de av den? 

METOD 
 

Design 
Det kvantitativa forskningsparadigmet har blivit känt som den traditionella 

vetenskapsmetodiken och strävar efter att mäta, förklara, kvantifiera samt generalisera och 

förutsäga (21). Det kvalitativa paradigmet inriktar sig på att förstå snarare än förklara och 

beskriva snarare än att förutsäga (22). Studien bedrevs med en kvalitativ metod samt 

explorativ och deskriptiv design. En kvalitativ ansats valdes då syftet med studien var att 

undersöka, försöka förstå samt fånga upp en grupp individers upplevelser och syn på 

bassängträning, snarare än att mäta effekterna av träningsformen. Urvalet motsvarade ett 

bekvämlighetsurval och ett strategiskt urval, där hänsyn till uppfyllandet av nedan angivna 

inklusionskriterier skulle tas. Vid det strategiska urvalet togs ålder, kön, tidigare erfarenheter 

av bassängträning och olika sjukdomsduration i beaktning i syfte att uppnå en så hög grad av 

heterogenitet som möjligt.  

 

Inklusionskriterier:  

De intervjuade individerna måste ha diagnosen Reumatoid artrit samt haft den i minst 1 år. 

De har även fyllt 18 år, förstår svenska i tal och skrift och har utfört bassängträning minst en 

gång det senaste året. 

 

Datainsamlingsmetod 
Fem semistrukturerade intervjuer genomfördes med hjälp av en intervjuguide (Bilaga 1) samt 
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spelades in. Valet av semistrukturerade intervjuer medförde att intervjuguiden inte behövde 

följas slaviskt samt att det fanns utrymme för följdfrågor. Följdfrågorna bidrog till att ett 

bredare spektrum av information kunde fångas upp jämfört med om strukturerade intervjuer 

hade valts som insamlingsmetod (22). Intervjuerna innehöll frågor om deltagarnas 

upplevelser av bassängträning. Frågorna berörde upplevelser av bassängträning och dess 

påverkan samt varför man hade valt bassängträning som träningsform (Bilaga 1). Frågorna 

var öppet formulerade i syfte att öka deltagarnas möjligheter att fritt kunna berätta om sina 

upplevelser. Följdfrågor ställdes för ytterligare fördjupning av svaren. Även fältanteckningar 

utfördes för att få med information som t.ex känslouttryck och övrig information som ej 

fångades upp av ljudinspelningen (22). 

Genomförande 
Efter ett telefonsamtal med Reumatikerförbundet under sommaren 2017 hänvisades 

studieförfattarna till en representant för bassängträningsgrupperna i anslutning till 

Reumatikerförbundet Uppsala. Denna representant kontaktades och informerades om 

studiens syfte, vilken patientgrupp den riktade sig till, samt dess inklusionskriterier. Denna 

representant kontaktade potentiella studiedeltagare på ett rehabiliteringscentrum i Teneriffa, 

av vilka alla uppfyllde inklusionskriterierna. Därpå sammanställde denne en lista med 

kandidater som kunde tänka sig att delta i studien. Listan innehöll namn och kontaktuppgifter 

till 14 personer som bodde i Uppsalatrakten med diagnosen Reumatoid artrit och med tidigare 

erfarenheter av bassängträning.  

 

Under september 2017 togs kontakt med samtliga 14 personer över telefon. Fem personer 

visade vid samtalet intresse för att delta i studien. Till dessa personer skickades en 

intresseanmälan (Bilaga 3) samt informationsblad (Bilaga 2) via e-mail. Utöver detta 

kontaktades under början av hösten 2017 den ansvarige för bassängträningen i anslutning till 

Reumatikerförbundet, Uppsala. Detta i syfte att få tillåtelse att kontakta fler potentiella 

studiedeltagare. I ett telefonsamtal med denne erhölls information om var och när 

bassängträningarna ägde rum. Dessutom gjordes en förfrågan att få besöka Uppsalas tre 

bassängträningsanläggningar, vilken godkändes. Kungsgärdets vårdcentral besöktes i 

samband med ett bassängträningspass och två personer anmälde sitt intresse. Då det totala 
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antalet av sju intresserade och kvalificerade individer bedömdes vara tillräckligt, utifrån att 

det överskred det antal av fem individer som behövdes för intervjuerna besöktes ej de övriga 

anläggningarna. Med anledning av detta fattades även beslutet att göra ett strategiskt urval. 

Efter urvalsprocessen kontaktades under september 2017 fem personer för att intervjuas. 

Kontakten togs över telefon och tid och plats för intervjuerna bestämdes utifrån vad som 

passade informanterna bäst. Intervjuerna ägde rum i olika lokaler på Uppsala Universitet eller 

hemma hos informanterna.  

 

Intervjuerna ägde rum under september 2017. Den första intervjun som utfördes var en 

provintervju i syfte att testa hur väl den egenkonstruerade intervjuguiden gav information 

som svarade på den aktuella frågeställningen. Då provintervjun ansågs ge adekvata resultat, 

beslutades att inte göra några revideringar i intervjuguiden, samt att inkludera provintervjun i 

studien. Samtliga intervjuer förutom en utfördes med båda författarna närvarande. Innan varje 

intervju informerades informanten kortfattad om studiens syfte samt en medgivandeblankett 

fylldes i (Bilaga 4). Vid varje intervju gavs en av författarna huvudansvar, samt höll i själva 

intervjun. Den andra författaren var bisittare och utförde fältanteckningar samt ställde vid 

behov frågor som ansågs vara viktiga och som den huvudansvarige ej hade ställt. Båda 

författarna agerade omväxlande huvudansvarig och bisittare under fyra av intervjuerna. Vid 

en intervju närvarade bara en författare. Intervjuerna varade mellan 15-30 minuter och 

spelades in med författarnas mobiltelefoner. Ljudfilerna fördes sedan över till författarnas 

lösenordsskyddade bärbara datorer. 

 

Databearbetning 
Den valda analysmetoden var kvalitativ innehållsanalys (22). Den inspelade datan 

transkriberades ordagrant enligt Graneheim och Lundmans induktiva strategi för en kvalitativ 

innehållsanalys (23) I de fall då det bedömdes nödvändigt sållades dock “dött material” bort 

som t.ex suckar, hummanden och stakanden, samt osammanhängande meningar 

omformulerades i enlighet med det som kallas “slightly modified verbatim mode” (24). Detta 

för att inte äventyra graden av tillförlitlighet och giltighet hos datan (24).  

 

Analysenheterna, som utgjordes av intervjuernas material, lästes igenom flera gånger för att 

få en så komplett bild och grundlig förståelse av materialet som möjligt. Efter detta 
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identifierades meningsbärande enheter, d.v.s. avsnitt i intervjuerna som ansågs vara relevanta 

för studiens syfte. Dessa meningsbärande enheter kondenserades sedan genom att korta ner 

texten men samtidigt bevara det centrala innehållet. Enheterna abstraherades sedan för att 

föra innehållet till en högre logisk nivå. Slutligen kodades de abstraherade enheterna till korta 

meningar eller ord. Detta för att göra innehållet mer översiktligt samt lätthanterligt. Dessa 

analyssteg utfördes först enskilt av studieförfattarna för varje analysenhet. Sedan överlades 

resultatet författarna sinsemellan och eventuella revideringar utfördes tills konsensus 

uppnåddes.  

 

Nästa steg i analysen var att dela in de kondenserade enheterna i subkategorier, kategorier 

och teman. För att få en bättre överblick på innehållet skrevs samtliga koder ut och klipptes ut 

till små papperslappar. Med hjälp av dessa konstruerades därefter subkategorier som delades 

in i kategorier som slutligen delades in i teman. Under denna process skedde vid två tillfällen 

triangulering med projektets handledare. Detta för att öka resultatets trovärdighet samt uppnå 

konsensus i analysen. (21) Tabell 1 visar ett exempel på hur databearbetningsprocessen gick 

till. 

 

Tabell 1. Exempel på databearbetningsprocessen 

Meningsbärande enhet Kondenserad 

enhet 
Abstraherad 

enhet 
Kod Subkategor

i 
Kategor

i 
Tema 

Det är det här att man blir 

upptinad. Utifrån och in i 

stort sett. Och oftast så är det 

ju varmt uppe i rummet 

också så det är ju behagligt 

hela platsen. Så att ja, man 

blir varm och go helt enkelt. 

Det är det här att 

man blir upptinad 

i kroppen, utifrån 

och in. Man blir 

varm och go. 

Bassängträning 

gör en varm i hela 

kroppen och att 

man mår bra. 

Bassängträning 

ger värme och 

välbefinnande. 

Värme Effekter Fördelarna 

med att 

träna i 

bassäng. 

 

Etiska överväganden: 
De intresserade fick en förfrågan om deltagande både skriftligt och muntligt. Information om 

studiens syfte, möjligheten att när som helst avbryta deltagandet eller ta bort en viss del av 

intervjun utan att ange orsak samt att deltagandet är helt frivilligt gavs muntligt samt i den 

skriftliga informationen. Ett skriftligt godkännande krävdes av den intresserade innan 
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deltagandet i studien. Intervjumaterialet kodades, behandlades konfidentiellt och förvarades 

på en lösenordsskyddad laptop. Intervjudeltagarna informerades om hur intervjumaterialet 

hanterades och att den slutgiltiga datan skulle presenteras i en vetenskaplig rapport. 

RESULTAT 
 

Bakgrundsdata 
Totalt intervjuades fem personer av vilka fyra var kvinnor och en var man. Samtliga 

informanter bassängtränade eller hade tidigare bassängtränat på någon av följande 

anläggningar: Kungsgärdets vårdcentral, Linnéas Simskola, Fyrishov. I tabell 2 presenteras 

den bakgrundsinformation om informanterna som efterfrågades i intresseanmälan. 

Informanterna har avidentifierats och etiketterats med bokstäverna A, B, C, D och E. 

 

Tabell 2. Bakgrundsdata om informanter 

Informan

t 

Kön Ålde

r 

Har haft 

diagnosen RA i: 

Tidigare erfarenheter av 

bassängträning 

A Kvinn

a 

46 24 år 2 ggr. /v. under en period av 6 månader. 

I övrigt 3-4 v. på Vintersol årligen. 

B Kvinn

a 

52 35 år 1 ggr/v. från 1990-2011. I övrigt 3-4 v. 

på Vintersol årligen. 

C Kvinn

a 

75 10 år 1ggr/v sedan tre år tillbaka. 

D Kvinn

a 

71 38 år Regelbunden träning sedan 1987. 

E Man 64 19 år Regelbunden träning sedan 1998. 
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Vad har en grupp individer med diagnosen Reumatoid artrit för upplevelser av 

bassängträning? 

 

Utifrån den data som samlades in under de intervjuer som utfördes identifierades tre centrala 

teman. Varje tema innehåller ett visst antal kategorier som i sin tur delas in i subkategorier. 

Dessa exemplifieras med kondenserade meningsbärande enheter från de olika intervjuerna i 

tabellerna, samt med citat i texten. I tabell 3 och 4 följer en schematisk presentation av 

resultatet. 
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 Tema: Fördelarna med att träna i vatten 
 

Detta tema summerar allt det som informanterna upplevde som positivt med bassängträning, 

samt de faktorer de ansåg vara viktiga för att uppleva dessa fördelar. Temat består av fyra 

kategorier: ”Effekter”, ”Viktigt vid implementering”, ”Bassängens positiva egenskaper” och 

”Gemenskap”. 

 

Effekter 

Denna kategori berör informanternas upplevda effekter av bassängträning. Dels vad gäller 

rent kroppsliga effekter men även psykiska förnimmelser som uppstår i samband med 

bassängträning. Kategorin består av fem subkategorier: “Välbefinnande”, “Smidighet”, 

“Värme”, “Pigghet” och “Tillräcklighet”.  

 

Informanterna talade om ett distinkt välbefinnande som infinner sig i samband med 

bassängträningen. Det talades även om en upplevelse av att en pigghet uppstår som en 

konsekvens av bassängträningen och att den initiala tröttheten efter ett pass ofta övergår i att 

man får mer energi. Något som ansågs vara en tydlig effekt av bassängträningen var den 

ökade rörligheten. Informanterna beskrev denna företeelse som en känsla av att man 

mjukades upp och blev smidigare samt att man blev stelare om bassängträningen uteblev. En 

annan positiv upplevelse som delades av flera var den känsla av ihållande värme som 

bassängträningen ingöt i kroppen. Man beskrev det som att det kändes som om kroppen blev 

upptinad av ett pass samt att denna effekt även var bestående. Vidare talades det om 

tillräcklighet och det positiva i att känna att man presterar bra nog i relation till de andra i 

träningsgruppen. Detta, framgick det, upplever man ej på samma sätt när man tränar med 

friska personer. Följande citat är ett exempel på en informants upplevelse av effekterna av 

bassängträning: “Efter ett bassängträningspass är man harmonisk och känner sig pånyttfödd. 

Man känner sig lös och ledig. Man kan röra sig lättare och känner ett riktigt 

välbefinnande”(A). 
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Viktigt vid implementering 

Denna kategori berör de faktorer som informanterna ansåg påverkade upplevelsen av 

bassängträning. Dessa faktorer beskrevs som viktiga och i många fall nödvändiga för att 

uppleva fördelarna av bassängträningen. Kategorin består av fyra subkategorier: 

“Kontinuitet”, “Musik”, “Träningsprogram” och ”God instruktion”. 

 

I samband med att bassängträningens effekter diskuterades i intervjuerna lyftes ofta vikten av 

kontinuitet. Det beskrevs som att en regelbundenhet i träningen var nödvändig för en 

bestående effekt. Vidare talades det även om att musik är verktyg som med fördel kan 

användas för att underlätta bassängträningen och att det kan ha en “peppande” effekt på 

utövarna. Det framkom att närvaron av konkreta träningsprogram ansågs vara en 

förutsättning för att träningen utfördes på rätt sätt. Följande är ett citat som anses 

representativ för denna kategori: “Jag tror inte att man kan tänka sig att det bara är en gång 

utan det får man nog fortsätta med flera gånger om man ska känna någon längre effekt. Det 

är klart att det är skönt efteråt /.../ Det varar inte en evighet.” (D) 

 

Bassängens positiva egenskaper 

Något som det återkommande reflekterades kring var själva känslan av att vistas i en 

varmvattenbassäng och vattnets positiva egenskaper vid träning. Med anledning av detta 

identifierades kategorin “Bassängens positiva egenskaper”. Kategorin innefattar det som 

informanterna upplevde som positivt med bassängen i sig och består av 7 subkategorier: 

“Vattnets motstånd”, “Vattnets lyftkraft”, “Varmvatten”, “Skonsamt för kroppen”, 

“Anpassningsbart”, “Mindre begränsningar” och “Mindre ont”. 

 

Återkommande i intervjuerna var vattnets egenskap av att ha ett unikt motstånd som skiljer 

sig åt från det man har på land. Detta beskrev man med att vatten ger motstånd samtidigt som 

det är mjukt och att det ger motstånd i alla rörelseriktningar. Vidare beskrevs vattnets 

lyftkraft och värme som något som var rogivande i sig och gav en känsla av välbefinnande. 

Vattnets skonsamhet för kroppen lyftes som en betydande skillnad från landträning. Det 

beskrevs t.ex att träning i vatten är snällt mot kroppen när man vill återfå funktion efter 
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operation. Informanterna talade även om bassängträningens flexibilitet i det avseendet att det 

är utövaren själv som avgör ansträngningsgraden under ett pass och att detta är lätt att 

anpassa utefter dagsform. Slutligen framgick även upplevelsen av att man klarade av att träna 

i större utsträckning i vatten än på land och att man ej upplevde att man var lika begränsad av 

smärta och trötthet i vatten. En informant uttryckte sig på följande sätt angående bassängens 

egenskaper: “Det är framför allt det varma vattnet som gör att du kan ta ut rörligheten 

maximalt /…/ Det är superviktigt med just rörligheten och därför är det just 

bassängträningen som kan hjälpa oss med den.” (D) 

 

Gemenskap 

I intervjuerna talades det om den känsla av gemenskap som träningsformen för med sig. 

Kategorin “Gemenskap” berör fördelarna med det sociala mötet som uppstår vid 

bassängträning och innehåller tre subkategorier: “God stämning”, “Umgänge” och “Intimitet 

och Utbyte” 

 

Den goda stämningen beskrevs som en del av denna gemenskap och det beskrevs t.ex att man 

hade en härlig jargong och humor i gruppen. Det framkom i studien att det var vanligt att man 

bildade vänskapsrelationer till personer i träningsgruppen, vilket ansågs vara en viktig faktor 

till varför man bassängtränade. Det uttrycktes även att man ofta kunde få en intim relation till 

de andra i gruppen och att bassängen därmed även blev ett forum för utbyte av erfarenheter 

av sjukdom och personliga ting. Ett exempel på citat var: “För mig var det nog främst det 

sociala som gjorde att jag ville fortsätta. Det förstod jag inte då men efteråt var det nog så 

faktiskt.” (E) 
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Tema: Nackdelarna med att träna i vatten 
Det andra temat samlar ihop det som informanterna upplevde som negativt med 

bassängträningen. Temat består av två kategorier: Bassängens negativa egenskaper och 

Tillgänglighet. 

 

Bassängens negativa egenskaper 
I intervjuerna lyftes, av informanterna, både positiva och negativa faktorer av bassängträning. 

Denna kategori handlar om det som informanterna upplevde som negativt med att träna i 

bassäng och innehåller två subkategorier: “Underlaget” och “Ibland tar man i för mycket”. 

 

En negativ egenskap som lyftes var det hårda underlaget och att det var något som kunde 

upplevas som obehagligt under fötterna. Det beskrevs att detta kunde ge upphov till s.k. 

“reumatiska noduli”. Vidare framkom även upplevelsen av att det, pga det faktum att det var 

lättare att röra sig i vattnet, var lätt att man överbelastade kroppen, vilket ibland resulterade i 

ökad smärta efter ett pass. En informant beskrev en av bassängens negativa egenskaper på 

följande sätt: “Nackdelen med bassängträning är att det ömmar i knölarna under fötterna.” 

(A) 

 

Tillgänglighet 
Ett ämne som återkom i intervjuerna var bassängträningens tillgänglighet. Denna kategori 

består av 3 subkategorier: “Liten tillgång”, “Stor efterfrågan” och “Bristande flexibilitet”.  

 

I intervjuerna beskrevs det att man p.g.a att det finns färre träningsanläggningar idag än 

tidigare, ej bassängtränar för tillfället men att man skulle göra det om bassängen på 

akademiska sjukhuset fanns kvar. Vidare påtalades det faktum att det är svårt att få en plats i 

träningsgrupperna, då intresset är stort. Landträning och bassängträning jämfördes även och 

det framkom att landträning är mer flexibelt, då det är lättare att själv styra tiden för 

träningen. Bassängträningen utövas vid en speciell tid och plats varje vecka, beskrevs det. 

En upplevelse löd: “Landträningen är mer tillgänglig helt enkelt. Man behöver inte passa 

bussar eller någonting, utan jag kan öppna dörren och springa ut eller köra ett pass hemma” 

(A) 
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Tema: När bassängträningen känns extra angelägen 
Detta tema utforskar antecedenterna till varför informanterna väljer att bassängträna, d.v.s. 

när detta beteende upplevs som speciellt angeläget. Temat består av två kategorier: “Dåliga 

perioder” och “Sjukdomsgrad”. 

 

Dåliga perioder 

I intervjuerna talades det om upplevelsen av att det ofta är speciellt nödvändigt att 

bassängträna när man upplever sina symtom i stor utsträckning. Denna kategori handlar om 

när diagnosen gör att det känns extra angeläget att bassängträna och rymmer en kondenserad 

enhet. En informant berättade att bassängträningen upplevdes som bäst när dennes symtom 

var extra påtagliga. Vidare beskrevs det att bassängträning är att föredra för de som har svårt 

att röra sig, då bassängen underlättar rörelseuttag. 

En informant beskrev följande situation som när det är extra angeläget att bassängträna: 

”Efter att jag har haft en dålig natt och jag har ont och är stel kan det kännas extra bra att 

bassängträna”. (C) 

 
Sjukdomsgrad 

Utöver upplevelsen av att bassängträning kan vara speciellt nödvändigt vid skov talades det 

även om att ett sämre allmäntillstånd kan göra det mer aktuellt med bassängträning. Denna 

kategori lyfter graden av sjukdom som en faktor till varför man bör bassängträna och rymmer 

två kondenserade enheter. 

 

En upplevelse som ventilerades var att bassängträning i synnerhet är nödvändig för personer 

som har en hög grad av reumatisk sjukdom. Följande är ett citat som beskriver detta: “Jag 

kan inte känna skillnad, för mig personligen. Jag har inte samma problem som många andra 

som har RA /.../ Men jag tror att många har ganska stor nytta av bassängträning, de är inte 

lika rörliga som jag är /.../ Då är vatten väldigt bra.” (E) 
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DISKUSSION 
 

Resultatsammanfattning 
Till författarnas kännedom har ingen studie gjorts tidigare med syfte att undersöka vad en 

grupp personer med diagnosen Reumatoid artrit har för upplevelser av bassängträning. 

Resultatet av intervjuerna visar en större variation av fördelar än nackdelar med att 

bassängträna. Upplevelserna av fördelarna var mångfasetterade och det gick att skönja såväl 

positiva fysiska, psykiska och sociala effekter i informanternas beskrivningar av deras 

upplevelser. Utöver detta såg man även flera fördelar med att vistas och röra sig i en 

varmvattenbassäng, tack vare det varma vattnets egenskaper. De upplevda nackdelarna rörde 

sig framför allt om externa faktorer som t.ex för hårt underlag eller bristande tillgänglighet. 

Studien visade även att det var extra angeläget för informanterna att bassängträna vid skov i 

sjukdomen samt att de med högre grad av sjukdom hade mest att vinna av att bassängträna. 

 

Resultatdiskussion 
 

Fördelarna med att träna i vatten 

I intervjuerna förekom beskrivningar av en upplevd ökad ledrörlighet i vattnet och att det var 

lättare att röra sig. Även upplevelser om att rörlighetsträningen i synnerhet var viktig vid 

bassängträning samt att effekterna var bestående delades. Dessa resultat liknar det man har 

kommit fram till i kvantitativa studier. Flera randomiserade kontrollerade studier har 

undersökt effekterna av bassängträning hos personer med diagnosen Reumatoid artrit 

(2,14,15,25,26). Flera av dessa studier visar att bassängträning ger ökad ledrörlighet 

(14,16,25). En studie visade att bassängträning i 30 minuter, utfört två gånger i veckan i 4 

veckor, resulterade i en signifikant ökning av rörlighet i knäleden hos de kvinnliga deltagarna 

samt en större ökning jämfört med landträning (25).  

 

Återkommande i intervjuerna var den psykiska sensationen av välmående som 

bassängträningen gav. Det förekom beskrivningar om att dessa sensationer uppträdde redan 
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vid nedsänkningen i det varma vattnet men också att de infann sig som en konsekvens av 

bassängträningen. Även med detta resultat kan man se likheter i kvantitativa studier. Hall et 

al. (25) undersökte i en studie vad bassängträningsinterventionen hade för effekt på 

skattningen av hälsostatus enligt frågeformuläret AIMS-2 jämfört med landträning. Studien 

visade att en signifikant förbättring av humör mättes i bassängträningsgruppen, framför allt 

hos de kvinnliga deltagarna, jämfört med kontrollgruppen, i vilken deltagarna utförde 

landbaserad träning. I en annan studie bassängtränade deltagarna en gång i veckan i totalt 6 

veckor. Studien visade att det förelåg en signifikant skillnad i skattning av välmående enligt 

en 7-punkt likertskala mellan bassängträningsgruppen och landträningsgruppen där den 

föregående skattade en högre grad av välmående. (15) I en kvalitativ studie intervjuades 16 

individer med Reumatoid artrit om vad de hade för upplevelser av att bibehålla ett fysiskt 

aktivitetsbeteende. I studien framgick att välmåendet som en konsekvens av träningen var en 

bibehållande faktor (27).  

 

Studien utförd av Hall et al. (25) visade även en signifikant minskning av upplevd ledsmärta. 

En äldre studie där deltagarna bassängtränade i 30 minuter två gånger i veckan i sex veckor 

visade en signifikant ökning i ”pain self-efficacy” (26). Pain self-efficacy scale mäter en 

individs tilltro till sin egen förmåga att klara av att utföra aktiviteter med pågående upplevelse 

av smärta (28). Dessa resultat kongruerar med informanternas utsagor. Det talades framför 

allt om vattnets avlastande egenskaper och att detta resulterade i mindre smärta. En annan 

upplevelse var att det gör mindre ont att göra vissa rörelser i vatten och att det är mer 

smärtsamt att belasta kroppen på land än i vatten. 

 

Att det kan finnas fördelar med att träna i grupp och att få socialt stöd vid träning hos vuxna 

individer har bekräftats i tidigare studier (29). Detta återspeglades i informanternas 

upplevelser av bassängträning. Faktorer som skapandet av vänskapsband, intimitet och 

erfarenhetsutbyte lyftes som positiva och som viktiga komponenter till varför man 

bassängtränade. Detta resultat är i linje med vad som framgick i en kvalitativ studie, i vilken 

man intervjuade 18 personer med Reumatoid artrit med fokus på upplevda underlättande 

faktorer för fysisk aktivitet. Studien visade att socialt stöd bl.a. i form av solidaritet från andra 

med samma diagnos samt diskussioner kring diagnosrelaterade ämnen upplevdes vara en 
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faktor som motiverade till regelbunden träning (30).  

 

I den egna studien framgick att kontinuitet, d.v.s. att bassängträningen ägde rum på en 

regelbunden basis, var nödvändigt för att man skulle få någon effekt av träningen. En 

reviewstudie visar att det krävs fler studier för att fastställa generella rekommendationerna i 

avseende dos, frekvens och duration vad gäller bassängträning (18). Som nämndes i 

bakgrundsavsnittet i den egna studien finns detta behov även vad gäller generell fysisk 

aktivitet. (8) 

 

Som nämndes tidigare kan man i resultatet notera en stor variation i informanternas 

upplevelser av bassängträning. Tydligt var att det fanns såväl fysiska, psykiska och sociala 

aspekter i dessa fördelar som t.ex ett generellt välbefinnande, ökad rörlighet och 

erfarenhetsutbyte mellan individerna i gruppen. Det förekom dessutom upplevelser av att t.ex 

kontinuitet, musik och en kompetent träningsledare var faktorer som påverkade i vilken 

utsträckning man upplevde dessa fördelar. Liknande resultat presenteras i en studie med ett 

snarlikt syfte (20). I denna intervjustudie undersökte man vad en grupp individer med 

diagnosen Psoriasisartrit (31) hade för upplevelser av bassängträning. I studien hade 

informanterna liknande upplevelser i avseende fysiska, psykiska och sociala effekter som i 

den egna studien. Även musik, träningsledare och kontinuitet ansågs vara viktiga externa 

faktorer (20).  

 

Nackdelarna med att träna i vatten 
En komponent som lyftes som en nackdel i studien var frågan om tillgänglighet till 

träningsformen. Det beskrevs bl.a. att landträning är mer flexibel, då man kan utföra den 

såväl hemma som utomhus eller på träningsanläggningar. Vid utförandet av bassängträning, 

menade man, var man tvungen att förhålla sig till logistik som bl.a. busstider för att ta sig till 

träningspassen, vilket upplevdes som omständligt. En reviewstudie visar att ett obekvämt 

avstånd till träningsanläggningen där ett träningsprogram utförs, signifikant minskar det 

generella deltagandet (32).  

 

I studien framkom även att informanterna kunde uppleva det hårda underlaget som obekvämt 
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och att det ibland kunde orsaka smärta då det skapades ett tryck på ”knölarna under fötterna”. 

Reumatiska noduli är hudfärgade subkutana noduli och är vanligt förekommande på bl.a 

hälarna hos personer med diagnosen Reumatoid artrit. När dessa utsätts för tryck kan 

individen uppleva smärta genom att Reumatiska noduli i sin tur trycker på strukturer som 

orsakar smärta (33).  

 

 

När bassängträningen känns extra angelägen 
I detta tema var ”dåliga perioder” och ”sjukdomsaktivitet” återkommande begrepp. Här 

beskrevs det bl.a som att bassängträningen kunde kännas extra bra i samband med att man 

upplevde skov i sjukdomen. Vidare förekom även beskrivningar om att bassängträning 

framför allt var bra för dem som hade en hög grad av sjukdomsaktivitet och dem som hade 

svårt att röra sig på andra sätt. Dessa beskrivningar motsvarar det som rekommenderades av 

vårdpersonalen som deltog i en kvalitativ intervjustudie. I studien intervjuade man 

vårdpersonal i olika yrkeskategorier (reumatologer, fysioterapeuter och sjuksköterskor) om 

deras syn på när fysisk aktivitet bör ordineras till patienter med Reumatoid artrit. Det 

framgick att man instruerade patienter med hög sjukdomsaktivitet att utöva fysisk aktivitet 

som var avlastande för lederna med fokus på rörlighet (34), något som underlättas vid 

bassängträning.  

DAS28 är ett instrument som mäter sjukdomsaktivitet hos personer med Reumatoid artrit 

(35). I en randomiserad kontrollstudie där man undersökte vad bassängträning har för 

inverkan på sjukdomsaktivitet fann man att en kombination av medicinering och 

bassängträning sänkte sjukdomsaktiviteten (36).  

 

Metoddiskussion 
En kvalitativ ansats bedömdes vara rätt forskningsdesign för denna studie och den ansågs 

motsvara studiens syfte väl. Fem semistrukturerade intervjuer utfördes för att samla in den 

data som presenteras i tabell tre och fyra. Den första intervjun som utfördes var en 

provintervju som sedan kom att inkluderas i resultatet, då den ansågs vara adekvat. En 

intervju var aldrig exakt den andra lik och det fanns en variation i hur fylligt informanterna 

svarade på frågor och i vilken utsträckning de gjorde det. Detta ställde krav på flexibilitet hos 

26 
 



författarna, varför det underlättade att ha möjligheten att ställa följdfrågor när det var 

lämpligt. Med anledning av detta bedömdes valet av semistrukturerade intervjuer vara en bra 

datainsamlingsmetod för denna studie.  

 

Urvalet var till en början tänkt att motsvara ett bekvämlighetsurval, där författarna skulle 

besöka Uppsalas tre bassängträningsanläggningar och rekrytera informanter efter vilka som 

var intresserade. En ny urvalsmöjlighet uppstod i samband med telefonsamtalet med 

representanten för Uppsalas bassängträningsgrupper. Då denna möjlighet innebar en större 

grupp att göra urvalet utifrån än det som var aktuellt till en början, ansågs det rimligt att 

bejaka denna möjlighet, vilket föranledde valet av ett strategiskt urval. 

 

Till studiens styrkor hör bl.a. variationen i urvalet. Urvalet bestod av både män och kvinnor i 

varierande åldrar, med varierande erfarenheter av bassängträning samt med varierande 

sjukdomstid. Detta är en faktor som skulle kunna öka resultatets trovärdighet (23). I 

kvalitativa metod är det viktigt att som författare vara medveten om och reflektera kring de 

egna förutfattade meningarna om resultatet. Med anledning av detta utfördes 

forskartriangulering med projektets handledare under kategoriseringen av datan. Även detta 

är en faktor som ökar resultatets trovärdighet (23).  

 

Under datainsamlingen erhölls information som gradvis varierade mindre och mindre. Efter 

den sista intervjun inhämtades dock fortfarande viss ny information. Detta ger anledning att 

tro att resultatet ej var fullständigt mättat (37, 38), vilket kan anses som en svaghet i studien. 

För att motverka detta hade fler intervjuer med fler personer kunnat utföras. En annan svaghet 

som bör uppmärksammas är homogeniteten vad gäller urvalets grundinställning till 

bassängträning. Då samtliga informanter hade bassängtränat regelbundet under en längre tid 

är det rimligt att anta att de hade en positiv grundinställning till bassängträning. Det hade 

varit intressant att ta del av upplevelserna av bassängträning hos en person som hade slutat att 

utföra bassängträning och ej var positivt inställd till träningsformen för att på så sätt även få 

ett annat perspektiv. Då en sådan kandidat ej kunde identifieras i populationen fanns tyvärr ej 

denna möjlighet. En annan svaghet i studien var att endast en av författarna närvarade vid en 

av de totalt fem intervjuerna. Om båda författarna hade närvarat vid denna intervju hade en 
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större mängd kärnfull information potentiellt kunnat insamlas genom eventuella 

fältanteckningar och följdfrågor.  

 

Klinisk betydelse och framtida forskning 
Studiens resultat visar en stor variation i upplevelserna av bassängträning hos en grupp 

personer med diagnosen Reumatoid artrit, i synnerhet i upplevelserna av fördelarna med 

träningsformen. Denna variation var ej lika stor vad gällde de upplevda nackdelarna. Vidare 

var en stor del av dessa nackdelar att man ej hade möjligheten att bassängträna i den 

utsträckning man hade önskat. Denna studie ger en ökad insikt i och förståelse för de 

mångfasetterade fördelar som en grupp individer med Reumatoid artrit upplever att 

bassängträningen har. Med anledning av detta kan studien med fördel användas som underlag 

vid val av fysisk aktivitetsintervention för denna målgrupp. Då det framgick i studien att det 

hårda underlaget ansågs vara en nackdel med träningsformen bör man i framtiden överväga 

implementeringar som motverkar denna faktor. Detta skulle exempelvis kunna vara 

rekommendationer om speciella skor i bassängen eller mjuka mattor på bassängens golv. Då 

det till författarnas kännedom ej har gjorts några tidigare kvalitativa studier på denna 

målgrupp med liknande syfte bör även denna typ av forskning bedrivas i större utsträckning. 

Detta för att få en ännu bredare uppfattning om vad personer med Reumatoid artrit kan tänkas 

ha för upplevelser av bassängträning. I dessa studier kan man med fördel ta informanternas 

grundinställning till bassängträning i beaktning vid urvalsprocessen för att på sådant vis 

uppnå högre grad av heterogenitet, samt intervjua fler än fem personer. Då smärta är en stor 

del i vad det innebär att ha diagnosen Reumatoid artrit (4) är det även intressant att inkludera 

en frågeställning specifikt inriktad på bassängträningens inverkan på upplevd smärta hos 

informanterna.  

 

Konklusion 
De intervjuade personerna upplevde att det fanns flera olika fördelar med att bassängträna. 

Framför allt handlade de om vattnets påverkan på kroppen, sociala aspekter samt de effekter 

som t.ex välbefinnande och rörlighet som träningen resulterade i. Vidare lyftes kontinuitet 

som en förutsättning för de goda effekterna. Informanterna upplevde ej lika stor variation i 

nackdelarna som i fördelarna med bassängträning. Framför allt lyftes träningsformens 

otillgänglighet och det hårda underlaget som nackdelar. Bassängträning tycks vara mest 
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motiverat vid skov och för de med hög sjukdomsgrad. Denna studie kan fungera som 

underlag vid val av bassängträning som fysisk aktivitetsintervention för denna grupp. 

Framtida studier med liknande syfte bör inkludera fler personer samt personer med olika 

grundinställningar till bassängträning. 
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Bilaga 1 

 

Intervjumall 

 

1. Vad fick dig att börja med bassängträning?  

2. Berätta om hur det brukar kännas innan ett bassängträningspass?  

3. Berätta om hur det brukar kännas efter ett bassängträningspass?  

(Följdfråga: Skiljer det sig direkt efteråt jämfört med några timmar? Hur är det dagen efter?) 

1. Berätta om en dag då det känts extra bra efter ett bassängträningstillfälle. 

(Följdfråga: På vilket sätt gjorde det skillnad? ) 

1. Berätta om en dag då det känts sämre efter ett bassängträningstillfälle. 

(Följdfråga: På vilket sätt gjorde det skillnad?) 

1. Upplever du någon långsiktig påverkan?  

(Följdfråga: På vilket sätt?) 

1. Varför har du valt att träna i vatten istället för på land? 

1. Om du tidigare utövat fysisk aktivitet som ej var bassängträning, vad gjorde du då? 

(Följdfråga: Hur upplever du skillnaderna mellan den/de andra träningsformerna och 

bassängträning? Vad var bättre/sämre?) 

1. Vad är det som får dig att vilja fortsätta bassängträna?  

(Följdfråga: Skulle du rekommendera bassängträning till andra personer med samma 

diagnos?) 

1. Har du något du vill tillägga utöver det som tagits upp i intervjun? 
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Bilaga 2 
 
Information om medverkan i en intervjustudie, med titeln; Upplevelser av bassängträning hos 
en grupp personer med Reumatoid artrit 
 
Hej! 
 
Vi heter Filip Lind och Gustav Bergström och går i termin sex på Fysioterapeutprogrammet vid 
Uppsala Universitet. Vi skall nu skriva vårt examensarbete och utföra en studie som skall presenteras 
som en vetenskaplig rapport.  
 
Vi har valt att göra en intervjustudie med syfte att undersöka och analysera upplevelser av 
bassängträning hos en grupp personer med diagnosen Reumatoid artrit med fokus på hur de påverkas 
av bassängträning. Detta då forskningen framför allt riktat in sig på effekterna snarare än utövarnas 
upplevelser av träningsformen. Träningsformen är väldigt uppskattad men området är sparsamt 
beforskat, vilket bl a har lett till att träningsbassängen på Akademiska sjukhuset i Uppsala har lagts 
ned. Vi är därför intresserade av att ta reda på vad personer med erfarenhet av bassängträning har för 
upplevelser av denna typ av fysisk aktivitet.  
 
Studiedeltagandet kommer att bestå av en intervju som beräknas ta ca 30 minuter där vi kommer att 
intervjua dig om dina upplevelser av bassängträning och hur du påverkas av den. Intervjun kommer 
att spelas in och därefter skrivas ut av oss för att vi skall kunna analysera det som framkommit. Allt 
material kommer att behandlas konfidentiellt, dvs att deltagaren kommer att avidentifieras och 
uppgfiterna kommer förvaras i ett låst skåp och enbart ses av de ansvariga för studien. 
Studiedeltagandet är helt frivilligt och kan avbrytas utan att anledning avges. Den färdiga rapporten 
skall skrivas så att ingen individ kan identifieras. Om du bestämmer dig för att medverka i studien 
kommer du att kontaktas via mail eller telefon för att bestämma tid och plats för intervjutillfället. Vid 
intresse finns möjlighet att ta del av den färdiga rapporten när denna har sammanställts. Du är 
välkommen att kontakta oss om du har frågor. 
 
Uppsala 31/08-2017 
 
 
Hälsningar 
 
Studieförfattare:  
Filip Lind 
Telefon: 076-872 38 62 
Mail: filip.lind21@gmail.com 
 
Gustav Bergström 
Telefon: 076-127 02 28  
Mail: gbfb95@gmail.com 
 
Handledare:  
Elisabeth Anens, Institutionen för Neurovetenskap, Fysioterapi, Uppsala Universitet. 
Telefon: 018-471 47 61 
mail: elisabeth.anens@neuro.uu.se 
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Bilaga 3 
Intresseanmälan för studiedeltagande i studien: 
"Upplevelser av bassängträning hos en grupp personer med diagnosen Reumatoid artrit"  
 
Namn (för- och efternamn): 

 

________________________________________ 

 

Ålder: Kön: 

 

 

Hur länge har du haft diagnosen Reumatoid artrit? 

 

________________________________________  

 

Har du tidigare erfarenheter av bassängträning? Om svar ja, under hur lång tid, hur ofta och med vilken duration 
har du utfört bassängträning? 

 

________________________________________ 

 

Vid vilken/vilka av nedanstående bassängträningsanläggningar tränar du (ringa in)? 

 

Fyrishov Kungsgärdet   Linneás simskola 

 
 
Telefon:_________________________________ 
 
Mail:____________________________________ 
 
 
Kontaktuppgifter: 
 
Studieförfattare:  
Filip Lind 
Telefon: 076-872 38 62 
Mail: filip.lind21@gmail.com 
 
Gustav Bergström 
Telefon: 076-127 02 28  
Mail: gbfb95@gmail.com 
 
Handledare:  
Elisabeth Anens, Institutionen för Neurovetenskap, Fysioterapi, Uppsala Universitet. 
Telefon: 018-471 47 61 
mail: elisabeth.anens@neuro.uu.se 
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Bilaga 4 
 
Samtycke till medverkan i intervjustudie med titel; Upplevelser av 
bassängträning hos en grupp personer med Reumatoid artrit 
 
Jag har fått information om: 

● Hur studieutförarna kommer att samla in, bearbeta och handhålla information. 
● Att mitt deltagande är helt frivilligt och att jag när som helst kan avbryta mitt 

deltagande utan att ange anledning. 
● Att insamlad data behandlas konfidentiellt och att data endast behandlas av 

studieansvariga. 
 
Ort/Datum/År: 
 
________________________________________ 

 
Namnunderskrift: 
 
________________________________________ 

 
Namnförtydligande: 
 
________________________________________ 
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