
  
 
 

 

UPPSALA UNIVERSITET       Rättad och godkänd efter granskning 

Institutionen för neurovetenskap                    

Fysioterapeutprogrammet     

Vetenskapsmetodik IV 

Examensarbete 15 poäng, grundnivå 

 

 
 

 

 

 
”För mig har det här varit livsavgörande”: En kvalitativ 

intervjustudie om upplevelser och erfarenheter av 

fysioterapeutiska åtgärder vid rehabilitering i varmt 

klimat hos individer med ankyloserande spondylit 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         Redovisad maj 2018 

 

 
 

               

                Författare     Handledare 

                Andréasson, Amanda    Lena Zetterberg 

                Wirén, Tove                                                                            Leg. fysioterapeut 

                                                                                                                Med.Dr 

                                                                                                                Institutionen för neurovetenskap,  

                                                                                                                fysioterapi 



  
 
 

 

SAMMANFATTNING  

Bakgrund 

Forskning har gjorts kring hur rehabilitering i varmt klimat påverkar personer med reumatiska 

sjukdomar, men idag finns det begränsad forskning kring hur den enskilda individen upplever 

de fysioterapeutiska åtgärderna under rehabilitering i varmt klimat. Att känna till individers 

upplevelser och erfarenheter av de fysioterapeutiska åtgärderna är av betydelse för att lättare 

kunna optimera och individanpassa behandlingen.  

 

Syfte 

Syftet med denna studie var att undersöka och beskriva upplevelser och erfarenheter av de 

fysioterapeutiska åtgärderna hos individer med ankyloserande spondylit (AS) som har 

genomfört ett tre veckor långt rehabiliteringsprogram med Svenska Re. 

 

Design och metod  

Kvalitativ explorativ design. Studien baserades på sex semistrukturerade intervjuer. Vid 

databearbetning användes kvalitativ, induktiv innehållsanalys.  

 

Resultat 

Analysen visade att individer med AS upplevde att rehabilitering i varmt klimat med Svenska 

Re bidrog till ökad livskvalitet, förbättrade fysiska förmågor och minskad smärta. De 

upplevde att detta var till följd av bland annat upplägget av rehabiliteringen, inre faktorer hos 

individerna, omgivningsfaktorer, de duktiga fysioterapeuterna samt att få tillhöra en grupp 

med människor som befinner sig i en liknande situation. Individerna framförde framförallt 

önskemål om mer personlig behandling. 

 

Konklusion 

Individer med AS uppskattar rehabilitering i varmt klimat med Svenska Re och de erhåller 

många kvarstående effekter. Flera aspekter påverkar upplevelserna vilket gör det svårt att 

utvärdera enbart de fysioterapeutiska åtgärderna. Den här studien visar att vi som 

fysioterapeuter har en viktig roll under rehabilitering i varmt klimat och att det är en 

betydelsefull verksamhet för individer med AS. 

 

Key words 

Ankylosing spondylitis, rehabilitation, warm climate, physical therapy 



  
 
 

 

ABSTRACT 

Background 

Studies have been done on how rehabilitation in warm climate affect people with rheumatic 

diseases, but today there is limited research on the particular individual experience of the 

physiotherapic interventions during rehabilitation in warm climate. Knowing the individual’s 

experiences of the physiotherapic interventions is important in order to easier optimize and 

individualize the treatment.  

 

Purpose 

The purpose of the study was to examine and describe experiences of the physiotherapic 

interventions among individuals with ankylosing spondylitis who have completed a three 

week long rehabilitation program with Svenska Re. 

 

Design and method 

Qualitative explorative design. The study was based on six semi-structured interviews. A 

qualitative, inductive content analysis was used to process the collected data.  

 

Results 

The analysis showed that individuals with AS experienced that rehabilitation in warm climate 

with Svenska Re contributed to increased quality of life, improved physical capacity and 

reduced pain. They experienced that this was due to for instance the arrangement of the 

rehabilitation, individual factors, the environment, the competent physical therapists and 

belonging to a group of people in a similar situation. The individuals especially wished for 

more personal treatment. 

 

Conclusion 

The individuals with AS appreciate rehabilitation in warm climate with Svenska Re and they 

get many remaining effects. Several aspects affect the experiences, making it difficult to 

evaluate only the physiotherapeutic interventions. This study shows that we as physical 

therapists have an important role during rehabilitation in warm climate and that this is an 

important activity for individuals with AS. 

 

Key words 

Ankylosing spondylitis, rehabilitation, warm climate, physical therapy 
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BAKGRUND 

Rehabilitering i varmt klimat 

Personer från såväl Sverige som Norge har i flera decennier getts möjlighet att åka till 

områden kring Medelhavet för rehabilitering för exempelvis reumatiska sjukdomar (1,2). 

Detta sker i allmänhet vid specifika institutioner i länder med varma och stabila 

klimatförhållanden under tre till fyra veckor (2,3).  

 

Syftet med rehabilitering i varmt klimat är att individerna ska bibehålla eller öka sin funktion, 

muskelstyrka, ledrörlighet, balans och koordination samt minska sin smärta. På 

anläggningarna finns rehabiliteringsteam innehållande flera olika yrkeskategorier såsom 

läkare, sjuksköterska, fysioterapeut, psykolog och arbetsterapeut. De olika professionerna 

träffar individerna vid rehabiliteringens start och bedömer bland annat deras omvårdnads- och 

hjälpbehov, funktionsförmåga, medicinering samt annan medicinsk behandling. Individerna 

formulerar ett konkret mål för sin rehabilitering och tillsammans med personalen görs sedan 

en behandlingsplan. Under rehabiliteringen tränar de både enskilt och i grupp. 

Fysioterapeuterna följer upp deras träningsprogram under rehabiliteringens gång och skickar 

ofta med ett individuellt träningsprogram med personerna hem som de kan fortsätta med i 

Sverige (3).  

 

På anläggningarna anordnas också olika utbildningar som individerna deltar i. Dessa leds ofta 

av en fysioterapeut, arbetsterapeut eller sjuksköterska. I undervisningen lär de sig bland annat 

mer om sin diagnos, hur det är att leva med en kronisk sjukdom eller en funktionsnedsättning, 

hur livsstilen påverkar kroppen, läkemedelsbehandling samt deras rättigheter som patient. För 

de allra flesta är det mycket positivt att komma iväg på dessa rehabiliteringsresor, dels för den 

fysiska funktionens skull, men också för att få träffa andra i liknande livssituationer och dela 

erfarenheter med varandra. Att helt koppla av från sitt arbete och inte behöva ta hand om 

vardagssysslor gör också att effekten blir bättre (3). 

 

Svenska Re 

Svenska Re är en organisation som bedriver rehabilitering i San Agustin på Gran Canaria. 

Verksamheten har bedrivits sedan år 1972 och har utformade program för personer med 

reumatoid artrit, psoriasis, ankyloserande spondylit, hjärtsjukdomar, arbetsrelaterade 

stressdiagnoser, utmattningsdepression samt ett mer allmänt program för personer utan någon 
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specifik diagnos. De flesta programmen varar i tre veckor, men det finns även ett 

hälsoprogram som pågår under en veckas tid för personer som behöver få insikt i hur en god 

hälsa påverkar ett hållbart och lönsamt arbetsliv. Programmen påbörjas regelbundet under året 

med uppehåll under sommaren. Svenska Re arbetar med en helhetssyn på människor, med 

fokus på att motivera, lära och att ge deltagarna bra redskap för att kunna ta eget ansvar för 

sin hälsoutveckling. Målet är att uppnå varaktiga livsstilsförändringar för varje enskild 

deltagare. De arbetar med multimodal rehabilitering, vilket innebär att deltagarna har tillgång 

till ett team bestående av sjuksköterska, sjukgymnast/fysioterapeut, psykolog, läkare och 

hälsopedagog, där alla har specialistkompetens inom rehabilitering. För att få åka på deras 

resor krävs en remiss från läkare. Vid programmens start och slut utförs tester för att verifiera 

resultat samt för att vårdpersonal på hemmaplan ska kunna göra uppföljningar på 

behandlingens effekter (4).  

 

Ankyloserande spondylit 

Ankyloserande spondylit, även kallad Bechterews sjukdom, är en reumatisk sjukdom som 

vanligtvis drabbar kroppens bäcken- och ryggleder, men den kan även drabba andra organ 

såsom ögon, hud och perifera leder. Hjärta, lungor och njurar kan också angripas, men det 

förekommer mer sällan. Vanliga symtom vid AS är morgonstelhet, nedsatt rörlighet, fatigue 

och smärta. Det är även vanligt förekommande att personer med AS har eller har haft 

ögoninflammation, psoriasis, inflammatorisk tarmsjukdom eller perifer ledinflammation. AS 

är vanligare hos män än hos kvinnor och debutåldern för sjukdomen är oftast mellan 20–30 år. 

Personer över 45 år får sällan denna diagnos. Av Sveriges befolkning har ca 0,25–0,5 % AS 

(5). Den genomsnittliga prevalensen av AS per 10 000 är 31,9 i Nordamerika, 23,8 i Europa, 

16,7 i Asien, 10,2 i Latinamerika och 7,4 i Afrika (6). 

 

Symtomen kommer oftast smygande och kan utvecklas under lång tid. Därför kan det ta upp 

mot 5–10 år från det att man får första symtomen till att man diagnostiseras med AS (5,7). 

Orsaken till sjukdomen är idag oklar, men man vet att genetiska faktorer har betydelse (5). 

Vid reumatiska sjukdomar är smärtan alltid subjektiv och individuell vilket innebär att det 

bara är den som upplever smärtan som kan beskriva den. Eftersom smärtan hos personer med 

reumatiska sjukdomar varar längre än tre månader klassas den som långvarig. Detta påverkar 

individerna både fysiskt och psykiskt. Flertalet av kroppens system kan påverkas av långvarig 

smärta, såsom det endokrina och immunologiska, men också det autonoma nervsystemet samt 

den motoriska funktionen hos individen kan påverkas. Detta kan leda till att sömnkvaliteten, 
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sinnesstämningen, dagliga aktiviteter och delaktighet påverkas. Även de kognitiva 

funktionerna såsom minne, inlärning och koncentrationsförmåga kan försämras. Dessa 

faktorer kan tillsammans leda till social isolering och försämrad livskvalitet (8). Flera studier 

visar att AS påverkar individens hälsorelaterade livskvalitet (9,10). Sjukdomen påverkar även 

arbetsliv, relationer till familj och partner samt ens egna förväntningar (9). Personer med AS 

upplever variation i hälsotillstånd beroende på säsong och väderförhållanden (11).  

 

Behandlingen för denna sjukdom innebär regelbunden träning, bra kost samt rätt 

medicinering. Antiinflammatoriska, biologiska samt antireumatiska läkemedel kan användas 

vid behov för att minska inflammationer, stelhet, smärta och motverka rörelseinskränkning 

och ledförstörelse. Det är även viktigt att töja muskulaturen och då framförallt bröst- och 

höftböjarmuskulatur samt muskulaturen på baksidan av låret (7). Svenska Re har ett specifikt 

utformat program för individer med AS som genomförs fyra gånger per år. Programmet 

innehåller bland annat gruppaktiviteter på land och i vatten, individuell vägledning, 

gruppdiskussioner och grupparbeten, avspänningsövningar, information om smärta och 

smärthantering, samtalsstöd samt en handlingsplan för att utveckla och bibehålla god hälsa 

(4). 

 

Fysioterapeutisk behandling för AS 

Flera studier visar att fysisk aktivitet i form av träning är ett grundläggande verktyg för 

personer med AS. Träning minskar dödlighet och förbättrar hälsoutfallet hos de personer som 

är fysiskt aktiva jämfört med de personer som är stillasittande. Det krävs dock mer forskning 

kring vilken form av träning som fungerar mest effektivt (12,13,14,15).  

 

I behandlingen av AS är de viktigaste målen med den fysiska aktiviteten att förhindra och 

fördröja stelhet, lära personerna att hantera sin smärta samt att förbättra den funktionella och 

kardiorespiratoriska funktionen. Fokuset i behandlingen ligger därför vanligtvis på aerob 

träning, styrka, rörelseträning, andningsträning, balans och gångträning (14). Att kombinera 

styrketräning, rörlighetsträning samt konditionsträning är en rekommendation. Kontinuerlig 

träning och fysisk aktivitet bidrar till att individer med AS får större kontroll över sin 

sjukdom. Den minskar även risken för komplikationer. Träning är viktig i såväl symtomfria 

perioder som i perioder med mycket besvär (7). Fysisk aktivitet ger generellt bättre hälsa och 

minskad stelhet hos personer med AS (15). Att utöva hemträningsprogram har visat sig ge 

förbättring av funktions- och sjukdomsaktivitet, öka livskvaliteten samt minska risken för 
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depression och trötthet (12). Målet med den fysioterapeutiska behandlingen är ofta att 

återställa individens kapacitet och förmåga så att man kan leva det liv man önskar i så stor 

utsträckning som möjligt. Framförallt handlar det om att lindra smärtan och att bibehålla 

rörligheten i lederna samt styrkan i musklerna (5). Att individanpassa träningen är viktigt då 

det kan leda till förbättrad fysisk, psykisk och social funktion samt för att få en så effektiv 

behandling som möjligt (16). Det är relevant att veta hur varje individ upplever 

rehabiliteringen för att kunna göra förbättringar samt anpassa behandlingen på individnivå. 

Därför är det av betydelse att undersöka hur personer med AS upplever de fysioterapeutiska 

åtgärderna under rehabilitering i varmt klimat.  

 

Fysioterapeutisk behandling i varmt klimat 

Personer som inte får tillräcklig effekt av sin behandling i Sverige kan öka sina chanser till en 

bättre rehabilitering genom att åka på utlandsvård tillsammans med andra personer med 

liknande besvär. I en studie med god kvalitet framkom det att rehabilitering i varmt klimat 

leder till att den fysiska aktivitetsnivån ökar även i personernas hemmiljö. Rehabiliteringen 

leder också till en förbättrad självskattad hälsorelaterad livskvalitet, minskade 

aktivitetsbegränsningar, minskad smärta samt bättre hälsa. Dessa effekter kan kvarstå i upp 

till 12 månader efter resan (17).  

 

Rehabilitering i ett varmt klimat med många soltimmar är en viktig behandlingskomponent 

för svenska individer med reumatiska sjukdomar. Individer med reumatism har svårare att 

utföra fysisk träning, men ett stabilt lufttryck, låg luftfuktighet, relativt hög temperatur och 

många soltimmar har setts vara idealt för dessa personer för att öka deras förmåga att utföra 

fysisk aktivitet. Den fysiska kapaciteten ökar efter rehabiliteringen och individer med 

reumatiska sjukdomar upplever minskad smärta och ökat välbefinnande. Dessa positiva 

effekter finns kvar även 6 månader efter hemkomst (18). 

 

I en studie som jämfört rehabilitering under 4 veckor i Norge med rehabilitering i 

Medelhavsområdet visade att förbättringarna gällande den fysiska kapaciteten hos personer 

med AS var jämförbar i de båda grupperna. Däremot visade det sig att hälsotillståndet samt 

rörligheten i ryggen var bättre bibehållna efter 3 månader hos den grupp som varit på 

rehabilitering i Medelhavsområdet (19). 
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I dagsläget finner vi inga studier som tar upp individernas upplevelser av de fysioterapeutiska 

åtgärderna vid rehabilitering i varmt klimat. Detta är av betydelse för att få en förståelse för 

hur varje individ upplever de fysioterapeutiska åtgärderna och på så sätt lättare kunna 

individanpassa samt förbättra behandlingen. Målet med reumatologisk vård är 

individanpassad behandling som är utformad för att möta varje patients symtom, 

sjukdomsbild, prognos samt deras påverkan på sin livskvalitet (20). 

 

Problemformulering                             

Att diagnostiseras med en reumatisk sjukdom, till exempel AS, kan vara ett tungt besked att 

få och kan påverka ens livskvalitet negativt (8). Forskning har gjorts kring hur rehabilitering i 

varmt klimat påverkar personer med reumatiska sjukdomar, men idag finns det begränsad 

forskning kring hur den enskilda individen upplever de fysioterapeutiska åtgärderna under 

rehabilitering i varmt klimat (17,18). Att känna till individers upplevelser och erfarenheter av 

de fysioterapeutiska åtgärderna är av betydelse för att lättare kunna optimera och 

individanpassa behandlingen (16). Då Svenska Re har olika program för olika reumatiska 

sjukdomar har författarna valt att fokusera på endast en specifik diagnos. Författarna valde då 

att undersöka och beskriva upplevelser och erfarenheter hos personer med AS utifrån den 

begränsade forskningen som finns idag. 

 

Syfte 

Syftet med denna studie var att undersöka och beskriva upplevelser och erfarenheter av de 

fysioterapeutiska åtgärderna hos fem personer med AS som har genomfört ett tre veckor långt 

rehabiliteringsprogram med Svenska Re. 

 

Frågeställning 

Hur upplever personer med AS de fysioterapeutiska åtgärderna under tre veckors 

rehabilitering i varmt klimat?                                                                                  

METOD 

Design        

Denna studie har en kvalitativ explorativ forskningsdesign. Explorativ design valdes för att 

det finns ett begränsat antal studier gjorda som fokuserar på individers upplevelser och 

erfarenheter av den fysioterapeutiska behandlingen under rehabilitering i varmt klimat. En 
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explorativ design var lämplig då den insamlade datan utifrån intervjuerna tolkades och 

beskrevs (21).                                                                                      

                                           

Urval                                

Deltagare i studien valdes ut genom både bekvämlighetsurval och snöbollsurval (22). De 

första fem informanterna som uppfyllde inklusionskriterierna och som tackade ja till att delta 

inkluderades i studien. Ytterligare en informant tillkom senare genom ett bekvämlighetsurval. 

Inklusionskriterier: 

Informanterna har genomfört ett AS-program innehållande fysioterapeutiska åtgärder med 

Svenska Re mellan år 2014–2017. Samtliga informanter förstår svenska i tal och skrift. 

Deltagare som inkluderades i studien var män och kvinnor mellan 38–66 år (tabell 1). 

  

Tabell 1. Beskrivning av informanternas bakgrundsfaktorer 

Ålder 

 

38 50 42 59 60 66 

Kön 

 

Kvinna Man Man Kvinna Kvinna Man 

Antal år med 

diagnos 

 

13 28 14 21 12 40 

Rehabilitering/ 

träning i hemmiljö 

Idrottsmassage 

Crossfit 

Rörlighets-

träning 

Promenader 

Cykling 

Stavgång 

Vatten-

gympa 

Vatten-

gympa 

Träning på 

Friskis & 

Svettis 

Cykling 

Rygg-

övningar 

Träning på 

Friskis & 

Svettis 

Promenader 

Cykling 

Stretching 

Balans-

träning 

Rörlighets-

träning 

Konditions-

träning 

Bodybalance 

Vatten-

träning 

Gymträning 

Tränings-

program med 

boll och pinne 

Styrke- och  

rörlighets-

träning med 

gummiband 

Löpning 

 

Regelbunden 

kontakt med 

fysioterapeut/sjuk-

gymnast (Ja/Nej) 

Ja Ja Nej Nej Nej I perioder 

Antal genomförda 

rehabiliterings-

program i varmt 

klimat  

3 10 2 18 5 7–8 

Senast genomförda 

rehabiliterings-

program med 

Svenska Re 

2016 2016 2017 2017 2016 2016 
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Datainsamlingsmetod/er  

Data samlades in med sex semistrukturerade intervjuer enligt en intervjuguide som 

utgångspunkt (bilaga 1). Fördjupade följdfrågor kunde ställas utifrån informanternas svar 

(23). Alla intervjuer spelades in med hjälp av en diktafon. En pilotintervju genomfördes och 

inkluderades i studien. Inga korrigeringar gjordes i efterföljande intervjuer då samtliga frågor 

i intervjuguiden ansågs vara relevanta. 

 

Genomförande                                                                                 

En skriftlig förfrågan skickades ut i oktober 2017 till administratören för en grupp på 

Facebook, där gruppens medlemmar deltagit i något av Svenska Re:s rehabiliteringsprogram, 

för godkännande. Förfrågan om deltagande samt skriftlig information om studien lades ut på 

gruppens sida via administratören (bilaga 2). Individer som var intresserade av att delta i 

studien fick själva kontakta författarna via mail eller telefon. Då det var svårt att få tag i 

deltagare till studien ombads de intresserade individerna att sprida information om studien 

vidare, ett så kallat snöbollsurval (22).  

 

Alla deltagare skrev på en samtyckesblankett inför intervjun. Intervjuerna genomfördes under 

mars månad 2018 och alla bestämmelser om tid och plats för intervjuerna skedde i samråd 

med deltagarna. Två av intervjuerna genomfördes i informanternas hem, en intervju på ett 

café, en intervju på informantens kontor och de resterande två intervjuerna genomfördes i 

grupprum på ett universitet samt på ett bibliotek. Intervjulängden varierade mellan 15–40 

minuter och spelades in med hjälp av en diktafon utlånad av Uppsala Universitet. Båda 

författarna var med under samtliga intervjuer och alternerade mellan att leda intervjun och att 

sitta bredvid. Författaren som satt bredvid kunde komma att ställa kompletterande frågor vid 

behov. 

                                                       

Databearbetning            

Data bearbetades med hjälp av analysmetoden kvalitativ induktiv innehållsanalys (21). Detta 

innebär att inga förutsatta kategorier fanns innan datainsamlingen och analysen påbörjats. 

Valet av analysmetod baserades på att fokus i innehållet skulle ligga i individernas uttalanden. 

Utifrån dessa uttalanden utformades sedan kategorier och subkategorier med beaktande av 

individernas subjektiva upplevelser inom ämnet. Författarna använde sig av manifest analys, 
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vilket beskriver det faktiskt uttalade och uttryckta i intervjuerna och ligger nära 

ursprungstextens beskrivning av innehållet. Datan tolkas endast till en viss nivå (24).  

 

Databearbetningsprocessen började med ordagrann transkribering av alla intervjuer där allt 

som sades under intervjun skrevs ner med undantag för ljud så som hummanden, harklingar 

och suckar. Upprepningar samt irrelevant information som inte hade med studien att göra togs 

också bort. Den första intervjun transkriberades tillsammans medan resterande intervjuer 

fördelades mellan författarna. Materialet lästes sedan igenom individuellt och författarna 

plockade fram och markerade citat, meningsbärande enheter, som var av intresse för studiens 

syfte och frågeställning. Därefter jämfördes likheter och skillnader mellan författarnas 

analyser och när författarna nått en samsyn gällande relevanta meningsbärande enheter 

komprimerades dessa citat, så kallad kondensering, vilket innebär att göra texten kortare 

genom att avlägsna överflödig text. Detta gör resultatet av innehållet mer konkret och 

innebörden förstärkt. Kondenseringen delades upp mellan författarna, men diskuterades med 

varandra efteråt. Nästa steg i processen kallas abstraktion där strävan är att utvinna koder, 

kategorier och subkategorier från det kondenserade materialet. Innehållet i varje 

meningsbärande enhet tydliggjordes och benämndes med koder, vilket innebär att man med 

korta nyckelord beskriver det viktigaste i innehållet. Koderna utgjorde grunden för den 

successiva indelningen av materialet i subkategorier som sedan i sin tur bildade mer 

övergripande kategorier. De fastställda kategorierna med tillhörande subkategorier 

presenterades sedan i en översiktlig tabell (tabell 3). För att uppnå konsensus i analysen och 

därmed stärka tillförlitligheten i resultatet deltog även en tredje part, författarnas handledare, i 

processen, en så kallad forskartriangulering (22). Detta utfördes flertalet gånger under 

analysprocessen för att säkerställa att tolkningen av informationen till subkategorier och 

kategorier var relevanta. Exempel på analysprocessen presenteras nedan i tabell 2. 

  

Tabell 2. Exempel på analysprocess vid databearbetning 

Meningsbärande enhet Kondenserad meningsbärande 

enhet 

Subkategori Kategori 
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“Svenska Re har ju ingen, 

alltså det finns ju ingen som 

egentligen säger till dig vad 

du ska göra på så sätt att det 

är ingen som… alltså du 

måste kunna driva dig själv, 

tänker jag. Det är ganska 

viktigt, det finns ingen som 

säger att du måste vara med 

på något pass alls” (3).  

 “Du måste kunna driva dig 

själv, tänker jag. Det är ganska 

viktigt, det finns ingen som 

säger att du måste vara med på 

något pass alls” (3). 

  

Disciplin Inre 

faktorer 

 

Etiska överväganden     

Deltagarna i studien fick både muntlig och skriftlig information innan intervjuerna 

påbörjades. Den skriftliga informationen fick deltagarna ta del av i samband med att 

administratören för Facebokgruppen lade ut det på gruppens sida. Den muntliga 

informationen erhöll deltagarna precis innan intervjun påbörjades. Informationen omfattade 

syftet med studien samt att deltagandet var frivilligt och att de när som helst kunde avbryta 

sitt deltagande utan att ange skäl till detta. Deltagarna fick även information om att intervjun 

spelades in, men att delar av intervjuerna kunde censureras alternativt ändras vid önskemål. 

Deltagarna hade därmed rätt till att i samband med intervjun få ta bort delar av intervjun om 

de ångrade någonting som de sagt. Informationen innehöll också en beskrivning om hur 

informationen från intervjuerna skulle komma att användas. Informanterna fick dessutom läsa 

igenom och skriva under en samtyckesblankett med deras godkännande att delta i studien 

(bilaga 3). De personer som deltog garanterades konfidentialitet. Efter intervjun fördes det 

inspelade materialet över till författarnas enskilda datorer som är lösenordsskyddade, där varje 

transkribering kodades med en siffra. När studien är avslutad kommer all data att tas bort från 

författarnas datorer. Riskerna med den här studien ansågs som obefintliga. Detta på grund av 

att författarna inte efterfrågade någon persondata eller ställde frågor som kan anses vara 

stötande. Nyttan med studien var att genom intervjuer få ta del av individer med AS 

upplevelser och erfarenheter av de fysioterapeutiska åtgärderna inom rehabilitering i varmt 

klimat och på så sätt kunna analysera våra åtgärder som fysioterapeuter. 
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RESULTAT 

Innehållet från intervjuerna bildade 9 kategorier med respektive subkategorier som 

presenteras i tabell 3. De kategorier samt subkategorier med tillhörande kondenserade 

meningsbärande enheter som använts i studien framställs i löpande text. Informanterna 

benämns med siffrorna 1–6.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 11 
 
 

 

Tabell 3. Översikt över kategorier och subkategorier 

KATEGORIER SUBKATEGORIER 

Upplägg av rehabiliteringsprogram i varmt 

klimat 

Individanpassning av fysioterapeutiska åtgärder 

Innehåll 

Längd på rehabiliteringsprogrammet 

Väl uppbyggt träningsprogram 

Frivillig basis 

Roligt att testa nya träningsformer  

Inre faktorer Andra förväntningar 

Fokus på sig själv och sin egen träning 

Disciplin 

Motivation 

Grundtrygghet med sin tillvaro där hemma 

Köpa Svenska Re:s koncept med eget ansvar 

Yttre faktorer 

 

Intensiteten/variationen av träning 
Värmen 

Solen och ljuset 

Lättillgänglig och bra anläggning 

Boende en bit bort 

Öppet klimat 

Utbildad och tillgänglig personal 

Avbrott från vardagen 

Bemötande från fysioterapeut Lyhördhet för individuella behov 

Duktiga och motiverande fysioterapeuter 

Hjälp till självinsikt 

Aktiv utfrysning 

Oengagerade fysioterapeuter 

Grupptillhörighet Lär sig av varandra 

Olikheter 

Gemenskap och laganda 

Felprioriteringar bland gruppdeltagare 

Träffa andra i liknande situation 

Det varma klimatet Förenkling för reumatiker 

Effekter av rehabilitering i varmt klimat Fysiska förbättringar 

Motivation till en bättre livsstil hemma 

Grundskydd i hemmiljön 

Ökad livskvalitet 

Minskad smärta 

Mer energi 

Underlättande faktorer för fortsatt 

träning/rehabilitering i hemmiljö 

Livskontroll 

Aktiva metoder 

Verktyg och tekniker att ta med sig hem 

Framtida förbättringar av verksamheten Mer teorikunskap 

Mer anpassad träning 

Längre rehabiliteringsperiod 

Information om sjukskrivning och försäkringar 

Mer personlig kontakt/behandling 

Ställa krav på deltagare 

Visa och instruera rörelser tydligt 
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Upplägg av rehabiliteringsprogram i varmt klimat 

Individanpassning av fysioterapeutiska åtgärder 

Analysen visade att individanpassning av fysioterapeutiska åtgärder var av betydelse för 

upplevelserna av rehabilitering i varmt klimat. Fysioterapeuterna anpassade de 

fysioterapeutiska åtgärderna efter individernas förutsättningar. “De första gångerna hade jag 

en sjukgymnast som var specialist på AS. Jag har dansat mycket och är van att träna, men 

hon kunde plocka upp vad jag redan hade gjort och anpassa det så att det inte förstörde mer 

än vad det byggde upp” (5). 

 

Innehåll 

Att det gavs möjlighet till diskussioner inom AS-gruppen var en betydelsefull del av 

rehabiliteringen. “En sådan diskussion hade vi, att bli inte din sjukdom utan försök att leva 

ditt liv ändå och gör saker, våga testa. Det tyckte jag var bra. Man fick en bra 

gruppdiskussion” (2). Individerna med AS upplevde att boll och pinne fungerar bra för deras 

sjukdom. “Sedan brukar det på eftermiddagen vara boll och pinne, som för oss kanske är det 

bästa” (5). Individerna berättade att teoripassen hade olika inriktningar de olika passen och 

att de uppskattade när de fick lära sig mer om till exempel kost. “Just att vissa mår bättre av 

att äta sådan mat eller sådan mat, tänk på vad du äter och hur du äter. Näringslära helt 

enkelt. Det har varit bra” (2). Att få tid för återhämtning tyckte individerna var nödvändigt 

för att orka med hela rehabiliteringsprogrammet. “De har i det här programmet tänkt till att 

man ska ha återhämtningspaus också. Det är inte bara att slita ut sig, det är jättelätt. Det 

gjorde jag första gången och sedan gick man in i väggen, pang, och man orkade inte mer. Då 

kunde man inte träna på slutet. Det gäller att hitta den där nivån” (6). 

 

Längd på rehabiliteringsprogrammet 

Individerna beskrev längden på rehabiliteringsprogrammet som en viktig komponent för 

upplevda resultat. “Det här är ju längden som ger rätt mycket” (1). 

 

Väl uppbyggt träningsprogram 

Individerna ansåg att träningen på Svenska Re har en bra uppbyggnad. “Det är ju ett 

fantastiskt väl uppbyggt träningsprogram de har, med fem till sex pass från måndag till 

fredag” (3). 
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Frivillig basis 

Individerna menade på att den frivilliga närvaron var av betydelse. “Det är gjort på frivillig 

basis och för mig passar det utmärkt” (3). Möjligheten att kunna styra över sin egen träning 

visade sig också vara viktigt för individerna. “Att kunna styra över träningen själv var 

viktigt” (3). 

 

Roligt att testa nya träningsformer 

Individerna tyckte att det var roligt att testa nya sätt att träna på, även om inte alla upplevde 

några fysiska förbättringar. “Man fick prova lite olika saker såsom yoga, chi-gong och det var 

kul att testa. Sedan kanske det inte hade världens bästa effekt på min fysiska åkomma” (6). 

 

Inre faktorer 

Andra förväntningar 

Individernas förväntningar och erfarenheter påverkade deras upplevelser av rehabilitering i 

varmt klimat med Svenska Re. “Första gången tyckte jag att det var väldigt förvirrat för då 

var jag inriktad på att ha mycket egentid med sjukgymnasten, eftersom jag har haft det på 

andra ställen” (1). 

 

Fokus på sig själv och sin egen träning 

Analysen visade att en viktig faktor var att komma bort från sin vardag hemma i Sverige och 

bara få fokusera på sig själv och sin träning. Detta bidrog till bättre träningsmöjlighet och 

upplevda resultat. “Att inte behöva tänka på praktiska saker som matlagning och städning, 

utan att bara helt och hållet få fokusera på sin egen träning” (3). 

 

Disciplin 

Att ha disciplin och träna hårt var en viktig beståndsdel för att uppnå bästa effekt av 

rehabiliteringsprogrammet. “Min egen insats, jag gick på varenda pass och jag gjorde alla 

grejer” (1). Individerna betonar vikten av att kunna driva sig själv under rehabiliteringen med 

Svenska Re. “Du måste kunna driva dig själv tänker jag. Det är ganska viktigt, det finns 

ingen som säger att du måste vara med på något pass alls” (3). 

 

Motivation 

Individerna påpekade att vistelsen med Svenska Re bidrog till en vilja att utmana sig själv och 

därmed nå längre i sin träning. “Den frivilligheten och att samtidigt bli sporrad gör att man 
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vill utmana sig själv snarare än att bevisa för någon annan att man är duktig, utan man vill 

hela tiden komma lite längre i sin träning, konditionsmässigt och styrkemässigt” (3). Att 

komma ner till Svenska Re och se sig själv lyckas ökade individernas motivation. “Första 

gången jag var där, det var ett lyft att bara ’oj, kunde jag det här?’” (6). 

 

Grundtrygghet med sin tillvaro där hemma 

Individerna berättade att det krävs en trygg tillvaro hemma för att man ska kunna ta tillvara på 

rehabiliteringen på bästa sätt. “Jag känner mig trygg i att alla där hemma klarar sig jättebra 

utan att jag är där. Men det krävs kanske att man är trygg med sin tillvaro för övrigt” (4).  

 

Köpa Svenska Re:s koncept med eget ansvar 

Individerna påpekade att det är en förutsättning att man köper Svenska Re:s koncept om eget 

ansvar. Rehabiliteringen i varmt klimat bygger på att man som deltagare ska lära sig att ta 

hand om sig själv och inte få någonting “gratis”. “Jag känner att jag är ju inte där för att få 

någonting mer än redskap för att ta hand om mig själv sedan. Jag har köpt deras koncept 

sedan en lång tid tillbaka. Men för den som kommer för första gången kan man väl tycka att 

man egentligen inte fick någonting” (4).  

 

Yttre faktorer 

Intensiteten/variationen av träningen 

Individerna upplevde att träningen är intensiv och att de får in olika former av träning 

dagligen under rehabiliteringsperioden, vilket är svårt att få till hemma. “Det är intensivt, det 

blir inte på samma sätt hemma. Även om jag är en person som i vanliga fall tränar i princip 

dagligen, så blir det kanske styrka en dag och rörlighet till det, eller dagen efter. Men där är 

det både styrka, kondition och rörlighet samma dag” (1). 

 

Värmen 

Individerna med AS beskrev värmen som en essentiell faktor under rehabiliteringen. “Det är 

otroligt vad värme gör för mig personligen” (5). De upplevde att rörligheten förbättras i 

värmen. “Man märker rent rörelsemässigt hur viktig värmen är” (6). 

 

Solen och ljuset 

Solen beskrevs som en viktig komponent under rehabiliteringen i varmt klimat av individerna. 

“Det är uteslutande värmen, och solen” (3). Även ljuset upplevdes som positivt av 
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individerna. “Värmen är fantastisk också, och ljuset...” (1). 

 

Lättillgänglig och bra anläggning 

En viktig yttre faktor enligt deltagarna var att Svenska Re:s anläggning är lättillgänglig.  

“Att hela anläggningen finns så i ens närhet” (2). Anläggningen upplevdes ha bra 

träningsytor samt utrustning. “Ganska liten, men ändå väldigt bra anläggning. Det finns en 

bra träningshall med bra konditionsredskap, jättebra bassänger, både varmvattenbassäng 

och vanlig bassäng, väldigt bra gräsplan för utomhusträning, så alla de bitarna finns på 

plats” (3). 

 

Boende en bit bort 

Individerna ansåg att det är bra att man bor en bit bort från anläggningen. “Jag tycker att 

Svenska Re är bra för då bor man en liten bit ifrån så att man går iväg därifrån och är inte på 

anläggningen hela tiden. Det tycker jag är skönt” (2). 

 

Öppet klimat 

På Svenska Re:s anläggning upplevde individerna att klimatet är öppet och att de inte behöver 

skämmas över någonting. “På en sådan anläggning finns det hjälp till hands om man inte 

kommer upp eller det inte skulle fungera. Här är det ingen som behöver skämmas över att det 

ser lite knöligt och jobbigt ut” (2). Individerna kände att de vågar utmana sig själva i den 

miljön. “Det är en sådan miljö som gör att du kan utmana dig själv” (3). 

 

Utbildad och tillgänglig personal  

Individerna upplevde det som positivt att det fanns utbildad personal på anläggningen. “Det 

finns både utbildade sköterskor, terapeuter och sjukgymnaster. Hela det teamet runt omkring 

gör ju detta” (2). De upplevde även att fysioterapeuterna alltid fanns tillgängliga.  

“Det finns duktiga sjukgymnaster och fysioterapeuter till hands. Det är bara att haffa tag i 

dem” (2).  

 

Avbrott från vardagen 

Att få ett avbrott från vardagen som inte är möjligt på hemmaplan ansågs vara en viktig 

grundläggande del av rehabiliteringen i varmt klimat enligt deltagarna. “För min del har det 

även inneburit ett avbräck i vardagen som inte är möjligt när jag är i XX, på grund av 

familje- och yrkesliv” (3). Individerna uttryckte att de under rehabiliteringsprogrammet med 
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Svenska Re kan gå in i sig själva och skärma av världen utanför. “Här kan man helt gå in i 

sig själv, det är helt sanslöst alltså. Det är otroligt att de är så noga med att man skärmar av 

världen utanför, att man lever i den här bubblan” (5).   

 

Bemötande från fysioterapeut 

Lyhördhet för individuella behov 

Individerna upplevde det positivt att fysioterapeuten såg varje individ i en grupp. “Att ha den 

förmågan att se varje individ i en grupp med 10–12 personer har varit fantastiskt bra” (1). 

Fysioterapeuten bidrog till att individerna kände sig hörda. “Tiden med sjukgymnasten har 

varit bra och hon har lyssnat in alla” (1). 

 

Duktiga och motiverande fysioterapeuter 

Deltagarna tyckte att personalen på Svenska Re var motiverande. “Personalen är väldigt 

sporrande och peppande” (3). Fysioterapeutens erfarenheter skapade förtroende hos 

individerna. “Sjukgymnasten har väldigt stor erfarenhet av just Bechterews och kunde dela 

med sig av sin kunskap” (1). Fysioterapeuterna lärde ut nya övningar som deltagarna 

uppskattade. “Man får även hjälp att hitta övningar. Det tycker jag brukar vara bra” (2).  

Att fysioterapeuten har koll och bryr sig upplevde individerna som fantastiskt. “Jag som 

deltagare känner att sjukgymnasten har koll och scannar av ens mående på morgonen, vilket 

är väldigt bra. Det är ju helt sanslöst att ha någon som bryr sig om en” (5). 

 

Hjälp till självinsikt 

Fysioterapeuterna spelade stor roll för individerna då de hjälpte deltagarna att komma till 

insikt över deras egna begränsningar och vad de själva kunde förändra. “Jag är oändligt 

tacksam och där spelade fysioterapeuten en stor roll. Hon utmanade mig och tvingade mig att 

fundera över vad jag kunde, vad jag måste lära mig att avstå ifrån och vad jag kunde 

förändra” (5). 

 

Aktiv utfrysning 

Enligt analysen upplevde en deltagare aktiv utfrysning under sin vistelse med Svenska Re. 

“Det kom fram folk efteråt och bara “Gud, vad obehagligt det var” och hon nästan frös ut 

mig, det blev liksom 10 grader kallare i vattnet för min del med det beteendet” (1). 
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Oengagerade fysioterapeuter 

En deltagare upplevde att fysioterapeuterna inte engagerat sig vid tillfällen. “Sedan har det 

varit tillfällen när det varit sjukgymnaster eller fysioterapeuter som inte har engagerat sig, 

som har gått och tränat själv i gymmet när vi har haft stationsträningar. Och man känner 

liksom ’neeej, det här är mitt tillfälle’” (5).  

 

Grupptillhörighet 

Lär sig av varandra 

Gruppmedlemmarnas olika erfarenheter skapade möjlighet till att lära sig av varandra, vilket 

upplevdes som en viktig del av rehabiliteringen i varmt klimat. “Det som jag framförallt 

tycker är bra är att man pratar med varandra. Vissa deltagare är nya i sin sjukdom och sedan 

finns det sådana som är betydligt äldre, det är en bra mix av gruppmedlemmar. Det gör att 

man lär sig av varandra, får tips och idéer m.m.” (2). 

 

Olikheter 

Individerna beskrev det som en utmaning att vara i en grupp med olika typer av människor 

och samtidigt kunna fokusera på sig själv. “Det är en träning att bli ihoptussad med en massa 

människor som kanske inte kommer från samma etik och moral som en själv, och att fokusera 

på sitt eget ändå” (1). 

 

Gemenskap och laganda 

Gemenskapen i gruppen påpekade individerna som en betydelsefull faktor under vistelsen 

med Svenska Re. “Den här hjälpen och stöttningen och framförallt den här gemenskapen är 

viktig för min del” (2). När någon deltagare i gruppen var trött sporrade och uppmuntrade 

gruppen den individen för att få med hela gruppen, vilket bidrog till en bra och positiv 

laganda. “Oftast blir det så i en sådan här grupp att man sporrar varandra och just att om 

någon är trött idag, så “kom igen, nu kör vi!” Det är den andan och det är positivt” (2). 

 

Felprioriteringar bland gruppdeltagare 

Individerna berättade att vissa deltagare fokuserade på annat än träningen och upplevde det 

som tråkigt. “Och sedan dansar han på bordet nästa natt igen och då kan man börja fundera 

på vad prioriterar man? Det är ju lite trist” (2). 
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Träffa andra i liknande situation 

Individerna med AS berättade att det var värdefullt att träffa andra personer i liknande 

situation som de själva. “Att träffa andra reumatiker i samma situation har varit väldigt 

värdefullt” (3).  

 

Det varma klimatet   

Förenkling för reumatiker  

Individerna berättade att de som reumatiker upplever att vädret gör stor skillnad. “Jag är en 

av de reumatiker som kan känna en enorm skillnad på väder” (3). Det varma klimatet bidrar 

till att individerna känner sig mjuka och rörliga hela tiden vilket förenklar träningen för dem. 

“Där är man ju mjuk och rörlig hela tiden på ett sätt som är fantastiskt när man ska träna” 

(2). 

 

Effekter av rehabilitering i varmt klimat 

Fysiska förbättringar 

Individerna berättade att de upplevt fysiska förbättringar efter rehabilitering i varmt klimat 

med Svenska Re. “Hemma upprätthåller jag min rörlighet genom att träna. Men jag upplever 

väldigt sällan att jag förbättrar mig, men det gör jag när jag är iväg. Det är mätbart” (5). 

Rehabiliteringen med Svenska Re har hjälpt deltagarna att nå längre i träningen på 

hemmaplan. De upplevde också att de får en effekt som sitter kvar i flera månader efter 

avslutat rehabiliteringsprogram. “Jag tycker att det har varit en jättebra möjlighet för mig att 

nå längre, både i träningen hemma i Sverige, men också att få den här dosen som sitter i flera 

månader efteråt” (3). 

 

Motivation till en bättre livsstil hemma 

Individerna berättade att rehabiliteringen i varmt klimat har bidragit till en bättre livsstil 

hemma. “Det är vid ett tillfälle kan jag säga, det var 2013, då bestämde jag mig där nere att 

nu jäklar ska jag fortsätta träningen hemma på ett bättre sätt… Så efter det gick jag ner 

ungefär 20 kg. Bara genom att träna mer och äta lite mindre och tänka mer på vad jag gör” 

(2).  
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Grundskydd i hemmiljön 

Utifrån analysen framkom det att effekterna av rehabilitering i varmt klimat sitter i under flera 

månader samt ger ett grundskydd i vardagen. “Effekterna av träningsresan satt ju i fyra, fem 

månader. Då var jag där i april och effekterna av det tog jag med mig ända in på hösten. När 

fukten kommer till XX så vet man om det som AS-patient, men det kändes som att man fick ett 

grundskydd då. Det var fantastiskt” (3). 

 

Ökad livskvalitet 

Deltagarna upplevde att rehabiliteringen ökar deras livskvalitet och det bidrar även till att de 

blir bättre personer på arbetet samt hemma. “Det har ökat livskvaliteten för mig, väldigt 

mycket. Jag blir en bättre yrkesverksam person och jag blir nog också en bättre familjefar 

som orkar med mina dagliga sysslor på ett annat sätt” (3). Rehabilitering i varmt klimat var 

även livsavgörande för individerna. “För mig har det här faktiskt varit livsavgörande. Jag var 

så dålig när jag fick min diagnos, jag har kämpat och kämpat… När jag väl fick diagnosen 

och fick komma iväg, det var inom ett par månader, alltså då vände ju livet” (5).  

 

Minskad smärta 

Individerna upplevde minskad smärta och behövde därför inte använda sig av smärtlindrande 

mediciner efter en rehabiliteringsperiod i varmt klimat. “Nu på slutet har det faktiskt gått ett 

helt år innan jag har behövt gå på smärtpillerburken igen. Det är jätteskönt att slippa äta den 

sortens tabletter för det tröttar det med” (4). 

 

Mer energi 

Individerna upplevde att de får mer energi efter att ha varit iväg på rehabilitering i varmt 

klimat. “Det märks speciellt på det här, jag har ju alltid lite småont någonstans och då krävs 

det mycket energi bara för att samla ihop mig. När jag inte behöver det, när jag blir smärtfri, 

då får jag massor med energi över. När jag kommer hem känner jag mig mer i ett stycke. När 

jag har ont så är man pusselbitar och måste hela tiden parera, men då känner jag mig som en 

vanlig människa. Jag behöver inte tänka, utan jag bara kör” (5). 

 

Underlättande faktorer för fortsatt träning/rehabilitering i hemmiljö 

Livskontroll 

Individerna nämnde insikten, som man får under vistelsen med Svenska Re, om hur man tar 

kontroll över sitt liv som en viktig underlättande faktor för fortsatt rehabilitering i sin 
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hemmiljö. “På Svenska Re är det mer om hur ens vardag ser ut där hemma, ta kontroll över 

sitt liv och hur ens livspussel ser ut som har varit jättebra” (1). 

 

Aktiva metoder 

Under rehabiliteringsprogrammet på Svenska Re:s anläggning var det stort fokus på att 

individerna ska lära sig att hjälpa sig själva. Individerna upplevde att Svenska Re använder 

sig av aktiva metoder och aktiverar deltagarna själva i sin behandling. “Det är väldigt tydligt 

att den svenska modellen är att vi ska lära oss att jobba själva. Och det är jättejättebra, jag 

menar, jag är ju bara på Svenska Re några veckor” (5). 

 

Verktyg och tekniker att ta med sig hem 

Utifrån analysen framkom det att deltagarna fick råd och tips på hur de ska bibehålla 

träningen på hemmaplan. “Planera för sin hemgång och hur jag ska bibehålla träningen när 

jag kommer hem” (1).  

 

Framtida förbättringar av verksamheten 

Mer teorikunskap 

Ett önskemål från individerna var att ha mer teorikunskap om kroppens leder, såsom rygg, 

axlar, knän och fötter. “Jag skulle vilja se att de lade in mer teorikunskap om just axel, rygg, 

fötter och knän” (1). 

 

Mer anpassad träning 

Att anpassa träningen för AS-patienter framkom hos deltagarna som en förbättringspunkt. 

“Det var fruktansvärt dåligt, i alla fall för oss, för om man ska se till en Bechterewspatient så 

är det att sträcka, ta ut rörelserna, jobba med styrka och fokus. De här små ryckiga 

rörelserna gör att man irriterar lederna tycker jag mer” (1). 

 

Längre rehabiliteringsperiod 

Individerna berättade att de kan uppleva en “dipp” i orken precis vid 

rehabiliteringsprogrammets slut och att det hade varit önskvärt med några fler dagar då det 

kan vara svårt att fortsätta på egen hand hemma precis i den svackan. “Sedan hade jag önskat 

att Svenska Re hade varit tre och en halv eller fyra veckor. Vid treveckorsperioden är det som 

att du får en dipp i orken och oftast åker du hem precis när den dippen är, och så ska man 

komma hem och fortsätta på egen hand, det vet jag att många haft problem med” (1). 
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Information om sjukskrivning och försäkringar 

Individerna saknade information kring hur det fungerar med sjukskrivning och försäkringar. 

“Det enda jag saknat på resan är hur det fungerar med sjukskrivning, sjukersättning, vad det 

finns för försäkringar. Det känner jag att man kan bygga på med” (2). 

 

Mer personlig kontakt/behandling 

Det framkom i analysen att deltagarna på AS-programmet vill ha mer personlig behandling 

med fysioterapeuter för att få hjälp med framförallt stretching. “Det är ju så att vi deltagare 

vill ha mer personlig kontakt än vad vi kanske får av tidsskäl och inriktning på 

rehabiliteringen, men många med AS vill ha hjälp med töjningar, sträckningar och även 

massage ibland, för att det finns saker som man inte kommer åt själv” (5). 

 

Ställa krav på deltagare 

Individerna upplevde att det borde ställas högre krav på de som åker iväg på rehabilitering i 

varmt klimat med Svenska Re. “Jag tycker att man ska ställa krav på de som åker iväg, för 

det finns dem som ser det som en semesterresa. Där tycker jag att Svenska Re är duktiga, men 

det har ju missbrukats också” (5).  

 

Visa och instruera rörelser tydligt 

Deltagarna uttryckte att de som leder träningspass på Svenska Re bör visa rörelserna tydligt. 

“Det gäller som ledare att verkligen visa tydligt. Man får inte gömma sig bakom någonstans. 

Det blir ju svårt att följa en rörelse som man inte ser” (6). 

DISKUSSION 

Resultatsammanfattning 

Till vår kännedom är detta den första studien som har undersökt individer med AS 

upplevelser och erfarenheter av rehabilitering i varmt klimat med avseende på de 

fysioterapeutiska åtgärderna. Det framkom 9 kategorier i analysen och den visade att 

individer med AS ansåg att rehabilitering i varmt klimat med Svenska Re är av stor betydelse 

för deras livskvalitet. Resultatet visade att individerna förbättrade sina fysiska förmågor 

såsom kondition, styrka och rörlighet samt minskade sin smärta efter ett 

rehabiliteringsprogram i varmt klimat. Dessa effekter satt kvar i upp till över ett år efter 

avslutat rehabiliteringsprogram. Individerna upplevde fokuset på sig själv och sin egen 
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träning som en viktig del samt att befinna sig i varmt klimat, då värmen bidrar till bättre 

träningsmöjligheter hos personer med AS. Att få tillhöra en grupp med personer i liknande 

situation och dela erfarenheter med varandra upplevdes också vara betydelsefullt. Individerna 

framförde framförallt önskemål om mer personlig behandling samt att det borde ställas högre 

krav på deltagarna. 

 

Resultatdiskussion  

Individerna upplevde de fysioterapeutiska åtgärderna vid rehabilitering i varmt klimat med 

Svenska Re som det bästa de har varit med om. Det framkom i resultatet att individerna 

upplever en ökad livskvalitet och att effekterna kvarstår i upp till ett år efter avslutat 

rehabiliteringsprogram vilket stämmer överens med tidigare studier (17,18). I resultatet kom 

det också fram att individerna upplevde minskad smärta, vilket även tidigare studier har visat. 

Individernas erfarenheter är att deras fysiska kapacitet ökar efter en rehabiliteringsperiod i 

varmt klimat. De upplever bland annat att både kondition, styrka och rörlighet förbättras. Det 

finns evidens för att den fysiska funktionen hos reumatiker förbättras vid rehabilitering i 

varmt klimat (18).  

 

Individerna upplevde att gruppen har en central del i deras rehabilitering. Att kunna dela 

erfarenheter med andra i liknande situation samt lära sig med, om och av varandra har bidragit 

till fysiska, psykiska och sociala förbättringar hos deltagarna. Författarna tror även att det kan 

leda till en uppmuntran och en mer positiv syn på sin livssituation genom att träffa andra 

människor i liknande situation, men att också prata om andra saker än bara sin sjukdom. Detta 

kan ge individerna en känsla av grupptillhörighet och att inte känna sig ensam sjuk bland 

friska människor. Tidigare studier visar att gruppinterventioner är fördelaktiga för individer 

med reumatiska sjukdomar för att motivera till träning, utbyta erfarenheter, diskutera 

svårigheter samt för att skapa kontakt med likasinnade (25). Det har även visats att teamet, 

både vårdpersonalen och de andra deltagarna, blev ett psykologiskt stöd som stärkte 

individernas självförtroende (26). 

 

Även fysioterapeuterna hade en viktig roll enligt deltagarna, då de kunde lära ut ny och 

evidensbaserad kunskap och såg varje individ utifrån det biopsykosociala perspektivet. 

Deltagarna upplevde även att fysioterapeuterna visade stor omtanke och vägledde dem till 

deras individuella mål. Författarna tror att detta tillsammans lade grunden för det förtroende 

som deltagarna uttryckte att de kände för fysioterapeuterna. Det i sin tur bidrog till att 
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individerna vågade utmana sig själva och ta till sig av det som fysioterapeuterna lärde ut och 

på så sätt kunna uppnå resultat som de själva inte trodde var möjliga. Individerna upplevde 

dock att den individuella tiden och behandlingen med fysioterapeuterna har blivit mindre med 

tiden.  

 

I behandlingen av AS bör fokus ligga på bland annat aerob träning, styrka, rörlighetsträning, 

balans samt gångträning (14). Att kombinera framförallt styrketräning, rörlighetsträning samt 

konditionsträning är att rekommendera (7). Under rehabiliteringen på Svenska Re får 

deltagarna erfara alla dessa träningsformer i princip dagligen, vilket de upplever är svårt att få 

till hemma. Individerna upplevde träningen som intensiv och de berättade även att de tyckte 

att det var roligt att prova på nya träningsformer som de inte tränar vanligtvis, som till 

exempel yoga och chi-gong. Det finns evidens för att mindfulnessbaserade interventioner 

såsom meditation och yoga leder till minskad smärta, ökad funktion samt ökat välbefinnande. 

Att inkludera dessa interventioner under rehabilitering kan leda till minskad 

smärtmedicinering, ökad aktivitetsnivå samt förbättrad självkänsla (27). 

 

Individerna med AS upplevde att klimatet på Kanarieöarna bidrar till en ökad 

träningsmöjlighet för dem. De berättade att de som reumatiker upplever att vädret gör stor 

skillnad och att de där nere känner sig mjuka och rörliga hela tiden. Detta stämmer överens 

med en studie som har visat att rehabilitering i varmt klimat med många soltimmar är en 

viktig behandlingskomponent för svenska individer med reumatiska sjukdomar. Det är inte 

bara värmen och antalet soltimmar som bidrar till detta, utan även det stabila lufttrycket samt 

den låga luftfuktigheten har setts vara idealt för personer med reumatiska sjukdomar för att 

öka deras förmåga att utföra fysisk träning (18).  

 

Målet med den fysioterapeutiska behandlingen hos individer med AS är ofta att återställa 

individens kapacitet och förmåga så att man kan leva det liv man önskar i så stor utsträckning 

som möjligt. Framförallt handlar det om att lindra smärtan samt bibehålla rörligheten i lederna 

och styrkan i musklerna (5). I resultatet framkom det att individerna som har varit iväg på 

rehabilitering i varmt klimat med Svenska Re upplevde dessa resultat. Individerna berättade 

också att de fysioterapeutiska åtgärderna har hjälpt dem att komma till insikt över vad de kan 

påverka i deras vardagsliv. De upplevde det som livsavgörande, då de under rehabiliteringen 

med Svenska Re kommit till underfund med att ta kontroll över deras livspussel på ett sätt 

som de inte klarat av tidigare. De betonar även vikten av att inte bli sin sjukdom.  
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Hos individer med AS påverkas vardagslivet såsom arbete och relation till familj samt partner 

(9). Utifrån resultatet i denna studie framkom det att individerna upplevde att de blev bättre 

personer både i arbetslivet och privat efter att de varit iväg på rehabilitering i varmt klimat 

med Svenska Re.  

 

Metoddiskussion 

Frågeställningen i denna studie efterfrågar personliga upplevelser av de fysioterapeutiska 

åtgärderna vid rehabilitering i varmt klimat hos individer med AS, vilket gör att en kvalitativ 

design med semistrukturerade intervjuer lämpar sig bäst (23). Intervjuerna grundade sig i en 

intervjuguide med öppna frågor, vilket är en styrka i studien då det ger möjlighet till stor 

variation i svaren. Författarna använde sig av intervjuguiden för att säkerställa att 

informanterna gav svar på den valda frågeställningen och att alla informanter fick liknande 

frågor. Båda författarna var med vid samtliga intervjuer och turades om att leda intervjuerna 

och att sitta bredvid och ställa kompletterande frågor. Att alla frågor ställdes på liknande sätt 

stärker tillförlitligheten. Intervjuerna hölls i olika miljöer, dels i separata rum, hemma hos 

informanterna samt på ett café. Det finns möjlighet att de olika miljöerna där intervjuerna 

hölls kan ha påverkat informanternas svar olika mycket. Då vissa intervjuer hölls på offentliga 

platser är det möjligt att de informanter inte känt sig bekväma och på så sätt inte berättat allt 

som de känt eller upplevt, men det kan även vara en fördel att det var liv och rörelse runt 

omkring då det kan bidra till att skapa en naturlig och öppen miljö.  

 

Författarna analyserade intervjuerna separat innan de tillsammans diskuterade 

meningsbärande enheter, koder, kategorier samt subkategorier med varandra och därefter 

även tillsammans med handledaren, en så kallad forskartriangulering, för att öka 

trovärdigheten samt tillförlitligheten för resultatet (22,24). Analysen utgår från en induktiv 

ansats, vilket är en förutsättningslös analys av, i detta fall, material från intervjuer om hur 

individer med AS upplever de fysioterapeutiska åtgärderna under rehabilitering i varmt 

klimat. Detta innebär att författarna inte har haft någon strävan efter att bevisa eller motbevisa 

någon tes. Den manifesta analysen valdes då det ansågs vara det faktiskt uttalade som skulle 

bearbetas utifrån materialet (24).  

 

Resultatet baserades på sex individer med AS upplevelser och erfarenheter av rehabilitering i 

varmt klimat med Svenska Re. Syftet var från början att endast intervjua fem personer, i det 
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fall pilotintervjun kunde inkluderas i studien, men under de första intervjuerna framkom det 

att informanterna kände varandra och hade varit på rehabilitering med Svenska Re 

tillsammans med sitt landsting. Vi valde därför att inkludera en sjätte informant då det sågs 

som en svaghet med studien att informanterna var fördelade inom ett relativt litet geografiskt 

område. De individer som deltog i studien var av olika kön, hade olika stora erfarenheter av 

rehabilitering i varmt klimat och dessutom skiljde det många år mellan deltagarna. Detta 

gjorde att gruppen av informanter blev mer heterogen, vilket stärker studien då det ökar 

möjligheten att få fram olika aspekter (24). Det ökar även överförbarheten för studien, vilket 

innebär att resultatet i vår studie äger giltighet i liknande sammanhang. Författarna har även 

haft som intention att tydligt beskriva urval, deltagare, datainsamlingsprocess samt 

analysgång för att på så sätt stärka överförbarheten (21).  

 

Informanterna fick själva höra av sig till författarna vid intresse av att delta i studien. Detta 

kan leda till att resultatet påverkas, då det kan hända att endast informanter som har en stark 

åsikt väljer att delta och inte de som känner sig mer neutrala. I dagsläget pågår det 

diskussioner om rehabilitering i varmt klimat och dess kostnader samt effekter. Det finns även 

ett hot om nedläggning av att kunna åka på rehabilitering i varmt klimat på landstingets 

bekostnad. Detta kan medföra att främst deltagare som är positiva och vill ha kvar denna 

möjlighet väljer att medverka för att minska risken för att detta skulle ske. 

 

Klinisk betydelse och framtida forskning 

Studien visar att det är flera aspekter som påverkar individernas upplevelser av 

rehabiliteringen i varmt klimat med Svenska Re. Detta medför svårigheter att utvärdera enbart 

de fysioterapeutiska åtgärderna, då det är en del av en helhet under rehabiliteringen. Det 

framkom att de fysioterapeutiska åtgärderna är av stor betydelse och att de är viktiga för 

individerna med AS. Fysioterapeuterna ger individerna hjälp med att hantera sin sjukdom 

genom att lära ut ny kunskap, individanpassa rehabiliteringen och inte minst genom att ge 

dem de verktyg och tekniker som krävs för att bibehålla träningen i deras hemmiljö. 

Individerna nämnde även att fysioterapeuterna hjälpte dem att komma till insikt om hur de 

kan ta kontroll över deras liv som en viktig underlättande faktor för fortsatt rehabilitering på 

hemmaplan. Detta stärker fysioterapi och att det vi, som framtida fysioterapeuter, gör 

påverkar individerna på flera olika plan, både fysiskt och psykiskt. Kliniskt är det viktigt med 

ett gott bemötande samt att anpassa de fysioterapeutiska åtgärderna efter varje individ.  
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Även om denna explorativa studie har en begränsad omfattning tyder resultatet på att det finns 

utrymme för förbättringar inom de fysioterapeutiska åtgärderna inom rehabilitering i varmt 

klimat med Svenska Re. Individerna önskar framförallt mer personlig kontakt och behandling 

med fysioterapeuterna, då de bland annat upplever att de inte själva kan komma ut i sina 

ytterlägen gällande rörligheten. Individerna berättade att de tidigare brukade få hjälp med 

detta och att de upplevde att det var till stor hjälp för dem. Individerna uttryckte även att det 

borde ställas högre krav på deltagarna som åker på rehabilitering i varmt klimat med Svenska 

Re för att undvika felprioriteringar som till exempel festande under rehabiliteringen, då detta 

bidrog till en mer avslagen stämning i gruppen.  

 

Författarna har i den här studien endast studerat upplevelserna och erfarenheterna av 

rehabilitering i varmt klimat med avseende på de fysioterapeutiska åtgärderna. Det vore av 

intresse samt av betydelse att i framtida forskning även studera skillnaden mellan 

rehabilitering i varmt klimat och rehabilitering i Sverige med avseende på de 

fysioterapeutiska åtgärderna för AS, att undersöka vad det är som skiljer sig mellan 

rehabiliteringen för att kunna skapa liknande förutsättningar i Sverige. Därmed kan 

möjligheten att hjälpa fler individer förbättras, då det i dagsläget kan vara svårt att få en 

remiss av läkare för att få åka iväg på rehabilitering i varmt klimat på grund av ett begränsat 

antal platser samt av ekonomiska skäl. Det skulle även bli mer ekonomiskt hållbart för 

samhället att kunna behandla fler individer med AS i Sverige än att betala för utlandsvård.  

KONKLUSION 

I tidigare studier har det undersökts och visats att rehabilitering i varmt klimat ger mätbara 

fysiska förbättringar hos individer med AS, men det har inte forskats på hur varje individ 

specifikt upplever de fysioterapeutiska åtgärderna. I denna studie har det framkommit att flera 

aspekter påverkar upplevelserna vilket gör det svårt att utvärdera enbart de fysioterapeutiska 

åtgärderna. Individerna upplever de fysioterapeutiska åtgärderna i kombination med det 

varma klimatet som livsavgörande. Vi som fysioterapeuter har en viktig roll under 

rehabilitering i varmt klimat som är en betydelsefull verksamhet för individer med AS. 
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BILAGA 1 

Intervjuguide  

 

Intervjun kommer att inledas med muntlig information om studien.  

Intervjun är semistrukturerad vilket innebär att den följer guiden nedan,  

men att det finns rum för följdfrågor. Samtalet kommer att spelas in och beräknas ta ca  

30–45 minuter. Intervjun inleds med bakgrundsfrågor (1–6) som sedan går över till frågor 

kring informanternas upplevelser och erfarenheter av de fysioterapeutiska åtgärderna vid 

rehabilitering i varmt klimat. Deltagandet är frivilligt och informanterna har rätt att avbryta 

intervjun när som helst. 

 

1. Hur gammal är du? 

 

2. Hur länge har du varit diagnostiserad med AS? 

 

3. Hur ser din rehabilitering ut i din hemmiljö, med avseende på 

fysioterapi/sjukgymnastik?  

 

4. Har du regelbunden kontakt med en fysioterapeut/sjukgymnast?  

 

5. Hur många gånger har du genomfört ett rehabiliteringsprogram i varmt klimat? 

 

6. När genomförde du rehabilitering i varmt klimat med Svenska Re?  

 

7. Hur ser en vanlig dag ut på AS-programmet med Svenska Re, med avseende på de 

fysioterapeutiska åtgärderna?  

 

8. Hur upplevde du de fysioterapeutiska åtgärderna under din vistelse på Svenska Re?  

 

9. Vad var bra med de fysioterapeutiska åtgärderna?  

- Berätta mer om ett särskilt tillfälle då du kände dig nöjd med behandlingen, vad 

hände då? 

- Vilka komponenter upplever du vara viktiga i behandlingen på Svenska Re? 

 

10. Finns det någonting som skulle kunna förbättras med den fysioterapeutiska 

behandlingen?  

- Berätta mer om ett särskilt tillfälle då du inte kände dig nöjd med behandlingen, vad 

hände då? 

 

11. Var det någonting som du saknade, med avseende på de fysioterapeutiska åtgärderna? 

 

12. Upplever du att du fått de resultat som du förväntat dig efter avslutat 

rehabiliteringsprogram, med avseende på de fysioterapeutiska åtgärderna? 



  

Om ja/nej, vad tror du det beror på?  

 

13. Vilken är den största skillnaden mellan rehabilitering i varmt klimat och rehabilitering 

på hemmaplan, med avseende på den fysioterapeutiska behandlingen? 

 

14. Finns det någonting som du vill tillägga eller fråga om? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

BILAGA 2 

Information till dig som genomfört rehabilitering med Svenska Re:s  

AS/Bechterews-program mellan år 2014–2017  

 

Hej!  

Vi är två studenter på Fysioterapeutprogrammet vid Uppsala Universitet, Amanda 

Andréasson och Tove Wirén. Vi ska nu skriva vårt examensarbete och undrar om du vill vara 

med och bidra till att öka kunskapen om individers med ankyloserande spondylit, även kallad 

Bechterews sjukdom, erfarenheter och upplevelser av den fysioterapeutiska behandlingen i 

varmt klimat genom att delta i denna studie. Syftet med studien är att undersöka och beskriva 

upplevelser och erfarenheter av de fysioterapeutiska åtgärderna hos personer som genomfört 

rehabilitering med Svenska Re mellan år 2014–2017.  

Det finns forskning som visar på effekterna av rehabilitering i varmt klimat. I dagsläget finns 

det begränsad forskning kring hur ni som individer specifikt upplever de fysioterapeutiska 

åtgärderna. 

För dig som tackar ja att delta i studien innebär det en enskild intervju som beräknas ta ca 30–

45 minuter. Tid och plats för intervjun sker efter överenskommelse. Det är dock önskvärt om 

ni bor i närheten av Stockholm, Uppsala, Göteborg eller Kristianstad.  

Intervjuerna kommer att spelas in och ni har rätt att när som helst avbryta ert deltagande, utan 

att ange skäl till detta. Ni har även rätt att censurera alternativt ändra delar av intervjun i 

samband med den om ni skulle ångra någonting ni sagt. Konfidentialitet kommer att 

garanteras – dvs. att inga andra kommer att veta att ni är med i studien. Era svar kommer att 

kunna presenteras som citat. Dessa kan dock inte identifieras till er. Inga personuppgifter 

kommer att finnas med i uppsatsen, då vi istället ger intervjun en siffra. Studiematerialet 

tillhör Fysioterapeutprogrammet och institutionen för neurovetenskap vid Uppsala 

Universitet.  

 

Är ni intresserade av att delta eller om ni har några frågor, tveka inte på att höra av er till 

någon av oss! 

 

 

Med vänliga hälsningar, 

Amanda Andréasson   Tove Wirén 

 

 

Handledare:  

Lena Zetterberg 

Leg fysioterapeut 

Med Dr 

 
 
 



  

BILAGA 3 

Samtyckesblankett  

 

Jag har fått information om följande: 

• Intervjun kommer att spelas in. 

• Information om hur mina personliga uppgifter kommer att hanteras. 

• Jag som intervjuas kan när som helst under studiens gång avbryta samarbetet utan att ange 

skäl till detta. 

• Jag har rätt till att censurera alternativt ändra delar av intervjun i samband med intervjun om 

jag skulle ångra någonting jag sagt. 

 

Jag har nu tagit del av ovanstående punkter och instämmer med dessa. 

 

Datum: ________________ 

 

 

Underskrift: __________________________________________________ 

 

Namnförtydligande: ___________________________________________ 
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