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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund: Reumatiska sjukdomar är en vanlig orsak till inaktivitet hos de drabbade, även om 

fysisk aktivitet och träning enligt flertalet studier påvisats ha positiva effekter för sjukdomsbilden. 

Fysioterapeuter arbetar mycket med att motivera dessa patienter till beteendeförändring men deras 

roll i arbetet med motivation är mindre utforskat.  

 

Syfte: Att undersöka fysioterapeuters upplevelser och erfarenheter av att motivera 

beteendeförändring i form av träning hos patienter med reumatiska sjukdomar.  

 

Metod: En kvalitativ intervjustudie med ett strategiskt urval av fysioterapeuter och sjukgymnaster 

verksamma inom öppenvården med fokus på reumatologmottagningar. Datamaterialet analyserades 

enligt kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats. 

 

Resultat: Analysen av intervjuerna resulterade i 5 kategorier och 8 underkategorier. Kategorierna 

var; Tillvägagångssätt för att främja beteendeförändring, Motivationens roll i beteendeförändring, 

Vidmakthållande av träning, Organisatoriska faktorer och Individuella faktorer  

 

Slutsats: Fysioterapeuterna använder ett individanpassat arbetssätt där man främjar självständighet 

för att kunna motivera patienter med reumatiska sjukdomar till att träna. De hinder fysioterapeuter 

upplever som försvårande i sitt arbete med patientgruppen är framförallt smärta och fatigue vid 

reumatism. Gruppverksamhet är ett viktigt verktyg för att underlätta träning för både 

fysioterapeuterna och patienterna.  

 

Nyckelord: Exercise, qualitative research, rheumatic diseases, experience, behavioral change. 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Background: Rheumatic diseases are a common cause behind/to inactivity in afflicted individuals, 

despite physical activity and exercise having proven positive effects to disease profile, according to 

several studies. Physiotherapists work a great deal with motivating these patients to behavioural 

change but their role in motivational work is less explored. 

 

Aim: To explore physiotherapists experiences of motivating behavioural change by way of training 

in patients with rheumatic diseases  

 

Method: A qualitative descriptive interview study with an strategic selection of 

physiotherapists working in outpatient departments with focus on rheumatology outpatient clinics. 

The collected data was analyzed according to a qualitative content analysis with an inductive 

approach. 

 

Result: Analysis of the interviews resulted in 5 categories and 8 subcategories. The categories 

were; Approaches to promote behaviour change, The role of motivation in behaviour change, 

Maintenance of exercise, Organizational factors and Individual factors. 

 

Conclusion:  

Physiotherapists should adhere to an individualized approach to work in which they promote 

independence, in order to motivate patients with rheumatic diseases to exercise. The barriers 

physiotherapists experience as a hindrance to their work with the patient group is foremost pain 

and fatigue associated with rheumatism. This serves as a hindrance to physiotherapists with getting 

patients to start and adhere to an exercise behaviour.  

 

Keywords: Exercise, qualitative research, rheumatic diseases, experience, behavioral change.  
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1. Bakgrund 

Patienter med reumatiska sjukdomar är mindre aktiva och mer stillasittande än den generella 

befolkningen, detta leder till att de har en ökad risk att drabbas av samsjuklighet i form av bland 

annat hjärt - och kärlsjukdom. Även fast forskning visar att fysisk aktivitet och träning är effektiva 

behandlingsmetoder av reumatiska sjukdomar så är stillasittande och inaktivitet vanligt 

förekommande (1–4).  

 

1.1 Beskrivning av reumatiska sjukdomar  

De reumatiska sjukdomarna delas upp i inflammatoriska reumatiska sjukdomar bestående av 

bland annat Reumatoid artrit (RA), Psoriasis artrit (PsA), Ankyloserande spondylit (AS) och 

Juvenil idiopatisk artrit (JIA). Reumatiska systemsjukdomar som bland annat SLE och Systemisk 

skleros, degenerativa ledsjukdomar som Spondylos och generella smärttillstånd som Fibromyalgi. 

Majoriteten av dessa sjukdomar är så kallade autoimmuna inflammatoriska sjukdomar och 

uppstår när det kroppsegna immunförsvaret går till anfall på leder och brosk med mera. De 

bakomliggande orsakerna till att man drabbas förblir oklara. Vanliga symptom är smärta och 

fatigue vilket beskrivs som oförklarlig trötthet (5). 

 

1.2 Definition av fysisk aktivitet/träning samt dess effekt vid inflammatoriska 

reumatiska sjukdomar. 

När vi vilar och rör på oss förbrukar vi energi, i rörelse förbrukar vi mer energi än i vila och detta 

definieras som fysisk aktivitet. Träning är en planerad och strukturerad repetitiv aktivitet som 

syftar till att förbättra eller bibehålla fysisk kondition (6). Forskning har visat att fysisk aktivitet 

gynnar människor som lider av reumatiska sjukdomar. Det förbättrar bland annat deras smärta, 

rörelseuttag, sömn, funktionell ledstabilitet, balans och koordination men även psykiska hälsa (2–

4). En studie beskrev verkningsmekanismerna vid både aerob och styrketräning för patienter med 

inflammatoriska reumatiska sjukdomar som positiva; genom att de bland annat agerade 

antiinflammatoriskt, förbättrade aerob förmåga och gav ökad styrka men att de fysiologiska 

mekanismerna inte kunde säkerställas (7). Stillasittande beteende definieras som vaket beteende 
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som karaktäriseras av en energiförbrukning <1,5 MET och sittande eller tillbakalutad hållning. 

Fysisk inaktivitet definieras som otillräcklig eller oregelbundet engagemang i de rekommenderade 

nivåerna av fysisk aktivitet vid moderat intensitet. Inflammation har betydelse inom reumatiska 

sjukdomar som RA då det bidrar till sjukdomens utveckling och symtombild (8). För 

patientgrupper som generellt sett har lägre aktivitetsnivå, troligen till följd av deras besvär med 

fatigue, smärta och funktionella förmåga riskerar inaktivitet att föreviga de problem reumatiska 

sjukdomar medför (1, 4 ,8). 

 

1.3 Fysioterapi och behandlingsprinciper vid reumatiska sjukdomar 

Den medicinska behandlingen vid reumatiska sjukdomar utgår från farmakologisk behandling och 

fysioterapi. Fysioterapi vid reumatiska sjukdomar som RA innefattar undersökning och 

bedömning av tillståndet, åtgärder för patienter i form av anpassad träning och 

patientundervisning. Men även uppföljning av status och korrigering av individualiserad vårdplan. 

Anpassad träning och fysisk aktivitet implementeras för att motverka sjukdomarnas besvär som 

smärta och nedsatt ledrörlighet (9–10). 

 

1.4 Beteende 

I boken: Beteendemedicinska tillämpningar i sjukgymnastik definieras beteende som ‘’...allt som 

en människa gör…’’ (11, s.23), det är saker som går att observera och där miljön och människor 

runt om påverkas av beteendet. Beteenden delas in i yttre och inre beteenden. Yttre beteenden 

innefattar motoriska beteenden, exempelvis tal och rörelser. Beteenden som den som utför och 

observanten kan märka av och uppmärksamma. Yttre beteenden är därför lättare att analysera 

genom en beteendeanalys via konkretisering av beteendet utifrån duration och frekvens med mera. 

Fysioterapeuten kan uppmärksamma hur ofta individen tränar, hur ofta den sitter ner och hur dessa 

samspelar. Inre beteenden innefattar tankar och känslor, vilka inverkar på fysiologiska mekanismer 

i kroppen som ansiktsuttryck, puls och andningsfrekvens. Sådana processer är svårare att 

uppmärksamma från observanten men genom kommunikation går det att förmedla detta. Därför 

blir vikten av bland annat intervju, anamnes, frågor kring rädsla och förväntningar avsevärt. Både 

yttre och inre beteenden samverkar tillsammans i så kallade beteendeset (11). 
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1.4.1 Fysioterapeutens roll i beteendeförändring 

I en avhandling studerades bland annat upplevelserna genom intervjuer av att genomgå 

fysioterapeutiska behandlingar ‘med patienter med muskuloskeletal smärta. Genom analys av 

intervjusvaren kom det fram att fysioterapeuten hade en central roll i att skapa en positiv 

beteendeförändring hos denna patientgrupp. De intervjuade patienterna tyckte att de regelbundna 

besöken och återbesöken med fysioterapeuterna var av stor vikt för att motivera men även utföra 

generaliserad träning i hemmet eller gym, utifrån individuellt anpassade behandlingsplaner. Utan 

dessa regelbundna besök upplevde många av de intervjuade att träningen inte skulle bli av (12). I 

en annan systematisk litteraturöversikt konkluderas att det finns måttlig evidens för att vissa 

beteendeförändringstrategier som bland annat socialt stöd och målsättning ökade bibehållande av 

träning hos patienter med permanent muskuloskeletal smärta (13). I en kvalitativ studie 

undersökte man bland annat underlättande faktorer till träning för patienter med kronisk 

ländryggssmärta. Det man kom fram till var dels att patienterna var mer villiga att träna om deras 

träning övervakas av professionella vårdgivare samt ifall man hade regelbunden uppföljning kring 

den förskrivna träningen (14). Fysioterapeuten kan därför ha en viktig roll i att främja 

beteendeförändring i form av träning hos patienter med muskuloskeletal smärta.  

 

1.4.2 Motivation 

Motivation är ett psykologiskt begrepp som enligt American Psychological Association kan 

definieras som den drivkraft som ger mening eller riktning till ett beteende, detta sker hos 

människor medvetet eller på en omedveten nivå. Det kan vara basala saker som hunger eller 

sömnbehov men också personliga intressen eller tävlingslust (15).  En litteraturöversikt och 

metaanalys fann att motiverande interventioner var framgångsrika för att öka hälsosamt fysiskt 

aktivitetsbeteende och att fysioterapeuter var ideala för denna roll, i artikeln nämns det vidare 

behovet av att undersöka kunskapsnivån och nuvarande praxis hos fysioterapeuter med hänsyn till 

motiverande insatser (16).  
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1.5 Hinder och underlättande faktorer för träning vid reumatisk sjukdom. 

 De vanligaste hindren för fysisk aktivitet och träning vid reumatism är smärta och fatigue. Andra 

hinder är nedsatt funktionell rörlighet, minskad ledrörlighet, försämrad balans och koordination 

(2,5). I en systematisk översikt med syfte att undersöka hur man kunde hindra motsträvighet till 

förskrivna behandlingsmetoder för patienter med reumatiska – och muskuloskeletala sjukdomar 

visade att motsträvighet för förskriven tränings behandling kunde minskas genom att förskriva 

individuellt anpassade träningsprogram utifrån förmåga, behov samt preferens och ge bättre 

information om fördelar med träning och bättre stöd (17).  

 

1.6 Problemformulering 

Fysioterapeuter har en central roll i att motivera till beteendeförändring och har enligt 

undersökning påvisats vara av vikt för patienter (12). Deras arbete går ut på att förskriva träning 

och ge råd i förhållande till en fysisk aktiv livsstil (9-10). Även fast träning och fysisk aktivitet 

har många fördelar vid reumatism så fortsätter prevalensen av fysisk inaktivitet och stillasittande 

vara hög hos dem (1–4). De positiva fördelarna för träning och fysisk aktivitet är mestadels 

klarlagda vid reumatism men mindre forskning belyser fysioterapeuternas arbete med 

beteendeförändring för just denna patientgrupp (16). Genom detta arbete avser författarna att 

fylla i denna kunskapslucka och ge perspektiv på fysioterapeuternas arbete med att motivera 

beteendeförändring hos patienter med reumatiska sjukdomar. 

 

2. Syfte och frågeställning/ar 

Syftet med arbetet är att undersöka fysioterapeuters upplevelser och erfarenheter av att 

motivera beteendeförändring i form av träning hos patienter med reumatisk sjukdom.  

 

2.1 Frågeställningar 

- Vilka erfarenheter har fysioterapeuter av att arbeta med beteendeförändring hos patienter 

med reumatiska sjukdomar? 
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- Vad upplever fysioterapeuter att det finns för underlättande och försvårande faktorer vid 

arbetet med beteendeförändring hos patienter med reumatiska sjukdomar?  

 

3. Metod och material 

3.1 Design 

Kvalitativ intervjustudie med induktiv ansats användes eftersom fysioterapeuternas upplevelser 

och erfarenheter av att motivera beteendeförändring gällande träning hos patienter med 

reumatiska sjukdomar var i huvudfokus. Med en kvalitativ metod avsåg man fördjupa sig och få 

en större förståelse för ett fenomen genom att fånga in subjektiva tankar och känslor (18) och 

genom att använda sig av intervjuer fångade man upp fysioterapeuternas upplevelser och 

erfarenheter av att motivera träning för patienter med reumatiska sjukdomar. Den induktiva 

ansatsen gav rum för intervjusvaren att analyseras och därefter skapa en generaliserad bild av 

informanternas svar (18).  

 

3.2 Urval och rekrytering 

Urvalet i studien skedde genom ett strategiskt urval ämnat för ändamålet. Informanterna i 

studien valdes ut baserat på den relevans de hade för studiens syfte samt för målpopulationen 

(19). Med ett strategiskt urval avsågs rekrytering av fysioterapeuter som arbetar eller arbetade 

med patienter med reumatisk sjukdom. Genom rekrytering av fysioterapeuter från olika 

mottagningar kunde man öka resultatens överförbarhet och därmed studiens trovärdighet (20). 

Författarna kontaktade först 20 regioner i Sverige via e-mejl med förfrågan om kontaktuppgifter 

till verksamheter inom öppenvårdsmottagningar för reumatologi och fick svar från tre 

(Jönköping, Västra Götaland och Uppsala) med information om kontaktmöjligheter till 

verksamhetschefer på fem reumatologmottagningar. Därefter mejlade författarna ut 

informationsbrev till verksamhetscheferna. Verksamhetscheferna återkom senare med 

kontaktuppgifter till fysioterapeuter som potentiellt ville delta i studien. Därefter mejlade 

författarna informationsbrev till de fysioterapeuterna och fick svar från 6 verksamma 

fysioterapeuter om att de ville delta i studien.  
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3.2.1 Inklusionskriterier 

Fysioterapeuter eller sjukgymnaster som arbetar eller har arbetat med reumatologi inom 

öppenvården och haft återbesök och uppföljning med minst 10 patienter med inflammatorisk 

reumatisk sjukdom av något slag (antingen via telefon, digitala träffar eller besök på mottagning).  

 

3.2.2 Exklusionskriterier 

Fysioterapeuter som ej pratar svenska 

 

3.3 Datainsamlingsmetod 

Semistrukturerade intervjuer användes för att samla in data från informanterna. En specifik 

intervjuguide utformades ändamålsenligt, där syftet var att fånga upp fysioterapeuternas 

erfarenheter och upplevelser genom mestadels öppna frågor, vilket möjliggjorde för de 

intervjuade att delge upplevelser mer öppet än med slutna frågor (21).  

Frågeområden som berördes var: fysioterapeuternas bakgrund, erfarenhet av att arbeta med 

beteendeförändring, erfarenheter/upplevelser av att motivera till beteendeförändring samt 

hindrande och underlättande faktorer vid motivering till beteendeförändring. Frågeämnen 

konstruerades utifrån genomgång av aktuell litteratur och kunskapsläge (se bilaga A). 

Totalt 6 intervjuer utfördes under v.39–42 via Zoom och Microsoft teams, varav en var 

provintervju.  Intervjuerna spelades in med mobiltelefon samt inspelning via dator. Båda 

författarna närvarade under alla intervjuer. En författare hade huvudansvaret att ställa frågorna 

medan den andra kunde flika in vid behov och ställa eventuella följdfrågor. Intervjuerna inleddes 

med bakgrundsfrågor och gick sedan över till huvudfrågor enligt intervjuguide samt följdfrågor 

vid behov. Intervjuguiden möjliggjorde flexibilitet i vilken ordning frågorna ställdes. En 

provintervju utfördes för att testa utformningen av frågeguiden samt intervjutekniken. Efter 

provintervjun korrigerades intervjuguiden genom tillskott av fler följdfrågor som vid behov 

kunde användas ifall intervjupersonens svar inte var tillräckligt utförliga. Förtydligande av några 

frågor genomfördes också. Författarna beslutade sedan att inte använda provintervjun i 

analysprocessen och resultatet eftersom den inte bedömdes hålla tillräcklig kvalitet. Samtliga 

intervjuer tog mellan 25–45 minuter att utföra. 
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3.4 Databearbetning 

De totalt fem intervjuer som inkluderades i analysen, gavs sifferkoder och transkriberades 

ordagrant av författarna, detta för att minimera graden av egna tolkningar. Därefter lästes 

transkripten igenom upprepade gånger och det transkriberade materialet analyserades i Open 

Code version 4.0, vilket är ett mjukvaruprogram för analys av kvalitativa data, exempelvis 

intervjuer. Utifrån transkripten skapade författarna meningsbärande enheter. Dessa var relevanta 

textstycken som sedan analyserades vidare. Dessa kondenserades därefter för att göra dem 

sammandragna och abstraherades till koder, för att ge en sammanfattande bild av 

meningsenheterna, se tabell 1. Koder är en slags etiketter som sedan delades in i relevanta 

underkategorier vars syfte var att fånga upp de koder som hade samma innebörd.  Koderna 

delades därefter in i kategorier utifrån samhörighet. Därefter formades tabeller för att 

överskådligt visa datamaterialet (22).  

För att hantera eventuell förförståelse reflekterade författarna vilken påverkan det skulle kunna 

ha för studiens tillförlitlighet. För att öka trovärdighet och överförbarhet i studien, samt 

säkerställa att resultaten speglade informanternas erfarenheter och upplevelser och inte formades 

av författarnas förförståelse och förväntningar på data, krävdes att författarna ägnade sig åt 

reflexivitet (22). Databearbetning skedde utifrån en kvalitativ innehållsanalys, där innehållet i 

kategorierna sedan kunde diskuteras utifrån befintliga teorier (23). 

I databearbetningen användes också triangulering, här med handledaren, som kunde ge feedback 

på kondenserings- och kodningsprocessen. Forskartriangulering kunde användas för att öka 

resultatets tillförlitlighet men även för att göra författarna medvetna om sin förförståelse kring 

ämnet som studerades (22). 

 

Tabell I: Exempel på analysprocess.  

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Koder Underkategorier Kategorier 

Eh ja, nu ska jag Underlättande Träningsgrupper Underlättande Organisatoriska 
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se om jag tolkar 

underlättande 

faktorer rätt men 

underlättande 

faktorer är att 

använda en 

träningsgrupp, att 

patienterna får se 

hur andra gör. 

faktorer är 

träningsgrupper, 

patienter kan se 

hur andra gör.  

är en 

underlättande 

faktor 

faktorer inom 

verksamheten 

faktorer 

 

3.5 Genomförande  

E-mejl skickades ut under vecka 36 2022 till regionerna. Under den kommande veckan fick 

författarna kontaktuppgifter till verksamhetschefer på tre reumatologmottagningar inom tre 

regioner. Informationsbrev rörande information om studien mejlades ut till verksamhetscheferna 

under v.37–38 (se bilaga C). De kommande tre veckorna fick författarna kontaktuppgifter till 

flertalet fysioterapeuter som potentiellt kunde tänka sig delta i studien och kunde därefter skicka 

ut informationsbrev om deltagande (se bilaga B). 6 fysioterapeuter från totalt tre 

reumatologmottagningar uppgav intresse till att delta i studien och bokades in för intervjuer under 

v.39–42.  

 

3.6 Etiska överväganden 

Fysioterapeuterna som avsågs delta i intervjuerna tillfrågades skriftligt och muntligt om 

deltagande (se bilaga B). De ferhöll även information om frivilligt deltagande samt möjlighet att 

närsomhelst avbryta deltagandet i intervjun. En potentiell risk med deltagande i studien var att 

informanterna skulle delge information om arbetsplats och kontaktuppgifter Intervjumaterialets 

konfidentialitet kunde informeras till deltagarna i förväg och intervjumaterialet avidentifierades 

i arbetet vilket motverkade eventuella risker för detta.  Det kan kunde även upplevas som 

känsligt av vissa att delge sina tankar och känslor kring ett berört ämne, med detta i åtanke hade 

författarna full respekt för informanternas integritet. Nyttan med studien bedömdes vara att den 
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belyste fysioterapeutens roll kring beteendeförändringsarbete med reumatiker vilket gjorde att 

fler fysioterapeuter skulle kunna relatera kring sitt eget arbete och reflektera och identifiera 

styrkor och brister, samt få en större förståelse över hur arbetet bedrevs inom vissa 

verksamheter.  

 

4. Resultat 

De fem informanternas erfarenhet av arbete med reumatiska patienter och utbildningsnivå 

varierade, även hur länge de varit verksamma som fysioterapeut/sjukgymnast. Se tabell II för 

information om deltagarna.  

Tabell II: Information om deltagare 

Informant Tid verksam med patienter 

med reumatiska sjukdomar. 

Tid verksam som 

fysioterapeut/ 

sjukgymnast 

1 22 år 30 år 

2 ~4 år 4 ½ år 

3 3 månader 6 år  

4 ~18 år 25 år 

5 6 år 17 år 

 

4.1 Erfarenheter av att motivera till beteendeförändring 

Efter att ha analyserat och bearbetat data kunde författarna skapa tre kategorier och fem 

underkategorier till första frågeställningen, se tabell III samt beskrivning nedan.  

Tabell III: Sammanställning av kategorier, underkategorier och koder  
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Kategori Underkategori  Koder 

Tillvägagångssätt för att 

främja beteendeförändring 

Individen i fokus  

 

 

 

Främjar självständighet  

Möten är anpassade för patienten 

Utgår från patienten vid beteendeförändring  

Det är patienten som ska göra förändring  

Arbetar personcentrerat  

Arbetar aktivitets och målbaserat  

Patient måste vara delaktig i behandlingsplan  

Patientens tankar och känslor är viktiga  

Validerar besvär  

Samlar information om patienten genom 

skattningsformulär 

 

Jobbar mot självhantering 

Patienter ska kunna träna självständigt  

Erbjuder verktyg för självhantering 

Förbereder patienter för motgångar mot mål  

Framgång ökar self- management 

Arbetar med små steg under längre tid 

 

Motivationens roll 

beteendeförändring 

Motivation som verktyg Positiva erfarenheter förenklar 

vidmakthållande 

Motiverande samtal motverkar ambivalens  

Hållbar motivation kräver förståelse 

Träningsgrupper är kraftfulla verktyg för 

motivation 

Hot och skuldbeläggning är dåligt för 

motivation 

FAR håller igång och stöttar motivation  

 

Vidmakthållande av 

träning 

Osäkerhet inför egenträning 

 

 

Vägar till självständig fortsatt 

träning  

Bra möjlighet för övergång till 

friskvårdsträning  

PT-ledda träningsgrupper 

Rehabgym som mellansteg 

 

 

Många är ej bekväma med 

friskvårdsgym  

Önskar fysio för reumatiker i 

kommersiella gym  

Patienter är trygga i sjukhusmiljö  
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Alla har inte råd med gym 

Motstånd mot att träna i vanligt gym 

 

4.1.1 Tillvägagångssätt för att främja beteendeförändring 

Denna kategori redogjör för fysioterapeuternas tillvägagångssätt för att främja 

beteendeförändring hos de reumatiska patienterna. De intervjuade fysioterapeuterna lyfte fram 

flertalet tillvägagångssätt där patienten och dennes självständighet värderades i arbetet och som 

sedan beskrevs ytterligare i underkategorierna; Individen i fokus och Främjar självständighet.  

Individen i fokus 

Alla de intervjuade informanterna uppgav att deras patienter utgjorde en central roll i deras 

arbete och vid utformning av behandlingsplaner. Detta genom att bland annat anpassa mötena 

utefter patienten de hade framför sig, sätta upp mål tillsammans med patienterna och att 

informationen som samlades in dels bestod av patientens egna skattningar i olika 

skattningsformulär. Men även att patientens tankar och känslor var viktiga för utformning och 

progression i behandlingen och att dessa bör valideras.  

“...vad är viktigast för patienten just nu och hur når vi dit, vilka hinder kan vi undanröja 

här på plats och vilka planer kan vi göra längre fram…’’ (Informant 5)   

“Att endast berätta för patienten vad de ska göra är inte lika bra som att involvera dem, 

ge självbestämmande och motivera dem’’ (Informant 2) 

  Främjar självständighet  

Det fanns en samstämmighet bland flertalet av de intervjuade fysioterapeuterna om att arbeta 

med och på sikt göra deras patienter självständiga i träningen. En informant lyfte särskilt hur 

arbetet kring självständighet baserades på forskningen kring reumatologi.  

‘’...jag vill ju på nåt sätt och de visar väl forskningen inom reumatologi att man ska jobba mot 

self-management [...] tillskaffa sig erfarenheter som gör att man blir bättre och bättre på att 

hantera sin situation och mer tilltron till att kunna göra det…” (Informant 5) 

Några av informanterna nämnde vikten av gruppträning och information för att främja 
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självständighet för sina patienter. 

‘’...starta i en grupp för att för att få se andra som gör samma sak och som man kan 

identifiera sig med och då känner man att man behärskar det mer och mer och tillslut kan 

man klara sig själv [...] det kan bli ett generaliserat beteende som kan nå ut över andra 

områden också.'' (Informant 1) 

”…Börja inleda med information för att det är ingen mening att jag pratar du ska träna 

utan att du vet varför [...] vi har ganska bra informationsblad som de får med där 

rubrikerna är; 'vid reumatisk sjukdom och fysisk aktivitet och träning, viktigt i både 

förebyggande syfte och som behandling...'' (Informant 3) 

 

4.1.2 Motivationens roll i beteendeförändring 

Denna kategori redogjör för motivationens roll i beteendeförändring. Av de intervjuade 

informanterna så kunde man se att alla arbetade med motivation och motiverande insatser av 

olika slag i sitt arbete med beteendeförändring. Utifrån svaren ser man att motivation spelar en 

central roll vid behandling. Underkategorin som framkom var; Motivation som verktyg.  

 Motivation som verktyg  

Samtliga informanter delgav olika gynnsamma och mindre gynnsamma sätt för att skapa och 

upprätthålla motivation hos sina patienter. Det kunde bland annat bestå av träningsalternativ, 

deltagande i träningsgrupper, fysisk aktivitet på recept (FAR) och motiverande samtalsteknik 

(MI).  

 “...FAR är jätteviktig del för att hålla igång och stötta motivation över tid…’’ (Informant 

4) 

‘’Om en patient har mycket motstånd är det bra att nyttja sig av motiverande 

samtalstekniker och utforska ambivalens och motstånd…’’ (Informant 4) 

“...att få erfarenheten att uppleva den här träningsmetoden är bra för patienten, då blir 

beteendet i sig belönande och då är det mycket lättare att vidmakthålla och hitta 

motivation till’’ (Informant 4) 
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De mindre gynnsamma metoderna bestod bland annat av hot och skuldbeläggning. 

“Hot och tvång och skuldbelägga det gillar varken patienterna, så det gillar ju ingen 

människa, att bli kontrollerad och styrd på det viset. Så det är väl ett dåligt sätt och så det 

här med att skapa skuld…’’ (Informant 1) 

 

4.1.3 Vidmakthållande av träning 

Kategorin redogör informanternas erfarenheter kring vidmakthållande av beteendeförändring till 

träning. Det framkom bland flera informanter att deras patienter ofta upplevde svårigheter med 

att vidmakthålla tränings vanor efter de avslutade kontakt med fysioterapeut i samband med 

träning.  

  Osäkerhet inför egenträning 

En återkommande erfarenhet hos informanterna var att patienter ofta upplevde oro för att 

självständigt kunna genomföra träning inom friskvård efter de avslutade träning ledd av 

verksamheten. Osäkerhet inför sin kapabilitet och avsaknad av trygghetskänslan de upplevt 

inom sjukvården var saker som framkom i intervjuerna 

“...det är svårt för dem att sedan, se att de faktiskt kommer lyckas att gå till Actic eller 

Friskis eller någon annan kommersiell anläggning…’’ (informant 3)  

“...det största problemet för dem här som inte är så självgående, att man känner sig 

kanske både mer trygg och man känner att man kanske är sämre än andra på gymmet 

[…] det är ett jättestort problem och det där måste vi bli bättre på att hitta nya 

möjligheter…’’ (informant 1) 

  Vägar till självständig fortsatt träning 

Att patienter påbörjar träning inom sjukvården med målet att sedan övergå till självständig 

träning på egen hand beskrevs av samtliga informanter. Vissa informanter uttryckte en önskan 

att ta ut patienter till friskvårdsgym och träna med dem där i syfte att underlätta fortsatt träning 

på egen hand. Det förekom även exempel kring hur man inom en region arbetade med liknande 

tillvägagångssätt, vilket upplevdes positivt.  
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“...det också finns ett mellan, lite mellanlägen och det har man byggt upp faktiskt med… 

man har träningsgrupper med PT för kroniskt sjuka […] också kommunens hälsocenter 

där man kan få en stöttning hela vägen ut i friskvården’’ (informant 4) 

“...vi ska undersöka möjligheten att få ta ut patienterna på ett vanligt gym i friskvården 

under något tillfälle bara för att instruera träningsprogram där och se att det 

fungerar…’’ (informant 2) 

 

4.2 Underlättande och försvårande faktorer vid motivering av beteendeförändring 

Efter att ha analyserat och bearbetat data kunde författarna skapa två kategorier och fyra 

underkategorier till andra frågeställningen, , se tabell IV samt beskrivning nedan.  

Tabell IV: Sammanställning av kategorier, underkategorier och koder 

Kategori Underkategori  Koder 

Organisatoriska faktorer Försvårande faktorer inom 

verksamheten  

 

 

 

 

 

Underlättande faktorer inom 

verksamheten 

Begränsat antal vårdplatser  

Önskar mer samständigt arbete  

Tidsbrist kan orsaka problem  

Tidsbrist som ensam sjukgymnast 

Svårt att få behandlingsrum  

Bristande utrustning i 

rehabiliteringsgym 

 

 

Har tid för förberedelse 

Bassäng främjar träning hos reumatiker 

Finns tid till reflektion  

Träningsgrupper är en underlättande 

faktor 

Tid och flexibilitet underlättar arbete 

Välfungerande verksamhet  

Mycket evidens att luta sig tillbaka på  

Individuella faktorer Försvårande faktorer hos 

patientgruppen 

Smärta och fatigue är hinder 

Skov påverkar behandlingsplan  

Motgångar påverkar behandlingsplan  
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Underlättande faktorer inom 

patientgruppen 

Negativa tankar försämrar funktion  

Bristande tilltro till förmåga  

Konsekvenser vid inaktivitet  

Rädsla för träning  

Rörelserädsla är en hindrande faktor  

Samsjuklighet gör det svårare att 

motivera 

 

Polikliniska patienter är i ändringsfas 

Tidigare träningsvana 

 

 

4.2.1 Organisatoriska faktorer 

Denna kategori redogör informanternas upplevelser kring vad som försvårar samt vad som 

underlättar utifrån ett organisatoriskt perspektiv vid arbetet kring beteendeförändring. Samtliga 

informanter lyfte försvårande och underlättande faktorer och hur dessa inverkade på deras 

arbete.  

Försvårande faktorer inom verksamheten 

Även fast samtliga informanter uttryckte nöjdhet över verksamheten de arbetade inom, uppgav 

flertalet av dem utmaningar. Bland annat nämndes tidsbrist, personalbrist och få mötesplatser 

som problem inom arbetet kopplat till verksamheten.  

“...jag är ju enda sjukgymnast här också, så det som inte blir gjort när jag inte är 

närvarande, är det ingen som tar…’’ (Informant 4) 

“...kan vara problem om patienten behöver mer tid än vad jag egentligen kan erbjuda…’’ 

(Informant 1) 

“... en förbättring skulle ju vara om vi arbetade ännu mera samständigt, så vi säger 

samma saker, men det är ju ibland svårt för vi sitter i helt olika byggnader och har ingen 

daglig mötesplats…” (Informant 5) 
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Underlättande faktorer inom verksamheten 

I stort var samtliga informanter nöjda och tyckte att de hade goda möjligheter att ge bra vård till 

sina patienter. Några av informanterna hade även tillgång till bassäng på sina arbetsplatser och 

lyfte att det var ett bra sätt att motverka hinder i träningen i form av rörelserädsla och smärta.   

“...då brukar ja tycka bassängen är en bra början för att patienten överhuvudtaget ska 

våga röra sig, jobba med rörelserädsla och faktiskt också få igång cirkulationen'' 

(Informant 1) 

“...vi har en bassäng som vi är supertacksamma för, det är verkligen en sån här ingång 

till om man inte har varit fysiskt aktiv tidigare och man har ont så är det en väldigt bra 

träningsstart så. Det är så positivt, bassängen är så fantastisk den ger så mycket 

rörelseglädje.'' (Informant 4) 

Förutom att gruppträningen främjade självständighet i träningen för reumatiker så agerade den 

underlättande för fysioterapeuten till att få patientgruppen att träna.           

‘’Underlättande faktorer är att använda grupper, att patienten får se hur andra gör [...] och 

träningen fungerar bättre’’ (Informant 1) 

 

4.2.2 Individuella faktorer 

Kategorin visar informanternas upplevelser kring vad som försvårar samt vad som underlättar att 

uppnå en beteendeförändring till träning hos patientgruppen på en individnivå. Samtliga 

informanter lyfte svårigheten att förhålla sig till en träningsregim då reumatiska sjukdomar ofta 

hade ett förlopp som gick upp och ned i skov, med olika mängd påverkan för individer. Den 

gemensamma upplevelsen var att detta ofta påverkade individer på diverse sätt, men främst 

genom smärta och fatigue vilket gjorde det svårt att träna och kunde leda till rörelserädsla.  

Försvårande faktorer hos patientgruppen 

Samtliga informanter nämnde smärta och fatigue som det främsta hindret hos patientgruppen för 

att förhålla sig till beteendeförändringen att träna. Det kunde finnas rädsla för att förvärra sin 

situation genom träning och rörelserädsla till följd av detta. Att få ett skov med stor påverkan 
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kunde upplevas som ett bakslag som gjorde det svårt att sedan fortsätta träna. Även samsjuklighet 

och medföljande nedstämdhet kopplat till situationen hos vissa patienter upplevdes göra det 

svårare att motivera dessa individer till träning. 

“...fatigue och smärta kan ju vara ett hinder och särskilt hos patienter som arbetar heltid 

och då tar ut, förbrukar all sin ork på arbetet, då finns det inte så mycket utrymme till att 

träna efter jobbet…’’ (Informant 2) 

“...det svåra är att det faktiskt innebär mer smärta ibland att göra saker och att det tar 

emot då resultaten inte alltid är så snabba…’’ (Informant 5) 

Informant 5 nämnde att just oförutsägbarheten med skov gjorde det svårt att förhålla sig till 

träning och rutiner vid besvär.   

“...kommer ibland oberäkneligt i skov, sjukdomen och det gör ju det också svårare ibland 

att förhålla sig till det […] hos vissa är det ju jättejobbigt att de känner att de inte har 

någon kontroll över sin situation, så de kan inte kontrollera när den här sjukdomen är 

bättre och sämre […] det är ju inte så motivationshöjande och inte gör det inte så lätt att 

bibehålla rutiner…’’ (Informant 5) 

Underlättande faktorer inom patientgruppen 

Flera informanter hade upplevelsen att patienter som själva sökt till fysioterapeut redan befann 

sig i en förändringsfas och hade tänkt över varför de skulle träna. Detta beskrevs vara 

underlättande i deras arbete jämfört med patienter som inte på eget initiativ sökt hjälp för att 

börja träning. Utöver detta lyftes att patienter som redan hade träningsvana innan diagnos kräver 

mindre motiverande insatser från fysioterapeut/sjukgymnast och var därmed lättare att arbeta 

med. 

“...om jag träffar en patient polikliniskt så har dem ofta sökt själv till någon i vårdkedjan, 

att dem vill träna. Så dem är redan i ändrings fas […] så dem personerna är redan 

motiverade…’’ (Informant 3) 

“...om man är van att träna så får man en reumatisk sjukdom, då kanske man klarar sig 

alldeles utmärkt med att få råd…’’ (Informant 4) 
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5. Diskussion  

5.1 Resultatsammanfattning 

Samtliga deltagare i studien arbetade med att motivera träning för reumatiska patienter i 

behandlingssyfte. Deras erfarenhet av att använda beteendeförändring relaterad till träning bestod 

framförallt av att sätta patienten i fokus och forma behandlingsplaner anpassade för individen i 

samverkan med individen. Där fysioterapeuten eller sjukgymnasten hade den övergripande 

kompetensen kring behandlingsmetoder vid reumatism men där varje individs förutsättningar och 

mål togs i åtanke. Exempel på detta var bland annat genom arbete med aktivitets - och 

målsättning, validering av patientens tankar och känslor, ett personcentrerat förhållningssätt och 

att arbeta stegvis. Målet med dessa tillvägagångssätt i arbetet var att varje patient fick adekvata 

verktyg som i längden ledde till att patienten blev självständig i sin träning och vidmakthöll 

beteendet.  

Utifrån det som framkom av respektive deltagare kunde man se att motivation speglade deras 

arbete genom att främja patienternas positiva erfarenheter för att förenkla vidmakthållning men 

även genom att använda motiverande samtal för att motverka ambivalens till träning. Ingen av 

deltagarna använde sig av hot eller skuldbeläggning i sitt arbete eftersom det enligt dem kunde 

påverka patienternas motivation negativt.  

Flertalet av informanterna uppgav att de kände osäkerhet inför att patienterna skulle träna 

självständigt utanför mottagningarna, vissa förmedlade även att deras patienter kände osäkerhet 

inför detta, oftast efter avslutad behandling på mottagningen eftersom faktorer som ekonomisk 

begränsning och motstånd till träning på vanligt gym var förekommande. Alla mottagningar 

arbetade inte med övergången till träning inom friskvården tillräckligt heller vilket också kunde 

påverka fysioterapeuternas möjligheter i detta skede. Dock delgav vissa informanter att man hade 

bra möjligheter för övergång till friskvårdsträning genom exempelvis rehabgym och 

träningsgrupper ledda av personlig tränare (PT), som ett mellansteg för att förbereda patienterna 

inför egenträning. 

De upplevda hindren och försvårande faktorer som framkom i studien bestod av individuella 

faktorer som bland annat sjukdomsprogressionen vid reumatism med perioder av skov, smärta 
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och fatigue. Detta kunde vidare leda till bristande tilltro till sin förmåga bland patienter, 

inaktivitet och rörelserädsla. Dessa motgångar kunde påverka upplägg och progressionen i 

behandlingsplaner som deltagarna utformade, dock framkom det att deltagarna hade detta i 

åtanke och kunde förbereda sig och anpassa behandlingsuppläggen utefter. Hinder inom 

verksamheten varierade beroende på deltagare men det som nämndes bestod av tidsbrist, 

bristande utrustning i rehabiliteringsgym, begränsat antal vårdplatser och brist på samständigt 

arbete mellan professioner.   

Oavsett hinder och försvårande faktorer så uppgav samtliga deltagare att de var nöjda över sitt 

arbete och verksamhet. Samtliga deltagare uppgav underlättande faktorer. Svaren varierade här 

också beroende på deltagare men det som framkom var att träningsgrupper, mycket evidens kring 

behandling vid reumatism att luta sig tillbaka på, tid för förberedelse och reflektion samt tillgång 

till bassängträning på mottagningen underlättade för deltagarna i arbetet med beteendeförändring.  

Patienter med tidigare träningsvana var enligt deltagarna lättare att motivera till träning.  

 

5.2 Resultatdiskussion 

I kategorin: Tillvägagångssätt för att främja beteendeförändring nämnde deltagarna vikten av att 

sätta patienten i fokus och att involvera dem i behandlingsupplägget. Man hade som mål att 

använda ett personcentrerat förhållningssätt för att ge så bra vård som möjligt. Informanterna 

arbetade bland annat med målsättning samt med validering av tankar och känslor. Detta föll i 

linje med resultaten i en översikt vars syfte var att undersöka evidensläget kring patientcentrerad 

vård vid RA. Det man bland annat kunde konkludera i översikten var att patientcentrerad vård 

krävde ett samspel mellan kliniker och patient på det viset att vårdgivaren hade i åtanke 

patientens värderingar och behov. Att patienten fick information om behandlingsalternativ, 

arbetade med mål och delgav preferenser kring behandlingen (24). 

Det informanterna även arbetade med var att man eftersträvade att göra sina patienter 

självständiga och arbetade mot självhantering av träningen. Några av tillvägagångssätten för att 

uppnå detta var genom gruppträning och att ge ut information. I en översiktsartikel nämndes att 

patienter med kroniska reumatiska sjukdomar hade en viktig roll i hanteringen av sin sjukdom 

och att denna roll oftast utgick från att patienten fick adekvata medel av vårdgivaren för att 
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möjliggöra självhantering, samarbetet mellan vårdgivare och patient nämndes därmed som en 

viktig aspekt. Ett medel som översikten nämnde hade en viktig betydelse för självhantering var 

patientutbildning som berörde information om sjukdomen, behandling, träning och målsättning. 

(25). Genom att utgå från modellinlärning inom den sociala inlärningsteorin kan man se 

implementation av gruppträning som ett sätt för informanterna att skapa en miljö där patienterna 

kan observera och lära sig från varandra för att öka tilltro till sin förmåga att träna.  

Fysioterapeuten som leder gruppen ger instruktioner, rådgivning och alternativ och blir på så sätt 

en förmedlare av Persuasive communication vilket enligt samma teori är ännu ett sätt att ge 

inflytande till beteendeförändring hos patienten och öka dennes tilltro till sin förmåga (25). 

I Kategorin: Motivationens roll i beteendeförändring beskrivs informanternas arbete kring 

motivation vid beteendeförändring, samtliga av informanterna beskrev även motivation som en 

central del i arbetet. I en systematisk översikt nämndes det att fysioterapeuter borde 

implementera motiverande insatser i sitt arbete eftersom det ökade tilltro till sin förmåga 

vidmakthållande av träningsbeteende, ökade acceptansen till att börja träna och bibehållande av 

ett långvarigt träningsbeteende. En av insatserna som presenterades i översikten var MI (16). 

Samtliga deltagare i detta arbete hade utbildning inom MI och flera av dem integrerade tekniken i 

sitt arbete då det gav stöd till patienterna men även motverkade ambivalens till träning, vilket var 

i linje med litteraturen om MI. Författarna ser behov av framtida forskning som belyser vilka 

motiverande insatser som är mest effektiva, som fysioterapeuter kan nyttja för att optimera 

vidmakthållande av träning för reumatiker.  

I kategorin: Vidmakthållande av träning, framgick det att smärtan och fatiguen som ofta 

drabbade reumatiska patienter var ett stort hinder för att patienterna skulle förhålla sig till träning 

långsiktigt och att det påverkade motivationen för det negativt. Utöver detta var det flera 

informanter som nämnde att man inte kunde kategorisera alla med en reumatisk diagnos som 

likadana, återigen var det viktigt att man utgick från individen och deras liv. Detta stämmer väl 

överens med en systematisk översikt kring icke-följsamhet hantering för reumatiska och 

muskuloskeletala sjukdomar (17), där det framgick att området var väldigt komplext och man 

inte kunde peka på en enda förklaring till icke följsamhet. Informanterna delade erfarenheten av 

att patientutbildning och en dialog kring individens tankar och funderingar var väsentligt för att 

uppnå en beteendeföränding, vilket framgick som viktiga aspekter för att förhindra icke-
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följsamhet i samma genomgång (17). 

Samtliga informanter nämnde vikten av att patienten kunde anpassa träningen i perioder med 

större sjukdomsaktivitet, vilket i tidigare nämnda översikt (3) beskrevs vara en skillnad mellan 

patienter som regelbundet deltog i fysisk aktivitet och träning och de som inte gjorde det. Där 

fann man att trots att hindren var detsamma mellan dessa, kunde de regelbundet fysiskt aktiva 

hantera detta på ett bättre sätt och anpassa sin träning vid behov. Strategier för självhantering var 

av yttersta vikt för självhantering av kroniska sjukdomar (26). Utifrån dessa premisser var det då 

väldigt angeläget att patienterna blev fysiskt aktiva och bättre på att själv anpassa träning vid 

besvär, eftersom träning var en central roll i behandlingen av sjukdomarna för att minska besvär 

(2). Alltså blir fysioterapeuters förmåga att motivera patienten väsentlig för att patienten skulle få 

förutsättningar att hantera sin sjukdom och besvär, som informant 3 nämnde.   

En aspekt som framkom i denna studie var osäkerheten vissa patienter upplevde inför egen träning 

på kommersiella gym. Informant 4 gav exempel på hur man har arbetat med detta inom sin 

verksamma region med liknande metoder som föreslogs, mellansteg och PT-ledda träningsgrupper 

för kroniskt sjuka och upplevde detta som positivt. I en tysk interventionsstudie undersökte de 

effekter av motiverande insatser i samband med intensiv träning i grupp ledda av fysioterapeuter 

hade på patienter med inflammatoriska reumatiska sjukdomar. Resultatet i studien visade att 

patienterna fick en ökad tilltro till sin förmåga egenträning trots de upplevda hinderna. De klarade 

även av att träna ensamma i efterhand i viss mån (27). Därför skulle potentiellt mellansteg och  PT-

ledda träningsgrupper med implementering av motiverande insatser i samband med gruppträningen 

kunna ha en positiv effekt för reumatiker att få ett ökat självförtroende till att träna på 

kommersiella gym. Det är dock av vikt att påpeka att studien inte fokuserade på övergång till egen 

träning på kommersiella gym för reumatiker specifikt. Författarna ser ett behov av vidare forskning 

som belyser vilken effekt mellansteg som exempelvis PT-ledda träningspass eller andra former av 

interventioner har på reumatikers tilltro till sin förmåga att egenträna hemma och på kommersiella 

gym.   

 

I kategorin: Organisatoriska faktorer med faktorer kopplat till verksamheten som försvårar eller 

underlättar arbetet beskrevs det som fördelaktigt med bassängträning. Tillgång till bassäng, 

beskrevs vara väldigt underlättande för att se till att patienter med stora begränsningar kunde röra 
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sig och skapa glädje i detta. Det nyttjades som ett verktyg för att trots smärta möjliggöra aktivitet, 

främja motivation till det samt minska rörelserädsla. Träning i vatten beskrevs i en artikel av 

Musumeci som ett utmärkt val då det användes ofta, var ett flexibelt sätt att träna på och 

uppskattades ofta av personer med reumatisk sjukdom. vilket möjliggjorde träning de annars inte 

kunde eller vågat genomföra (2). Det stärkte därmed informanternas upplevelser av bassängträning 

som ett effektivt sätt att minska rörelserädsla för patienter med reumatiska sjukdomar. Boutevillain 

et al. (14) nämnde även gruppträning som en underlättande faktor för träning hos patienter med 

muskuloskeletal smärta (14) vilket föll i linje med vad informant 1 nämnde kring gruppträning som 

underlättande faktor.  

I kategorin: Individuella faktorer som kan påverka träning återfanns flera av de symtom som 

drabbade patientgruppen (5). Hindren som informanterna uppgav att patienterna hade, där smärta 

och fatigue var det främsta, stämde överens med en litteraturöversikt kring området hos patienter 

med RA (3). Flera informanter nämnde även likt vad som framkom i översikten att icke 

sjukdomsspecifika orsaker som tidsbrist och ekonomiska faktorer kunde vara hinder, vilket i en 

annan intervjustudie med patienter med RA förekom som externa hinder för aktivitet (27). Detta 

talade för att det individcentrerade arbetssättet som informanterna uttryckt var lämpligt.  

Den underlättande faktor att polikliniska patienter redan var i förändringsfas beskrevs vara 

underlättande eftersom patienterna redan fick uppfattningen att träning var något bra för dem och 

därmed visste vad de vad de ville ha hjälp med av fysioterapeuten. Att träningsvana patienter var 

lättare att motivera till träning kunde förstås utifrån att dessa redan hade erfarenhet och därmed 

gick det snabbt och enkelt att guida dem, de beskrevs kräva mindre insatser och stöd från 

fysioterapeuten. Detta borde enligt The self-determination theory (SDT) yttra sig som inre 

motivation (28). De polikliniska patienterna såg träning som något bra, möjligtvis som en del av 

deras identitet eller något de ville sträva efter att uppnå för sitt eget bästa, i reumatikers fall 

kunde det handla om smärtlindring eller ökning av den generella livskvaliteten. Deras motivation 

berodde inte lika mycket på yttre faktorer som rädsla för skuld eller press från fysioterapeuten. 

Fysioterapeuten gav stöd vid behov och gynnade patientens autonomi vilket var en faktor för inre 

motivation vid SDT och därmed hade de enligt teorin en större chans att fortsätta träning på egen 

hand (28). 
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5.3 Metoddiskussion 

I den här studien tillämpades kvalitativ metod för att få information om fysioterapeuters 

upplevelser och erfarenheter kring motiverande arbete för reumatiska patienter. Ett strategiskt 

urval tillämpades då det eftersöktes informationsrika beskrivningar från informanter med 

erfarenhet i området reumatologi, för att ge förutsättning för en bred analys av fenomenet. Den 

strategiska urvalsgruppen borde öka trovärdigheten av studiens resultat jämfört med om 

informanterna varit exempelvis fysioterapeuter som inte har eller hade reumatologi som 

huvudområde i sitt arbete. 

Alla informanter uppfyllde inklusionskriterierna, men en informant hade kortare erfarenhet än de 

andra vilket kunde vara en svaghet för studiens kvalite då de andra möjligtvis hade mer 

erfarenhet kring fenomenet som författarna avsåg undersöka. Rekrytering skedde genom att 

skicka ut mejl med information om deltagande till berörda verksamhetschefer och 

intervjupersoner.  

Det specifika urvalet gav utmaningar för författarna vid rekrytering av studiedeltagare. Bland 

annat blev det en låg respons av intresserade studiedeltagare. Initialt var planen att rekrytera från 

mottagningar inom region Stockholm och Uppsala, vilket metodmässigt kunde ses som en 

svaghet då det inte skulle vara representerbart för hela landet och därmed utökades rekryteringen 

till att innefatta 20 regioner. Dock lyckades endast författarna rekrytera informanter från 3 

reumatologmottagningar i 3 av dessa regioner. Författarna var medvetna om att detta kunde vara 

en svaghet och att det fördelaktiga hade varit om de rekryterade informanterna kom från olika 

regioner för att minska risken för att begränsa variationer av erfarenhet och öka spridningen. Det 

är av vikt att påpeka att syftet i kvalitativ metod är att få fram kunskap om fenomenet (18) vilket i 

denna studie är deras upplevelser och erfarenheter kring ämnet som studerades. Därmed blir det 

viktigare än antal ställen som representeras. Arbetet skiljer sig till viss del mellan olika 

arbetsplatser, med åtanke till det låga antalet informanter och därmed spridning mellan regioner 

samt subjektiviteten är det svårt att dra slutsatser kring hur väl studien speglar landet som helhet 

och vilka insatser som används. Däremot var det många likheter i de olika informanternas svar 

vilket bör stärka resultatets överförbarhet. Genom att författarna eftersträvade att grundligt 

presentera studiens delar i form av urval, deltagare, datainsamling och analys så borde 



24 

 

överförbarheten blivit lättare att bedöma (23). 

Inom ramen för detta examensarbete bedömdes fem informanter som lämpligt antal för tillräcklig 

mättnad.  En intervjuguide formades bestående av öppna frågor för att öppna upp för 

informanterna att djupare delge sina erfarenheter och upplevelser av fenomenet som avsågs 

undersökas (21) vilket borde stärka studiens kvalite. Författarna bakom studien genomförde 

intervjuerna tillsammans. En ledde intervjun för att hålla fokus i konversationen, men för att 

minimera risken att relevanta följdfrågor skulle missas kunde den andra flika in vid behov. I och 

med att de besatt begränsad erfarenhet av kvalitativa intervjuer sedan tidigare var det möjligt att 

relevanta följdfrågor saknades och därmed att relevant data inte fångades upp. I syfte att 

motverka påverkan av detta använde man sig av en provintervju som sedan granskades av 

författarna för att upprätthålla en god och jämn kvalité genom nästkommande intervjuer. 

Författarna ändrade intervjutekniken och reviderade intervjuguiden genom tillägg av fler 

följdfrågor till grundfrågorna, som vid behov kunde användas för att få ut så mycket relevant 

information som möjligt och nå full mättnad i de kommande intervjuerna. Man förtydligade även 

vissa frågor för att underlätta förståelse för kommande informanter. Författarna beslutade sedan 

att inte använda provintervjun i analysprocessen och resultatet eftersom den inte bedömdes hålla 

tillräcklig kvalité.  

Ursprungligen syftade studien till att utforska fysioterapeuters upplevelser och erfarenheter att 

motivera till beteendeförändring i form av träning för patienter med RA, men detta ändrades till 

att beröra alla reumatiska sjukdomar, för att bättre täcka den större patientgruppen, och då det 

också var tydligt att informanterna svarade på frågeställningarna inte utifrån enbart RA utan alla 

patienter med reumatiska sjukdomar. Frågeguiden ändrades från att beröra erfarenheter av RA till 

att beröra erfarenheter av reumatiska sjukdomar i stort efter testintervjun. Ett liknande förslag 

hade diskuterats innan rekryteringsprocessen för att minimera risken för att rekrytera för få 

informanter, det förslaget hade fått godkänt av examinatorn och därmed kunde författarna ändra 

om syfte och frågeställningar senare.   

Författarna erbjöd fysiska möten som ett alternativ till informanterna men samtliga deltagare 

föredrog att möten skedde digitalt. Författarna var medvetna om att det funnits en risk att mindre 

information framkom under intervjuerna eftersom digitala möten kunde ha påverkat hur mycket 
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en person öppnade upp sig jämfört med fysiska möten. Inget i själva intervjuerna talade om för 

att de kände sig hämmade av det men det kunde såklart ha påverkat ändå. Fördelen med 

nyttjandet av digitala intervjuer möjliggjorde ett större urval än närområde och minskad 

ekonomisk kostnad för studien.  

Författarna bearbetade resultatanalysen både var för sig och gemensamt. Genom att bearbeta data 

tillsammans kunde eventuella olikheter och avvikelser diskuteras tills enighet kunde 

åstadkommas. En styrka i att utföra resultatanalysen på detta sätt var att risken för eventuella 

missförstånd minskades. Vid resultatanalysen använde sig författarna även av 

forskartriangulering genom att se över bearbetningen av kondenseringen, kodningen, 

underkategorierna och kategorierna för att öka trovärdigheten och överförbarheten i arbetet (22). 

För att underlätta för läsaren att ta del av resultaten, och för denne att bedöma trovärdigheten så 

presenterades resultatanalysen med hjälp av tabeller för att ge överskådlighet och klarhet i 

arbetet. Samt genom användning av citat och löpande text. 

 

5.4 Etikdiskussion  

Uppgifter om informanterna som insamlades under arbetet hade kunnat orsaka osäkerhet och 

obekvämlighet om dessa läckt ut. Vissa av svaren som införsamlades kunde misstolkas som 

kritik mot verksamheten inom vissa aspekter, dock så motverkade studiens konfidentialitet 

eventuella risker för att detta skulle ske. Det borde även påpekas att det kunde vara känsligt att 

delge sina personliga reflektioner och erfarenheter för någon annan och därmed var författarna 

noga med att respektera informanternas integritet under hela arbetet. Eftersom det är just 

informanternas upplevelser som efterfrågades, blir det inget som kan bedömas som rätt eller fel, 

vilket kombinerat med frivilligt deltagande och möjlighet att dra sig ur studien, borde minimera 

risk för obehag kring deltagandet i studien.  

 

6. Konklusion 

I bemötandet av patienter med reumatiska sjukdomar upplevs det av de intervjuade 

fysioterapeuterna som viktigt att utgå från individen och dess förutsättningar. För att motivera 
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dessa patienter till träning och främja deras självständighet, vilket är en viktig del av 

behandlingen, måste fysioterapeuten få patienten att se nyttan och få en positiv bild av fysisk 

aktivitet. Det noteras att hinder för träning är individuella men smärta och fatigue är de största 

utmaningar som patienter möter, vilket försvårar för fysioterapeuterna att få sina patienter att 

påbörja och förhålla sig till ett träningsbeteende. De menar att man med fördel nyttjar sig av 

motiverande insatser som är individanpassade. Gruppverksamhet är ett viktigt verktyg som de 

intervjuade fysioterapeuterna delger och kan använda sig av för att underlätta träning och främja 

självständighet för patientgruppen. Fortsatt utvecklingsarbete och mer forskning behövs kring 

fysioterapeuters arbetssätt för att fler patienter ska uppnå en långvarig och självständig 

beteendeförändring i form av träning.  
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BILAGA A - Intervjuguide 

 

Intervjuguide 

1. Berätta lite om arbetsplatsen du arbetar på - hur ser en vanlig dag ut?  

2. Vad är din erfarenhet av att motivera beteendeförändring hos dina patienter?  

3. Vad är motivation för dig- hur skapar man motivation hos en patient? 

- Finns det dåliga sätt att motivera?  

- Vad är mest framgångsrikt för att skapa motivation?  

- Hur viktigt är motivation för reumatiska patienter? 

4. Finns det hinder kring att skapa motivation?  

5. Finns det underlättande faktorer kring att skapa motivation? 

6. Hur ofta motiverar du patienter till att börja/eller ändra träningsvanor?  

- Hur upplever du processen av att motivera dina patienter till att träna? 

- Hur gör du om en patient inte följer träningsupplägget/råden? 

7. Upplever du någon skillnad i att motivera träning jämfört med andra levnadsvanor eller 

beteenden för denna patientgrupp? 

- Hur skiljer sig dina erfarenheter jämfört med andra patientgrupper om du arbetat med 

dessa? t.ex. lättare/svårare motivera, varför?.  

8. Upplever du att det finns några hindrande/försvårande faktorer för träning hos denna 

patientgrupp? 

- Skiljer sig dina erfarenheter jämfört med andra patientgrupper?  

- Vad brukar eventuella hindrande faktorer bero på? 

9. Finns det faktorer inom verksamheten som påverkar arbetet negativt? 

- Upplever du att det finns begränsningar inom er verksamhet som påverkar de motiverande 

insatserna för patienterna?  

- Vad gör du för att arbeta dig igenom eventuella hinder?  

10. Finns det faktorer inom verksamheten som underlättar ditt arbete? 

11. Upplever du att det finns utvecklingsmöjligheter för de motiverande insatserna du använder 

dig av?  

- Finns det alternativa tillvägagångssätt?  
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- Finns det utbildningar/kurser inom motivation?  

- Finns det något kring träningsmetoder?  

12.   Finns det något du vill berätta som vi ej har frågat om och isåfall vad? 

13. Finns det något du känner att vi skulle kunna ändra på i vår intervjuguide? T.ex. andra 

frågor att ställa o.s.v.? 

 

 Övergripande följdfrågor:  

- Kan du berätta mer? 

- Kan du ge några exempel?  

- Kan du utveckla det där?  

- Hur tänker du kring det?  

- Hur gjorde du? 
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BILAGA B - Information till forskningspersoner 

 

Vi vill fråga dig om du vill delta i ett forskningsprojekt. I det här dokumentet får du information 

om projektet och vad det innebär att delta. 

 

Vad är det för ett projekt och varför vill ni att jag ska delta? 

Fysioterapeuter har en viktig roll i behandlingen av patienter med reumatiska sjukdomar. 

Patientgruppen är mindre fysiskt aktiv än övriga befolkningen trots att det finns flertalet 

hälsofördelar med träning. Som fysioterapeuter har ni en viktig roll i att motivera individer till att 

vara fysiskt aktiva och träning men det finns mindre forskning som belyser fysioterapeutens 

erfarenheter och syn på att motivera patienter med reumatism till träning. 

 

Forskningshuvudman för projektet är Uppsala universitet. 

 

Hur går projektet till? 

En intervju kommer ske i person på önskad plats alternativt via telefon/zoom/teams där ni kommer 

få svara på frågor gällande motiverande insatser till patienter med reumatiska sjukdomar. Intervjun 

beräknas ta ca 30 minuter till en timme att genomföra och kommer spelas in för att sedan 

transkriberas. Efter transkription raderas inspelningen och allt material kommer vid bearbetning 

avidentifieras från innehåll som kan komma att kopplas till dig. Deltagande och personliga 

uppgifter kommer hållas konfidentiellt. Innehåll från intervjuer kan komma att kännas igen i 

studien. 

 

Vad händer med mina uppgifter 

Projektet kommer att samla in och registrera information om dig. Inspelade intervjuer raderas efter 

transkription och allt material kommer vid bearbetning avidentifieras från innehåll som kan komma 

att kopplas till dig. Deltagande och personliga uppgifter kommer hållas konfidentiellt och inte vara 

med i studien. Innehåll från intervjuer kan komma att kännas igen i studien. 

Information om vilka arbetsplatser som ligger bakom datainsamling kommer redovisas i studien. 

Alla uppgifter om dig kommer endast hanteras av studieansvariga. 
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Möjliga följder och risker med att delta i projektet 

Vi beräknar inte att det finns några särskilda risker med deltagande i denna studie. 

 

Hur får jag information om resultatet av projektet 

Det kommer gå att ta del av din individuella data när projektet är sammanställt, materialet kommer 

däremot vara avidentifierat. Du kan ta del av detta via kontakt med studieansvariga. 

 

Deltagandet är frivilligt 

Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta deltagandet. Om du väljer att 

inte delta eller vill avbryta ditt deltagande behöver du inte uppge varför. 

Om du vill avbryta ditt deltagande ska du kontakta de ansvariga för projektet (se nedan). 

 

 

Ansvariga för projektet 

Ansvariga för projektet är Jonathan Gutiérrez Malmbom och Marko Lazarevic 

Fysioterapeutstudenter, Uppsala universitet. 

Jonathan.gutierrezmalmbom.8990@student.uu.se  

Marko.lazarevic.0697@student.uu.se 

 

Handledare 

Hedvig Zetterberg 

Hedvig.zetterberg@neuro.uu.se 
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BILAGA C - Brev till verksamhetschef 

 

Hej! 

Vi är två studenter vid fysioterapeutprogrammet på Uppsala universitet. Vi håller på att förbereda 

ett examensarbete (C-uppsats), där ämnet som avses studeras är fysioterapeuters upplevelse och 

erfarenheter av att motivera beteendeförändring i form av träning för patienter med reumatiska 

sjukdomar. 

 

Vad är det för ett projekt och varför vill ni rekrytera från oss? 

Fysioterapeuter har en viktig roll i behandlingen av patienter med reumatiska sjukdomar. 

Patientgruppen är mindre fysiskt aktiv än övriga befolkningen trots att det finns flertalet 

hälsofördelar med träning. Som fysioterapeuter har man en viktig roll i att motivera individer till 

att vara fysiskt aktiva och träning men det finns mindre forskning som belyser fysioterapeutens 

erfarenheter och syn på att motivera patienter med reumatiska sjukdomar till träning. 

 

Hur går projektet till? 

Intervjuer kommer ske med person på önskad plats alternativt via telefon/zoom/teams där 

fysioterapeuterna/sjukgymnasterna kommer få svara på frågor gällande motiverande insatser till 

patienter med reumatoid artrit. Intervjun beräknas ta ca 30 minuter till en timme att genomföra och 

kommer spelas in för att sedan transkriberas. Efter transkription raderas inspelningen och allt 

material kommer vid bearbetning avidentifieras från innehåll som kan komma att kopplas till 

deltagarna. Deltagande och personliga uppgifter kommer hållas konfidentiellt. Innehåll från 

intervjuer kan komma att kännas igen i studien. 

 

Möjliga följder och risker med att delta i projektet 

Vi beräknar inte att det finns några särskilda risker med deltagande i denna studie. 

 

Deltagandet är frivilligt 

Fysioterapeuternas deltagande är frivilligt och de kan när som helst välja att avbryta deltagandet. 

Om de väljer att inte delta eller vill avbryta sitt deltagande behöver de inte uppge varför. 
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Om man vill avbryta sitt deltagande ska de kontakta de ansvariga för projektet (se nedan). 

 

Med vänliga hälsningar, 

Jonathan Gutiérrez Malmbom & Marko Lazarevic     Hedvig Zetterberg 

Fysioterapeutstudenter                                         Handledare 

Jonathan.gutierrezmalmbom.8990@student.uu.se         Hedvig.zetterberg@neuro.uu.se 

Marko.lazarevic.0697@student.uu. 


