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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund: Hemträningsprogram är en vanlig intervention inom fysioterapi och det finns 

evidens för att hemträningsprogram har en positiv effekt hos patienter med muskuloskeletala 

besvär. Följsamheten till dessa är dock låg. Forskning har identifierat flertalet faktorer som 

påverkar patienters följsamhet. Det finns ett flertal teorier kring beteendeförändring som kan 

kopplas till följsamhet.   

Syfte: Att beskriva hur fysioterapeuter inom primärvården upplever att de arbetar med att 

öka följsamheten till hemträningsprogram hos patienter med muskuloskeletala besvär. 

Metod: En kvalitativ design med induktiv ansats användes. Datainsamlingen skedde i form 

av fem semistrukturerade intervjuer. En kvalitativ innehållsanalys användes för att analysera 

materialet.  

Resultat: Tre kategorier och elva underkategorier identifierades i analysprocessen. 

Kategorierna var: möjliggöra träning, utformning av hemträningsprogram och motivera till 

träning. Exempel på underkategorier är minska smärta, påverka fysiska omgivningsfaktorer, 

individanpassa dosering, målsättning och kartläggning av träning.  

Slutsats: Informanterna upplever att de på olika sätt arbetar med att öka följsamheten till 

hemträning hos sina patienter. De upplever att de riktar åtgärder mot både individ – och 

omgivningsfaktorer. Framtida forskning kan fokusera på patienters upplevelser alternativt 

studera effekten av de arbetssätt som denna studie identifierat.  

Nyckelord: Beteendeförändring, beteendemedicin, fysioterapi, kvalitativ design, 

intervjustudie, egenträning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Background: A home exercise program is a commonly used intervention in physiotherapy. 

There is evidence that home exercise programs have a positive effect on musculoskeletal 

disorders. Adherence to these training programs is low. Several factors that affect adherence 

have been identified in research. A number of theories regarding behavioral change can be 

linked to adherence.  

Aim: To describe how physiotherapists within primary care perceive that they are working to 

improve adherence to home exercise programs in patients with musculoskeletal disorders. 

Method: A qualitative design with an inductive approach was used. The collection of data 

took the form of five semi-structured interviews. A qualitative data analysis was used to 

analyze the material. 

Result: Three categories and eleven subcategories were identified during the analysis. The 

categories were: enabling of training, the design of the home excerise program and 

motivating exercise. Examples of subcategories are reduce pain, influence physical 

environmental factors, individualize dosage, goal-setting and mapping of training.    

Conclusion: The interviewees perceive that they work in several different ways to increase 

their patients adherence to home exercise. They perceive that they work with both individual 

– and environmental factors. To some extent, this is done in accordance with theories of 

behavioral change described in the literature. Future research could focus on the experience 

of patients or alternatively study the effect of the different approaches that were identified in 

this study.   

Keywords: Behavioral change, behavioral medicine, physiotherapy, qualitative design, 

interview study, self-training. 
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1 BAKGRUND 

Denna studie handlar om hur fysioterapeuter upplever att de arbetar med att öka patienters 

följsamhet till hemträningsprogram. Bristande följsamhet har rapporterats i litteraturen och 

det är även något som författarna har upplevt under sin verksamhetsförlagda utbildning. Av 

dessa anledningar anser författarna att det är ett område som är av intresse att undersöka. 

Förhoppningen är att studien skall ge upphov till reflektion och idéer kring hur man som 

fysioterapeut kan arbeta med att öka denna följsamhet.  

1.1 Fysioterapi 

Fysioterapi är ett kunskaps -och professionsområde. Kunskapsområdet, som kallas 

fysioterapivetenskap, kännetecknas av synen på människans hälsa utifrån fysiska, psykiska, 

sociala och existentiella faktorer. I centrum finns en förståelse för att människor har 

inneboende läkande krafter. Med rörelse kan dessa krafter aktiveras. Rörelse ses inom 

fysioterapi som något essentiellt för människans funktion och gör att det blir möjligt att 

uppnå sina mål (Broberg & Tyni-Lenné, 2010).  

Fysioterapeuten använder sig av rörelse som verktyg för att öka hälsa och minska ohälsa och 

arbetar med ett kliniskt resonemang i en beslutsprocess. Denna process består av 

undersökning, diagnosticering, prognos och målsättning samt planerande och genomförande 

av terapeutiska, pedagogiska och miljöinriktade interventioner  vars resultat sen utvärderas. 

(Broberg & Tyni-Lenné, 2010). 

Primärvård definieras av Socialstyrelsen (2005) som ” hälso- och sjukvårdsverksamhet som 

utan avgränsning vad gäller sjukdomar, ålder eller patientgrupper svarar för befolkningens 

behov av grundläggande medicinsk behandling, omvårdnad, förebyggande arbete och 

rehabilitering och som inte kräver sjukhusens medicinska och tekniska resurser”.  

1.2 Hemträningsprogram 

När termen hemträningsprogram används i denna studie syftas på träning som patienten 

blivit ordinerad av sin fysioterapeut men som inte övervakas av denne, alltså egenträning. 

Denna träning kan ske på fysioterapikliniken likväl som i hemmet och kan bestå av till 

exempel styrkeövningar, stretching eller promenader. 

Hemträningsprogram är en vanlig intervention inom fysioterapi för patienter med 

muskuloskeletala besvär (Wright, Galtieri & Fell, 2014). Muskuloskeletal smärta drabbar 1 av 
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4 vuxna och är den vanligaste orsaken till långvarig smärta (Walsh et al., 2008 ). Ungefär 30 

% av patienterna inom svensk primärvård söker för smärtrelaterade problem och 2/3 av 

dessa problem är förlagda till muskuloskeletal vävnad (Hasselström, Liu-Palmgren & Rasjö-

Wrååk, 2002). Det finns evidens för att både träning i allmänhet och hemträningsprogram 

har en positiv effekt på olika muskuloskeletala besvär. Ett exempel på detta är Choi, Verbeek, 

Tam & Jiang (2010) som konstaterar att det finns måttlig evidens för att träning kan 

förhindra återfall av ländryggssmärta. Van Middelkoop et al. (2010) menar i sin tur att 

evidensen pekar på att träning är ett effektivt verktyg för att minska smärta och öka funktion 

hos dessa patienter men det finns ingen konsensus om vilken typ av träning som är mer 

effektiv än någon annan. När det kommer till hemträningsprogram har Basset & Prapavessis 

(2007) visat att detta kan vara ett gångbart behandlingsalternativ för patienter med stukade 

fotleder. Ett träningsprogram för laterala epikondyl-besvär har enligt Bisset, Paungmali & 

Vicenzino (2005) visat sig ha bättre påverkan på vilosmärta, ansträngningssmärta och 

upplevd arbetsförmåga jämfört med ultraljudsbehandling efter åtta veckor. Vid en 

uppföljning efter tre år rapporterade träningsgruppen återigen mindre smärta och bättre 

arbetsförmåga.  

Hemträningsprogram kan bestå av allt från specifika muskelstärkande övningar och 

stretching till generell träning. För att kunna leverera ett effektivt hemträningsprogram krävs 

det att terapeuten förlitar sig på en evidensbaserad intervention och säkerställer adekvat 

dosering (Portney & Watkins, 2000). Studier har dock visat att följsamheten till 

hemträningsprogram ej når upp till, av vårdpersonal, rekommenderad nivå (Alexandre, 

Nordin, Hiebert & Campello, 2002; Kolt & McEvoy, 2003). 

1.3 Följsamhet 

1.3.1 Definition 

I detta arbete används termen “följsamhet” som översatt från engelskans ”adherence” där 

patienten tillskrivs en aktiv roll i sitt egna välmående till skillnad från begreppet 

”compliance” där patienten ges en passiv roll och förväntas lyda rekommendationer 

(Midence & Myers, 1998). World Health Organization, (2003) har tagit fram följande 

definition av följsamhet (adherence):” the extent to which a person’s behavior – taking 

medication, following a diet, and/or executing lifestyle changes, corresponds with agreed 

recommendations from a health care provider.” DiFabio, Mackey & Holte (1995) menar att 

patienter som har en hög följsamhet till förskriven träning uppvisar bättre resultat jämfört 

med de som har låg följsamhet. Kolt & McEvoy (2003) menar dock att trots att följsamhet ses 

som en viktig del i skaderehabilitering är evidensläget för förhållandet mellan följsamhet och 

resultatet av rehabilitering inkonsekvent. Att du är följsam till en behandling behöver inte 

garanterat betyda att du får ett bättre resultat. 
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1.3.2 Faktorer som påverkar följsamhet 

Studier som har undersökt patienters följsamhet till hemträningsprogram har visat att 

mellan en till två tredjedelar av patienterna inte följer sina föreskrivna program (Sirur, 

Richardson, Wishart & Hanna, 2009). Låg följsamhet kan få som konsekvens att fysioterapi 

ses som inneffektivt. Effektiva fysioterapeutiska interventioner kan komma att överges då 

patienter inte följer doseringen (Portney & Watkins, 2000). Det kan vara till hjälp för 

fysioterapeuter att identifiera barriärer för följsamhet och föreslå metoder för att minimera 

inverkan av dessa barriärer och därigenom maximera följsamheten (Jack, McLean, Moffet & 

Gardiner, 2010). Jack et al. (2010) har bland annat identifierat följande barriärer för 

följsamhet; låg fysisk aktivitetsnivå, låg self-efficacy, depression, ångest/stress, känsla av 

hjälplöshet, minimalt socialt stöd och ökad smärta vid utförande av hemträningsprogram. 

Låg följsamhet har hos äldre med nedsatt balans visat sig vara associerat med negativa 

förändringar av patientens hälsa, tappat intresse, rädsla för att falla, andnöd samt låga 

utfallsförväntningar (Forkan et al., 2006). 

Följsamhet till träningsprogram hos patienter med artros har till exempel visat sig vara bäst 

de första månaderna men går snabbt ned med tiden (Mazières et al., 2008.). Följsamheten 

korrelerar även med den upplevda effektiviteten av träningsprogrammet, tidigare 

träningsvana, socialt stöd, tillgänglighet till träningsmöjligheter samt patientens 

förväntningar om resultatet (Mazières et al., 2008). Strategier som har visat sig vara bra för 

att öka följsamhet till hemträningsprogram är bland annat att patienten är delaktig i 

utformningen av träningsprogrammet, regelbunden uppföljning av träningsprogrammet från 

fysioterapeuten, positiv feedback från fysioterapeut (Beinart, Goodchild, Weinman, Ayis & 

Godfrey, 2013) samt träningsdagbok och kontakt med ansvarig terapeut via telefon och mail 

(Mazières et al., 2008).  

Övervakad träning hos patienter med kronisk muskuloskeletal smärta har visat sig vara mer 

effektiv än oövervakad träning/hemträning för att öka följsamhet till förskriven 

träning(Aitken, Buchbinder, Jones & Winzenberg, 2015). Kontinuerlig uppmuntran, 

övervakad träning och förklaringsmodeller gällande behandlingens effekter verkar öka 

följsamheten till rehabiliteringsprogram. Större följsamhet till den föreskrivna 

interventionen behöver dock inte resultera i bättre behandlingsresultat (Coppack, Kristensen 

& Karageorghis, 2012). Typ av träning som förskrivs (aerobisk versus muskulär 

motståndsträning) har inte visat sig ha någon påverkan på följsamheten. När man beslutar 

om vilken slags motion man ska förskriva till en patient för att initiera och bibehålla ett nytt 

träningsprogram bör man utgå från patientens preferenser samt aktuellt evidensläge (Aitken 

et al., 2015). Simek, McPhate & Haines (2012) visar dock att följsamheten hos äldre patienter 

med ökad fallrisk påverkas av hemträningsprogrammets sammansättning. Till exempel 

visade det sig att balansövningar i större utsträckning korrelerade med full följsamhet, 

medan flexibilitetsövningar hade negativ påverkan på följsamheten hos dessa patienter.  

Det finns ingen ”följsamhetspersonlighet” och många patienter som rapporterar bristande 

följsamhet behöver sällan endast mer utbildning, de behöver hjälp med beteendeförändring 

(Hay-Smith, Mcclurg, Frawley & Dean, 2016). Många människor vet vad man bör göra men 
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gör det ändå inte, detta kallas för ”the knowledge-behaviour gap”. Att man startar ett nytt 

beteende i en övervakad miljö behöver inte betyda att detta nya beteende inkorporeras i ens 

dagliga rutiner. Patienten slutar därmed att utföra det nya beteendet och återupptar det ej 

(Midence & Myers, 1998). Campbell et al. (2001) drar slutsatsen att vårdgivare behöver förstå 

de bakomliggande faktorerna till låg följsamhet för att kunna ge stöttning i patientens 

rehabiliteringsprocess. Sådana faktorer kan till exempel vara låg self-efficacy för 

hemträningen samt smärta vid utförandet. Det saknas idag forskning om hur fysioterapeuter 

inom primärvården upplever att de arbetar med att öka patienterns följsamhet till 

hemträningsprogram.   

Det finns olika teorier kring beteendeförändring. Exempel på dessa är Socialkognitiv teori, 

Transteoretiska modellen. Health Action Process Approach och Health Locus of Control. 

Dessa teorier kan tänkas beskriva faktorer som påverkar patienters följsamhet till 

hemträningsprogram. 

1.4 Socialkognitiv teori 

Enligt Banduras socialkognitiva teori (SCT) interagerar personen, omgivningen och 

personens beteende i en beteendeförändringsprocess. Mänskligt beteende ses som en 

produkt av ett dynamiskt samspel mellan personliga faktorer, beteendefaktorer och 

omgivningsfaktorer. Denna teori fokuserar delvis på individers potential att anpassa och 

konstruera miljöer utefter individens syfte. Utöver detta belyser den även individers kapacitet 

att arbeta tillsammans och interagera med omgivningen för att uppnå förändringar som är 

fördelaktiga för gruppen, ett exempel på detta är hälsofrämjande arbete på samhällsnivå 

(Bandura, 1986). 

1.4.1 Self-efficacy 

Ett centralt begrepp inom den socialkognitiva teorin är self-efficacy, alltså patientens tilltro 

till sin egen förmåga att utföra en specifik aktivitet i en specifik situation. Enligt denna teori 

är self-efficacy en avgörande faktor för om patienten kommer att försöka genomföra 

beteendet eller ej (Denison &Åsenlöf, 2013). Ett exempel på ett sådant beteende kan vara att 

utföra ett hemträningsprogram som fysioterapeuten förskrivit och rekommenderat i 

rehabiliterande syfte. Om patienten har en låg self-efficacy för att utföra ett 

hemträningsprogram är det viktigt att arbeta med åtgärder för att höja patientens self-

efficacy. Bandura(1997) har identifierat ett flertal metoder för att öka patienters self-efficacy: 

Mastery experience, vilket innebär att individen tillåts lyckas med överkomliga men 

successivt mer krävande utförande av önskat beteende. Att få uppleva mastery experience är 

den faktor som har starkast inverkan på self-efficacy. För att öka patientens tilltro till sin 

förmåga att genomföra hemträningsprogram kan det, enligt denna teori, vara lämpligt att se 

till att patienten får övningar som de behärskar och att dosera på en nivå så att patienten 

klarar av att genomföra träningsprogrammet. Social modeling/Modellinlärning, där 
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individen får se att andra individer som liknar dem själva lyckas med att utföra önskat 

beteende. Förbättra fysisk och emotionell status, att se till att patienten har bra 

förutsättningar fysiskt och emotionellt för att utföra det nya beteendet. Detta kan till exempel 

handla om att se till att patienten är utvilad och avslappnad innan denna utför ett 

hemträningsprogram. Det kan även handla om att minska stress och negativa emotioner 

samtidigt som man förstärker positiva emotioner. Verbal persuasion där terapeuten intalar 

personen att denne kan klara att utföra aktiviteten, stark övertalning kan ge en tillräckligt 

stark ökning av självförtroendet för att initiera beteendeförändring.  

1.4.2 Andra viktiga begrepp inom SCT 

Andra viktiga begrepp inom SCT är bland annat utfallsförväntningar vilket är personens 

förväntningar kring resultatet av ett beteende och värdet för patienten av detta resultat. 

Genom att informera patienten om träning och vilka resultat träningen kan generera försöker 

fysioterapeuter att påverka dessa utfallsförväntningar (Denison &Åsenlöf, 2013). Låga 

utfallsförväntningar har visat sig ha en negativ påverkan på följsamhet hos äldre patienter 

med nedsatt balans (Forkan et al., 2006). Begreppet incentive motivation innebär 

användandet av förstärkning och bestraffning för att modifiera beteenden. Ett annat begrepp 

är facilitering, då patienten förses med resurser för att underlätta beteendeförändringen. 

Fysioterapeuten kan till exempel förse patienten med ett gummiband så att patienten kan 

utföra sin träning var som helst. Facilitering gäller även omgivningsfaktorer som kan vara 

eventuella hinder för beteendeförändring. Självreglering betyder att patienten använder sig 

av till exempel självmonitorering, målsättning och självbelönande (McAlister, Perry & Parcel, 

2008). Utöver självmonitorering, som beskrivs mer ingående nedan, är målsättning en viktig 

del av självreglering. Fysioterapeuten kan hjälpa patienten att sätta såväl kortsiktiga som 

långsiktiga mål gällande sitt nya beteende. Levack et al. (2006) konstaterar att det finns viss 

evidens för att målsättning kan öka följsamheten till rehabiliteringsprogram. Det har även 

visat sig att mål som sätts i samråd mellan patient och terapeut ger högre följsamhet än mål 

som sätts av terapeuten (Basset & Petrie, 1999). Coppack et al. (2012) menar att målsättning 

kan ha positiva effekter på följsamhet och self-efficacy hos patienter med ländryggsbesvär.  

Detta är beteendeförändringsstrategier som fysioterapeuten kan lära ut till patienten. 

Patienten kan således använda sig av dessa strategier för att öka chansen att denna kommer 

utföra ett förskrivet hemträningsprogram. Positiv förstärkning kan enligt Aitken et al. (2015)  

vara effektiv för att öka följsamhet. De nämner även målsättning samt självmonitorering i 

form av träningsplan och träningsdagbok. Ett viktigt verktyg som kan användas för 

självmonitorering är just en träningsdagbok. I en träningsdagbok kan patienten bland annat 

skriva ner vilken träning som har utförts och om de har upplevt några hinder för träningen. 

Funktionen hos en träningsdagbok är att innehålla uppgifter kring träningen, ge en grund för 

förstärkning av beteendet och bidra till en diskussion kring faktorer som hindrar det önskade 

beteendet. (Denison & Åsenlöf, 2013). 
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1.5 Den transteoretiska modellen  

Den transteoretiska modellen (Prochaska & DiClemente, 1983) beskriver olika stadier av 

beteendeförändring och de strategier/processer som används av människor för att förflytta 

sig mellan dessa olika stadier. Nedan följer en kortfattad beskrivning av huvuddragen i den 

transteoretiska modellen. 

1.5.1 Förändringsstadier 

Förändringsstadierna i den transteoretiska modellen beskriver beteendeförändring som en 

process som utspelar sig över tid. Sex olika stadier beskrivs, dock rör man sig inte 

nödvändigtvis mellan dessa i kronologisk ordning (Prochaska, Redding & Evers, 2008).  

Förbegrundande – Ingen intention till handling inom de närmaste sex månaderna, 

Begrundande – Har en intention att handla inom sex månader, Förberedelse– Avser att 

handla inom 30 dagar och har tagit vissa steg i denna riktning, Handling – Ändrat overt 

beteende under mindre än sex månader, Vidmakthållande– Ändrat overt beteende under 

mer än sex månader, Termination – Ingen frestelse att återgå till det oönskade beteendet och 

100% självförtroende (Prochaska et al., 2008). 

Det är viktigt som behandlare (ex fysioterapeut) att anpassa åtgärder utefter vilket stadie av 

förändring patienten befinner sig i (Folkhälsomyndigheten). Exempel på detta kan i de tidiga 

stadierna vara att upplysa patienten om dess beteende och kopplingen mellan detta beteende 

och patientens upplevda problem. Om patienten istället är i förberedelse, handling – eller 

vidmakthållandestadiet är förstärkning av önskvärt beteende och socialt stöd viktiga 

komponenter (Denison & Åsenlöf, 2013).  Om patienten till exempel regelbundet utför sitt 

hemträningsprogram är det viktigt att som fysioterapeut förstärka detta beteende.  

1.5.2 Förändringsprocesser 

Förändringsprocesser är de aktiviteter som sker vid förflyttning mellan de olika 

förändringsstadierna. Exempel på sådana förändringsprocesser är Consciousness raising: 

Lära sig nya idéer, fakta och tips för att stödja en hälsorelaterad beteendeförändring. För att 

skapa en medvetandehöjning kan fysioterapeuten till exempel ge information till patienten 

om dess besvär och sätt att förbättra dessa. Helping relationships: Att söka och använda sig 

av socialt stöd för den hälsosamma beteendeförändringen. Fysioterapeuten kan, genom att 

tillsammans med patienten inventera dess sociala omgivning, identifiera sociala faktorer som 

kan stödja en beteendeförändring. Stimulus control: Ta bort påminnelser till det 

ohälsosamma beteendet och lägga till påminnelser till det positiva beteendet (Prochaska et al, 

2008).  

Andra viktiga faktorer inom den transteoretiska modellen att ta hänsyn till är self-efficacy, 

hur patienten väger för och nackdelar med en beteendeförändring mot varandra och frestelse 
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i att utföra det ohälsosamma beteendet, i detta fall att vila istället för att utföra ordinerad 

hemträning (Prochaska et al., 2008). 

1.6 Health Action Process Approach  

Health action process approach (HAPA) delar upp beteendeförändring i två stadier. Det 

första stadiet kallas för ”motivationsfas” där en intention att agera börjar ta form. Denna 

intention baseras på individens föreställningar om risker, utfall och self-efficacy till handling, 

även kallad action self-efficacy (Weinstien, Sandman & Blalock, 2008). Om en patient till 

exempel har låga förväntningar på hemträningsprogrammets utfall kan det leda till att 

patienten inte utför programmet. Fysioterapeuter bör vara noga med att ta reda på 

patientens förväntningar på det önskade beteendet och hur viktigt patienten anser att det är 

att uppnå ett specifikt resultat. På så sätt skapas en gemensam grund inför 

behandlingsplanering (Denison & Åsenlöf, 2013). Patientens föreställningar om risken för 

ökade hälsoproblem om rehabiliteringen inte utförs påverkar även det följsamheten till 

rehabiliteringen (Clark & Bassett, 2014). Det vill säga att om patienten anser att det inte 

föreligger någon risk att dennes hälsa förvärras av att avstå hemträning så minskar chansen 

att patienten utför träningen. 

Den andra fasen kallas för ”volition-phase” där det önskade beteendet planeras, initieras och 

eventuella svårigheter som uppstår hanteras (Weinstien et al., 2008).  Clark & Bassett (2014) 

har visat att patienter som tror sig kunna hantera svårigheter som uppstår med föreskrivna 

hemträningsprogram är mer benägna att följa dem. Aitken et al. (2015) menar att patientens 

problemlösningsförmåga och förmåga att överkomma hinder för utförandet av 

hemträningsprogrammet är viktigt för följsamheten. Om en patient har låg tilltro till att klara 

dessa svårigheter är det således viktigt att fysioterapeuten jobbar med att höja patientens 

tilltro till att klara detta. Carraro & Gaudreau (2013) har visat att det finns stöd för att 

formulering av både handlings – och copingplaner hjälper till att minska glappet mellan 

intention och önskat beteende. Då patienten själv får vara med och planera kan det öka 

patientens medvetenhet om deras egen roll i rehabiliteringen samt öka deras känsla av 

delaktighet i rehabiliteringsprocessen (Clark & Bassett, 2014). Även här kan fysioterapeuten 

medverka i formuleringen av handlings – och copingplaner för att öka chansen att patienten 

utför önskad beteendeförändring. I denna fas talas det om två olika typer av self-efficacy; 

Maintenance self-efficacy och recovery self-efficacy. Maintenance self-efficay innebär 

individens tro på sin förmåga att upprätthålla beteendet medan recovery self-efficacy innebär 

individens tro på sin förmåga att återhämta sig efter eventuellt avbrott av beteendet (Clark & 

Bassett, 2014).   
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1.7 Health Locus Of Control 

Det finns en skillnad mellan individer när det kommer till att bedöma situationer som något 

som de själva kan kontrollera eller som de inte kan kontrollera. Ett exempel på detta kan vara 

om en individ vid ett skadetillstånd väljer att se sin egen insats (till exempel att följa ett 

hemträningsprogram) som något som kan påverka detta tillstånd i positiv riktning eller om 

denna individ ser skadetillståndet som något som ej kan påverkas av egna handlingar. Detta 

kallas health locus of control och delas upp i två olika typer; intern health locus of control och 

extern health locus of control. Individer med en intern locus of control tenderar att se 

skeenden som kontrollerbara och påverkbara, medan individer med en extern locus of 

control ser dessa skeenden som något utom deras kontroll.  Health locus of control har visat 

sig vara relaterat till om en individ väljer att ändra ett beteende eller ej (Ogden, 2012). 

Health locus of control är enligt Härkäpää, Järvikoski, Mellin, Hurri & Luoma (1999) en 

viktig individfaktor gällande följsamhet till hemträningsprogram vid långvarig 

ländryggssmärta. Patienter med en högre intern health locus of control tränade i en mycket 

större utsträckning än de patienterna med en lägre intern health locus of control. Patienter 

som uttryckte en starkare tro på att andra personer hade kontroll över deras ryggsmärta 

(högre extern locus of control) tränade signifikant mindre. 

Chen, Neufeld, Feely & Skinner (1999) drar slutsatsen att en intern locus of control, 

tillsammans med self-efficacy, är en stark prediktor för följsamhet till hemträningsprogram. 

Terapeuten kan enligt Chen et al. (1999) bidra till en starkare intern health locus of control 

med högre följsamhet hos sin patient genom att uppmuntra ett högre patientdeltagande i 

utformningen av behandlingsplanen, stöd i problemlösning och genom målsättning. De 

föreslår även att terapeuten bör minska eventuella barriärer till följsamhet, såsom bristande 

kunskap, för att stärka patientens känsla av kontroll. 

2 PROBLEMFORMULERING 

Trots att följsamheten till hemträningsprogram är låg så är det en av de vanligaste 

interventionerna inom fysioterapi. Studier har presenterat olika faktorer som kan påverka 

följsamheten till hemträningsprogram, däribland socialt stöd, aktivitetsnivå och self-efficacy. 

Strategier för vårdpersonal att påverka denna följsamhet finns även de beskrivna i forskning. 

Ett antal teorier kring beteendeförändring finns också beskrivna i litteraturen och dessa kan 

tänkas beskriva faktorer som påverkar patienters följsamhet. Däremot saknas det forskning 

om hur fysioterapeuter inom primärvården upplever att de arbetar för att öka följsamheten 

hos patienter med muskuloskeletala besvär. Av dessa anledningar är det intressant att 

undersöka detta område. 
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3 SYFTE 

Att beskriva hur fysioterapeuter inom primärvården upplever att de arbetar med att öka 

följsamheten till hemträningsprogram hos patienter med muskuloskeletala besvär. 

4 METOD 

4.1 Design 

Studien är av kvalitativ design vilket är ett lämpligt sätt att arbeta då man vill skapa sig en 

djupare förståelse för det särskilda området (Carter, Lubinsky & Domholdt, 2011). En 

deskriptiv design med induktiv ansats har använts. Denna design lämpar sig bra då denna 

studie fokuserar på informanternas egna berättelser (Lundman & Graneheim, 2012). Om det 

inte finns tillräckligt med tidigare kunskap om fenomet som skall studeras eller om 

kunskapen som redan finns är fragmenterad är en induktiv ansats att rekommendera. I den 

induktiva ansatsen rör man sig från det enskilda till det generella (Elo & Kyngäs, 2008). 

Informanterna får i denna studie förutsättningslöst berätta om sina upplevelser snarare än 

att vi utgår från en förutbestämd teori.  

4.2 Urval 

Rekryteringen av informanter genomfördes genom ett bekvämlighetsurval.Informanter 

valdes utifrån geografisk närhet så att båda författarna enkelt kunde ta sig till 

intervjuplatserna. Urvalet var även ändamålsenligt då fysioterapeuter med erfarenhet av 

hemträningsprogram inom primärvården valdes ut. Totalt sex deltagare rekryterades till en 

början, fem av dessa intervjuades sedan. Informanterna arbetade på tre olika vårdcentraler i 

två städer.  Tre män och två kvinnor i åldrarna 25-60 år intervjuades. Tiden de varit 

verksamma som fysioterapeuter varierade från två till trettio år. 

4.2.1 Inklusionskriterier 

Fysioterapeuter som är verksamma inom primärvården och använder sig av 

hemträningsprogram som en intervention. Informanterna har arbetat inom primärvården i 

minst ett år då det är önskvärt att informanterna har klinisk erfarenhet av att lämna ut 

träningsprogram samt haft möjlighet att följa upp patienternas träning. 
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4.3 Datainsamlingsmetod 

Datainsamlingen utfördes i form av fem semistrukturerade intervjuer. De semistrukturerade 

intervjuerna utgick ifrån förutbestämda frågor (Se Bilaga A) men lämnade utrymme för den 

som håller i intervjun att förtydliga frågor för att hjälpa informanten att ge mer information 

till studien. Intervjuaren kunde ställa följdfrågor och följa upp på information som givits av 

informanten (Carter et al., 2011). De förutbestämda frågorna togs fram av författarna i 

samspråk med handledaren och alla intervjuer genomfördes efter samma intervjumall. 

Intervjumallen utformades med öppna frågor med syfte att få fysioterapeuten att reflektera 

kring sitt arbetssätt. Frågorna togs ej fram efter någon förutbestämd teori. utan efter vad 

författarna trodde skulle ge ett rikt material i förhållande till studiens syfte.  

4.4 Tillvägagångssätt 

4.4.1 Rekrytering 

Fysioterapeuter verksamma inom primärvård samt respektive verksamhetschef kontaktades. 

Först tillfrågades verksamhetscheferna på fem olika primärvårdskliniker via e-post och efter 

skriftligt godkännande från tre av dessa tillfrågades sex fysioterapeuter, som mottog ett 

informationsblad (Se Bilaga A) via mail samt ett telefonsamtal angående studien. Sex 

fysioterapeuter kontaktades och samtliga valde att delta i studien. Kontaktuppgifter till sex 

fysioterapeuter inhämtades från respektive kliniks hemsida. Under respektive telefonsamtal 

ställdes kontrollerande frågor för att säkerställa att den tilltänkta informanten uppfyllde 

inklusionskriterierna. De fysioterapeuter som valdes, valdes för att få en spridning både 

åldersmässigt och könsmässigt. Därefter tog informanten ett beslut om denne ville delta och 

delgav detta till författarna. Den information som gavs behövde vara adekvat nog för att 

deltagarna skulle kunna fatta ett väl genomtänkt beslut (Carter et al., 2011). Vid ett positivt 

besked bestämdes tid och plats för intervjuernas genomförande. Rekryteringen avslutades 

när sex informanter som uppfyllde inklusionskriterierna valt att medverka i studien.  

4.4.2 Intervjuer 

Intervjuerna varade mellan 35-45 minuter och genomfördes på informanternas arbetsplats, 

detta då det kan ge en större känsla av trygghet och trivsel hos de som intervjuas (Carter et 

al., 2011). Vid intervjutillfällena närvarade de två studenter som utför studien samt den 

deltagande fysioterapeuten. En av studenterna höll i intervjun och den andra ställde 

kompletterande följdfrågor vid behov. Vem av studenterna som höll i intervjun varierade 

mellan varje intervjutillfälle, detta då båda studenterna önskade att delta i intervjuandet.  

Intervjuerna spelades in på diktafon för att därefter föras över till två USB-minnen och 

raderas från diktafonen. Intervjuerna ägde rum under november och december 2016.  
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4.4.3 Bortfall 

Totalt sex deltagare rekryterades. Två provintervjuer genomfördes och efter detta planerades 

fyra intervjuer till. Provintervjuerna visade sig vara av tillräcklig kvalitet för att inkluderas i 

studien och frågeguiden behövde ej modifieras.  En informant avbokade sin intervju vilket 

medförde att sammanlagt fem intervjuer genomfördes. Maximalt kunde två bortfall tolereras 

under förutsättning att de två provintervjuerna gick att använda. Om fler informanter hade 

valt att hoppa av studien skulle nyrekrytering skett till dess att minst fyra intervjuer var 

genomförda.  Detta skulle ha skett på samma sätt som den ursprungliga rekryteringen, det 

vill säga genom att verksamhetschef och fysioterapeut kontaktades med en förfrågan om att 

delta i studien.  

4.5 Dataanalysmetod 

Insamlad data analyserades med en kvalitativ innehållsanalys enligt Lundman & Graneheim 

(2012).  En induktiv ansats användes vilket innebär att textmaterialet analyserades 

förutsättningslöst utan att utgå från förutbestämda teorier (Lundman & Graneheim, 2012). 

Först transkriberades intervjuerna från ljudfilen till text på datorn, denna uppgift delades 

upp mellan studenterna. Efter transkriberingen lästes texten igenom och genomsöktes efter 

meningsbärande enheter, det vill säga meningar som är väsentliga för vårt syfte; Att beskriva 

hur fysioterapeuter inom primärvården upplever att de arbetar med att öka följsamheten till 

hemträningsprogram hos patienter med muskuloskeletala besvär. Dessa meningsbärande 

enheter kondenserades sedan genom att de kortades ner, dock utan att förlora sin mening.  

De kondenserade enheter vi fick fram kodades för att abstrahera innehållet i 

meningsenheterna. Sedan delades koderna upp i 11 underkategorier tillsammans med koder 

som har ett liknande innehåll (Lundman & Graneheim, 2012). Dessa underkategorier 

jämfördes och grupperades i övergripande kategorier. Antalet övergripande kategorier som 

skapades var tre. För ett exempel på analysmetoden se tabell 1.  

 

En identifikationskod användes för att kunna avgöra vart datan kommer ifrån.  

Identifikationskoden inleds med numret på informanten och följs med det sidnummer i 

transkriptet där datan tagits ifrån. Exempelvis används koden 1.2 för att härleda data som 

kommer från första intervjun, andra sidan. Arbetet med att söka meningsbärande enheter, 

kondenseringen samt kodningen och kategoriseringen av dessa enheter utfördes tillsammans 

av författarna som genom diskussion nådde enighet kring hur datan skulle tolkas.  
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Tabell 1. Exempel på analysprocessen som ledde fram till kategorin ”Utformning av 

hemträningsprogram” 

Meningsenheter Kondensering Kod Underkategori Kategori 

”Men jag har nog 
lärt mig med 
tiden att 
fokusera på 
några få bra 
övningar än att 
bombardera dem 
med massor, för 
det blir inte av. 
Så är det.” 3.1 

Fokusera på ett 
fåtal övningar 

Fåtal övningar. Individanpassa 
dosering. 

              U
tfo

rm
n

in
g

 a
v

 h
em

trä
n

in
g

sp
ro

g
ra

m
 

”Sen brukar jag 
alltid fråga, hur 
många övningar 
tror du är 
rimligt? Hur 
många tror du 
blir av? Säger de 
då tre, ja då får 
jag väl ta de tre 
bästa jag har” 5.2 

Anpassa antal 
övningar utefter 
vad patienten 
tror är rimligt. 

Patientvald 
dosering.  

”Har de en bra 
övningsbank och 
har ett bra 
utförande, ja då 
krånglar jag inte 
till det speciellt 
mycket mer. Då 
jobbar vi med de 
övningar de 
redan kan och 
har.” 1.5 

Användning av 
patientens egen 
övningsbank. 

Patientens egna 

övningar. 

Individanpassa 
val av övningar. 

”Så de får köra 
igenom 
programmet i 
alla fall, får man 
se att de klarar 
övningarna. Så 
att de är på en 
lagom nivå.”3.2 

Se att de klarar 
övningarna så 
att det blir på 
lagom nivå för 
patienten. 

Nivåanpassa 

övningar. 
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4.6 Etiska överväganden 

När forskning involverar människor är det viktigt att berörda parter får information kring 

forskningen och dess syfte, deras medverkan samt information om att de fritt kan välja om de 

vill medverka eller ej. Uppgifter om personerna som ingått i studien skall behandlas med 

största möjliga konfidentialitet och obehöriga skall icke kunna få tillgång till dessa uppgifter. 

Uppgifterna som samlas in om dessa personer får endast användas för forskningens ändamål 

(Codex, 2016). Innan studiens start informerades därför deltagarna om studiens syfte via ett 

informationsblad (Se Bilaga B). Deltagarna informerades dessutom om att deras deltagande 

var helt frivilligt och att de, om så önskades, kunde välja att avbryta sitt deltagande. Om en 

deltagare skulle ha valt att avbryta sitt deltagande skulle datan från dennes intervju ej 

använts. Deltagarnas konfidentialitet säkrades genom att materialet från intervjuerna 

kodades så att det ej går att koppla till en specifik deltagare och/eller arbetsplats. Varje 

deltagare fick en kod i form av en siffra. De intervjuer som gjorts fördes över från diktafon till 

USB-minne. Detta USB-minne förvarades så att obehöriga ej har tillgång till det och 

intervjun raderades från diktafonen.  

En risk vid genomförandet av denna intervjustudie var att deltagarna skulle känna sig 

ifrågasatta, då denna intervjun handlade om deras sätt arbeta. För att undvika detta var det 

viktigt att förtydliga för informanten att studien ej är en bedömning av dennes 

arbetsförmåga. 

5 RESULTAT 

Dataanalysen utmynnade i totalt tre kategorier: möjliggöra träning, utformning av 

hemträningsprogram och motivera till träning. Dessa tre kategorier är uppdelade i elva 

underkategorier (Se tabell 2). Nedan beskrivs kategorierna och de elva underkategorierna, 

citat presenteras för att tydliggöra underkategorierna. Hänvisningen till informanterna sker 

genom förkortningarna I1, I2, I3, I4 och I5 där I står för informant. 

Tabell 2. Kategorier och underkategorier 

Kategorier Underkategorier 

Möjliggöra träning 

 

 

 

Minska smärta 

Hitta tid för träning 

Påverka fysiska omgivningsfaktorer 

Identifiera socialt stöd 
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Utformning av hemträningsprogram 

 

 

Individanpassa dosering 

Individanpassa val av övningar 

Motivera till träning 

 

 

 

Ge information 

Utvärdering av träning  

Målsättning 

Kartläggning av träning 

Ge beröm 

 

5.1 Möjliggöra träning  

Kategorin möjliggöra träning skapades då informanterna diskuterade eventuella 

hinder/möjligheter för utförandet av hemträningsprogram. Både individ –och 

omgivningsfaktorer kan enligt informanterna tänkas påverka patienternas följsamhet. 

Genom att inventera dessa individ –och omgivningsfaktorer och tillsammans med patienten 

komma fram till en lösning, upplevde informanterna att träningen möjliggjordes.  

5.1.1 Minska smärta   

Informanterna identifierade smärta som en barriär för utförande av hemträningsprogram. 

Metoderna som nämndes av informanterna var smärtminskning genom manuell och annan 

passiv behandling, såsom tejpning. Informant 4 berättar:  

”Jag jobbar ju väldigt mycket med tejpning och tejpning är ju snarare så att det är en 

passiv behandling i det att den kan reducera smärtan där och då direkt men kan sitta 

kvar i tre till sju dagar och kan möjliggöra träning för de som har smärta” (I4) 

Utöver tejpning användes manuell behandling för att minska smärta. Typ av manuell 

behandling specificerades ej av informanterna. Nedan följer två citat: 

”Vissa behöver ju den här manuella behandlingen för att överhuvudtaget kunna göra 

någonting annat. Liksom, de har så extremt ont.” (I5) 

”Om man ser på annan manuell  behandling så är det primärt för mig i 

smärtreducerande syfte för att möjliggöra träning.” (I1) 
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5.1.2 Hitta tid för träning 

Brist på tid för patienterna att utföra hemträningsprogrammet nämndes som en vanlig 

anledning till att följsamheten är låg. Genom att inventera patienternas vardag och 

tillsammans hitta tid då träning kan utföras upplevde informanterna att de arbetade med att 

öka följsamheten: 

”Många som är jättestressade och inte ser att det verkligen finns tid. Nä, då får man ju 

försöka titta…har du företagshälsovård eller har de sån här träning på arbetet en 

timme? Man kanske kan göra någonting på lunchen. Alltså, då försöker man hitta 

någon tidpunkt då de kan utföra träningen.” (I3) 

Ur analysen framgick det också att informanterna tillsammans med patienten planerade 

tidpunkter när träningen kunde utföras: 

”Det är ju största anledningen oftast att de inte gör det, att liksom dom hade inte tid. 

Då brukar jag fråga liksom, ja men, lägga upp en liten plan för när de kan göra 

övningarna.” (I5) 

”Jag brukar säga att träna i samband med när du käkar. Morgon, förmiddag och kväll. 

För då har de något, då behöver de inte tänka på det.” (I4) 

5.1.3 Påverka fysiska omgivningsfaktorer  

Informanterna upplevde att de jobbade med ett flertal fysiska omgivningsfaktorer för att öka 

patienternas följsamhet. Informanterna upplevde att de patienter som inte har tillgång till 

träningsutrustning eller träningslokal kunde ha svårt att följa sina hemträningsprogram. 

Lösningar på detta kan vara att säkerställa tillgång till träningsutrustning eller att 

tillhandahålla träningslokal. Vid samtal om tillgång till träningsutrustning sades följande: 

”Dom som inte har tillgång till något annat ställe så har vi såklart möjligheten att man 

får gå här.” (I2) 

”…se till att de har tillgång till den utrustning de behöver för att utföra sin rehab.” (I1) 

Utöver träningsutrustning kunde det handla om hjälpmedel i hemmet för att möjliggöra 

träning: 

”Det är många bitar som vi måste lösa ibland känns det som, runtomkring…för att det 

ska funka…hjälpmedel kanske de måste ha hemma för att de ska klara träningen. Om 

du får en sån här förhöjningsdyna då kanske du kunde göra den där övningen.” (I3)  

5.1.4 Inventera socialt stöd 

Underkategorin ”inventera socialt stöd” belyser vikten av att ha personer i sin omgivning som 

kan möjliggöra träningen. Detta kan gälla både att skapa utrymme för träningen i vardagen 
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samt att finnas med som stöd vid träningen. Genom att inventera och fråga om socialt stöd 

försökte Informanterna komma fram till strategier för att få till träningen:  

”Men till slut hittade vi tillsammans en lösning när hon skulle göra de här övningarna. 

Hennes man skulle ta barnet en viss tid så skulle hon gå och göra de här.” (I3) 

Intervjuperson fyra gav ett exempel på en patient med fallrädsla som hindrade denna från att 

utföra ordinerad träning. I detta fall valde informanten att fokusera på patientens sociala 

omgivning för att finna eventuellt stöd för träning: 

”I det fallet så pratade vi om ja det kanske fanns personer i hennes omgivning som ville 

gå med henne när hon gick då. Så då löste det sig på det sättet.” (I4) 

5.2 Utformning av hemträningsprogram  

Deltagarna i studien berättade om hur utformningen av hemträningsprogram var av 

betydelse för att öka patienters följsamhet. Faktorer i utformningen av 

hemträningsprogrammet som nämndes av informanterna var dosering och val av övningar. 

Informanterna poängterade vikten av att patienten var delaktig vid dosering och val av 

övningar.  

5.2.1 Individanpassa dosering  

Underkategorin ”individanpassa dosering” bildades då informanterna påtalade att mängden 

övningar är en viktig komponent i att öka följsamheten. Under intervjuerna framkom att 

informanterna upplever att det finns en risk för låg följsamhet om patienten får för många 

övningar. Därför påtalades att ett lågt antal övningar är att föredra vid utformningen av 

hemträningsprogram:  

”Men jag har nog lärt mig med tiden att fokusera på några få bra övningar än att 

bombardera dem med massor, för det blir inte av. Så är det.” (I3)    

En informant beskrev istället vikten av att låta patienten själv välja hur många övningar den 

känner är överkomligt: 

”Sen brukar jag alltid fråga, hur många övningar tror du är rimligt? Hur många tror du 

blir av? Säger de då tre, ja då får jag väl ta de tre bästa jag har” (I5) 

Informanterna berättar att de doserar träning efter nivån patienterna befinner sig på då det 

är viktigt att de lyckas med träningen: 

”För man vill ju gärna med deras, för deras self-efficacy och allt så vill man ju verkligen 

lägga det på deras nivå. Där dom är. För att dom ska lyckas.” (I1) 
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I övrigt påpekade de informanterna att antalet repetitioner behövde beaktas vid 

utformningen av hemträningsprogrammet samt att det var viktigt att anpassa intensiteten 

efter individen. Det vanliga var att ha en låg intensitet till en början för att undvika en 

överdosering.  

5.2.2 Individanpassa val av övningar 

När det kommer till val av övningar berättar informanterna att det är viktigt att anpassa 

övningarna efter individen. Övningarna anpassades efter flertalet faktorer hos patienterna, 

såsom patientens egna preferenser, smärta och patientens bakgrund. Såhär uttrycker sig en 

informant när val av övningar diskuterades: 

”Det är svårt att, man kan ju inte tvinga någon till något som de inte vill göra. Då 

brukar jag fråga patienten, vad är det du skulle kunna tänka dig?” (I4) 

Det framkom även att det är viktigt att övningarna går att utföra oberoende av miljö, en 

lösning på det var att presentera flera varianter av en och samma övning: 

”Så att man kan få tre varianter på samma övning, det kan vara en lösning. Det här 

går att göra på kontoret, hemma och på tåget. Men alla syftar till samma sak så du får 

välja. Så kanske det är större sannolikhet att det händer någonting.” (I2) 

Innan övningarna gavs ut berättar informanterna att de lät patienterna prova övningarna för 

att säkerställa att patienten klarar av övningarna, informant tre får exemplifiera: 

”Så de får köra igenom programmet i alla fall, får man se att de klarar övningarna. Så 

att de är på en lagom nivå.” (I3) 

Utöver att patienterna själv fick prova övningarna, var en annan del i säkerställandet av 

korrekt utförande att informanterna visade hur övningen bör utföras.  

5.3 Motivera till träning 

Kategorin motivera till träning skapades utifrån det informanterna berättade om hur de 

arbetade med: att ge information, utvärdering av träning, målsättning, kartläggning av 

träning och att ge beröm. Detta syftade till att öka patienternas motivation till att genomföra 

hemträningen.  

5.3.1 Ge information 

Information till patienten, både om behandling och patientens besvär, gavs i syfte att öka 

patientens förståelse för sina besvär och syftet med behandlingen och därmed öka 

motivationen till att genomföra hemträningen. Flera informanter berättade att de gav 

patienten information om anatomi, ett exempel följer nedan: 
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”Ja man får förklara varför… ibland får man ju visa i böcker hur det ser ut i kroppen 

och varför man måste träna specifikt här.” (I3) 

Informant fem understryker att det är viktigt att förklara kopplingen mellan behandling och 

aktivitet: 

”Är det någon som ska kunna gå i skogen en kilometer, då brukar jag försöka förklara. 

Nu har du den här balansövningen för att du ska stärka upp din balans för att du ska 

klara av att gå på det här.” (I5) 

Det är viktigt att patienten har rimliga förväntningar på behandlingen menar informant två, 

därför tas en diskussion om det i ett tidigt skede: 

”Kommer vi kunna ändra på det här på en vecka? Nej. Det kommer vi inte kunna 

göra. Då är det bra att ta ett snack om det direkt.” (I2) 

Under analysen framkom att informanterna upplevde att de försökte ge patienten kunskap 

och därmed kontroll över sin situation. Att få patienten att förstå vad deras besvär beror på 

och få dem att inse att det endast är det patienten själv gör som kommer lösa problemet. Det 

var alltså av yttersta vikt att få patienten att inse deras eget ansvar i behandlingen. 

Informanterna var alltså tydliga med att hemträningen kommer att ge resultat så länge 

patienterna utförde den. Vissa patienter behövde konfronteras med att om de inte utförde 

hemträningen var det ingen idé att komma till kliniken för behandling. 

5.3.2 Utvärdering av träning 

Informanterna uppgavatt ett sätt att öka patientens motivation till att utföra hemträningen är 

att visa på uppnådda resultat: 

”Och så mäter man – men du har ju ökat rörligheten med 10 grader! Och då blir det 

såhär wow, oj! Ja men såna riktiga som de ser, konkreta grejer att de blir peppade att 

fortsätta med.” (I3) 

”Då kan man ju mäta att det blir bättre rörlighet och då kan man utvärdera, jag tror att 

det är lättast om man kan utvärdera på något sätt så att patienten ser framsteg.” (I4) 

Förutom att det tydliggör resultaten av träningen kan användningen av utvärderingsmått 

visa att fysioterapeuten bryr sig om att behandlingen faktiskt skall ha effekt: 

”Det är viktigt att ha ett utvärderingsmått och det tror jag ger motivation också, de ser 

att han bryr sig faktiskt om att jag blir starkare. Att övningen ska ha en effekt.” (I1) 
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5.3.3 Målsättning 

Underkategorin ”målsättning” bildades då  informanterna nämnde att de upplevde att de 

arbetade med detta i syfte att öka patienternas följsamhet. Detta var något som informant 

fem upplevde som väldigt viktigt: 

”Och där är det med ibland då jag använder såhär smarta mål och sådär och det är ju 

väldigt viktigt i följsamheten också.” (I5) 

Att sätta mål i relation till aktiviteter i patientens vardag nämns också i intervjuerna. Genom 

att relatera målet till en konkret vardagsaktivitet kan detta öka motivationen till träning: 

”Det brukar jag också göra. Sätta ett sånt där aktivitetsmål att jobba mot. Det är också 

bra… så att de blir motiverade.” (I3) 

5.3.4 Kartläggning av träning 

Att patienten själv får notera utförd träning och resultat av denna i till exempel en 

träningsdagbok nämns av informanterna som en metod som används för att tydliggöra 

framsteg och därmed öka följsamheten. Informant 1 säger:  

”Där har jag faktiskt en där hon får notera, skriva ner. För det behöver hon, för att se 

att det går bättre.” (I1) 

Egenkartläggningen kan fylla flera olika funktioner. Informant tre ger följande exempel: 

”Jag tror de blir mer peppade att göra det eftersom de ska skriva men de kan ju få 

någon sån här ’aha-upplevelse’ också. Saker som de inte har tänkt på. Saker som de 

klarar eller inte klarar.” (I3) 

5.3.5 Ge beröm 

I intervjuerna framkommer att informanterna anser att de, genom att uppmuntra patientens 

beteende att utföra hemträningen, kan öka deras följsamhet. Detta gjordes genom att 

uppmuntra och berömma patienterna: 

”Jag brukar försöka att uppmuntra det dom faktiskt gör istället för att klanka ned på 

det som inte blivit av.” (I5) 

”Jag tror att man ska peppa folk, tala om att de är duktiga. Det vill ju alla höra ’Ja, det 

där gjorde du bra’.” (I4) 
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6 DISKUSSION 

6.1 Resultatdiskussion 

6.1.1 Resultatsammanfattning 

Syftet med denna studie var att ta reda på hur fysioterapeuter inom primärvård upplever att 

de arbetar med att öka följsamheten till hemträningsprogram. Resultatet visar att de 

upplever att de använder många olika metoder för att öka patienters följsamhet. Tre 

övergripande områden identifierades, dessa var: möjliggöra träning, utformning av 

hemträningsprogram och motivera till träning. Resultatdiskussionen nedan följer dessa tre 

kategorier och dess underkategorier. 

6.1.2 Möjliggöra träning 

Att försöka lindra smärtan och därmed möjliggöra träning var något som informanterna 

nämnde under intervjuerna. Genom att minska smärtan med hjälp av manuell behandling 

såg informanterna till att patienterna hade tillräckligt god fysisk status för att genomföra 

hemträningen. Att minska smärta går att koppla till den socialkognitiva teorins begrepp 

”förbättra fysisk och emotionell status” där behandlaren säkerställer att patienten har 

tillräckligt goda fysiska och emotionella förutsättningar för att utföra träningen, detta kan 

öka patientens self-efficacy för detta beteende (Bandura, 1997). Campbell et al. (2001) 

beskriver även smärta som en bakomliggande faktor till låg följsamhet. Genom att använda 

sig av manuell behandling riskerar man möjligtvis att patienterna får en större extern health 

locus of control, att de själva inte är de som påverkar sitt tillstånd utan detta lämnas över till 

fysioterapeuten. Hos patienter med långvarig ländryggssmärta har Härkäpää et al. (1999) 

visat att patienter med en stark tro på att andra har kontroll över deras ryggsmärta tränade 

signifikant mindre.  

Tid identifierades av informanterna som en barriär för följsamhet. Genom att tillsammans 

med patienten inventera dess vardag och komma fram till när träningen skall utföras 

upplevde informanterna att de kunde öka patienternas följsamhet. Detta är något som enligt 

Weinstein et al. (2008) hör hemma i den så kallade ”volition-phase” i teorin om Health 

Action Process Approach (HAPA). I denna fas planeras och initieras det önskade beteendet 

och eventuella svårigheter som kan uppstå hanteras. För att öka chansen att patienten utför 

det nya beteendet är det enligt denna teori av stor vikt att den tillsammans med terapeuten 

utformar handlings – och copingplaner. Ett exempel på en sådan plan som nämndes av 

informanterna är att lägga upp en plan för när träningen skall utföras. Dessa planer kan 

enligt HAPA-modellen tänkas ha en positiv påverkan på patientens maintenance self-efficacy 

(Clark & Basset, 2014). Clark & Basset (2014) säger även de att patienter som tror sig kunna 
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hantera eventuella svårigheter som kan uppstå har en större benägenhet att följa föreskrivna 

hemträningsprogram. 

Informanterna hjälpte patienterna med att identifiera påminnelser till träning i vardagen, till 

exempel att träna i samband med måltider, detta kan ses som ett sätt att stötta patienten i en 

beteendeförändring med hjälp av stimulus control. I den transteoretiska modellen nämns 

stimulus control som en förändringsprocess (Prochaska et al., 2008). Dock nämnde ingen av 

informanterna något om att ta bort påminnelser till det ohälsosamma beteendet vilket även 

det är en del av stimulus control. Överlag nämnde ingen av informanterna något om 

ohälsosamma beteenden utan verkade fokusera på det hälsosamma beteendet, alltså träning i 

detta fall.  

Informanterna använde sig av facilitering i form av att säkerställa att patienterna har det som 

behövs för att genomföra föreskriven träning då de som saknar tillgång till detta uppvisade 

en låg följsamhet. Detta gjordes genom att, i de fallen det behövdes, tillhandahålla både 

träningsutrustning och träningslokal. En informant nämnde även utskrivning av hjälpmedel 

som en form av facilitering. Facilitering är ett begrepp inom socialkognitiv teori, det handlar 

om att patienten förses med resurser för att underlätta beteendeförändring (McAlister et al., 

2008). Mazières et al. (2008) nämner tillgång till träningsmöjligheter som en faktor som kan 

påverka patientens följsamhet.  

Tillgång till socialt stöd framkom under intervjuerna som något informanterna undersökte 

och tog hänsyn till. Exempelvis kom en fysioterapeut tillsammans med patienten under 

samtal fram till att patienten kunde ta sällskap av en vän vid promenad för att minska sin 

fallrädsla. En av förändringsprocesserna i den transteoretiska modellen kallas ”helping 

relationships” och syftar till att individen söker och använder sig av socialt stöd för att 

åstadkomma en hälsosam beteendeförändring (Prochaska et al., 2008). En risk med detta 

kan tänkas vara att patienten blir beroende av en annan person för att kunna utföra sin 

träning. Enligt Prochaska et al. (2008) är tillgång till socialt stöd som viktigast när patienten 

är i de senare förändringsstadierna (förberedelse, handling och vidmakthållande). 

Informanterna i denna studie nämner dock ingenting om att inventeringen av socialt 

anpassas efter det förändringsstadie patienten befinner sig i. Denna åtgärd kanske inte får 

samma effekt om den utförs när patienten är i förbegrundande eller begrundande stadiet.  

6.1.3 Utformning av hemträningsprogram 

Self-efficacy är ett nyckelbegrepp inom socialkognitiv teori men nämns även som en viktig 

komponent i den transteoretiska modellen och HAPA-modellen. Att se till att dosera och 

anpassa övningarna efter patientens nivå och därmed ge dem möjligheten att lyckas med 

träningen var något som informanterna upplevde att de arbetade med. Detta kallas för 

mastery experience, att få prova övningarna och klara av dem, och är enligt Bandura (1997) 

den viktigaste faktorn för att öka en individs self-efficacy.  
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Informanterna påpekade vikten av att patienterna var delaktiga i utformningen av 

hemträningsprogrammet, något som Beinart et al. (2013) nämner som en bra strategi för att 

öka patienters följsamhet till hemträningsprogram. Patienterna fick vara delaktiga både vad 

gäller antal övningar och typ av övningar. Precis som Aitken et al. (2015) rekommenderar 

upplever informanterna att de anpassar valet av övningar efter patienternas egna preferenser 

för att öka chansen till god följsamhet. Genom att uppmuntra ett högre patientdeltagande i 

utformningen av behandlingsplanen kan fysioterapeuten bidra till att patienten får en högre 

intern health locus of control vilket är relaterat till en hög följsamhet (Chen et al., 1999). 

Eventuellt kan det tänkas att vissa patienter uppsöker kliniken för att få färdiga övningar då 

de litar på fysioterapeutens yrkeskunskaper. Att låta patienten själv välja övningar skulle då 

möjligtvis kunna sänka patientens tilltro till träningsprogrammet och fysioterapeuten. Detta 

kan alltså ses som en balansgång, hur mycket kan man låta patienten bestämma själv utan att 

denna börjar tvivla på övningarnas effekt och fysioterapeutens kompetens? Informanterna i 

denna studie återkommer genomgående till vikten av att individanpassa behandlingen. 

Individanpassning kan även vara en viktig faktor i denna kontext. 

Informanterna nämner att ett lågt antal övningar är att föredra vid utformningen av ett 

hemträningsprogram. Studier som bekräftar att ett lågt antal övningar påverkar följsamheten 

positivt har författarna inte funnit i litteraturen.  Författarna kan tänka sig att ett 

träningsprogram bestående av ett fåtal övningar gör det enklare för patienten att klara av den 

ordinerade doseringen och på så sätt uppleva mastery experience. Detta har en stark positiv 

påverkan på patientens self-efficacy (Bandura, 1997). Låg self-efficacy har i sin tur pekats ut 

som en barriär för följsamhet (Jack et al., 2010). En patient kan möjligtvis uppleva att ett 

fåtal övningar inte är tillräckligt utmanande eller tro att de inte kommer att ge någon effekt. 

Detta kan också medföra en risk att patienten inte utför övningarna. Att individanpassa 

antalet övningar efter patientens förväntningar kan möjligtvis vara ett sätt att påverka 

patientens följsamhet positivt. 

6.1.4 Motivera till träning 

Informanterna upplevde att de använde sig av information för att motivera sina patienter till 

träning och således öka följsamheten till hemträningsprogram. Informanterna informerade 

både om patologin och om den tänkta behandlingen. Information och utbildning är dock 

sällan det enda patienterna behöver för ökad följsamhet, de behöver hjälp med en 

beteendeförändring (Hay-Smith et al., 2016). I HAPA-modellen kallas den första fasen för 

”motivationsfas” där en intention till att agera börjar ta form (Weinstein et al., 2008). Denna 

intention baseras bland annat på patientens föreställningar om risker och utfall av 

behandlingen. Dessa föreställningar upplevde informanterna att de kunde påverka genom att 

ge patienten adekvat information. Om information ges som kan uppfattas som skrämmande 

för patienten kan det dock, enligt författarna, tänkas att denna information kan vara 

kontraproduktiv då rädslan kan göra att patienten ej vågar utföra träningen. 

Utfallsförväntningar är ett centralt begrepp inom den socialkognitiva teorin (Bandura, 1997). 

Låga utfallsförväntningar har i vissa patientgrupper visat sig korrelera med lägre följsamhet 
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(Forkan et al., 2006). Genom information kan informanterna tänkas påverka dessa 

utfallsförväntningar i en positiv riktning. Om en patient har för höga förväntningar på en 

behandling och resultat ej uppnås tillräckligt snabbt finns eventuellt en risk att denne slutar 

med träningen. Om de däremot har för låga förväntningar finns risken att de inte utför 

träningen alls.  

Informanterna var även noga med att påpeka patientens egen roll i behandlingen, det är 

endast patienten själv som kan utföra träningen och förbättra sin situation. Detta kan ses 

som ett försök att påverka patientens interna health locus of control. Med detta menas att 

patienten kan se sina besvär som något de själva kan påverka (Ogden, 2012). Genom att 

informeras om sitt eget ansvar i behandlingen kan det antas att intern health locus of control 

stärks. En hög intern locus of control är enligt Härkäpää et al. (1999) relaterat med hög 

följsamhet till träning hos patienter med långvarig ländryggssmärta.   

Flera intervjupersoner nämner användandet av metoder som kan relateras till de olika 

förändringsprocesserna som beskrivs i den transteoretiska modellen. Ett exempel på en 

sådan process är ”consciousness raising”där patienten får fakta, idéer och tips för att stödja 

en beteendeförändring (Prochaska et al., 2008). Genom att ge en koppling till exempelvis 

anatomi och koppling mellan behandling och aktivitet kan det tänkas att patienten genom 

medvetandeökning får stöd i sin beteendeförändring. När dessa olika processer används i 

relation till förändringsstadierna framgick inte av intervjuerna. Informanterna i denna studie 

presenterade förklaringsmodeller kring behandlingens effekter. Detta verkar enligt Coppack 

et al. (2012) öka följsamheten till rehabiliteringsprogram då patientens tro på att 

behandlingen kommer att ge önskad effekt är avgörande för patientens följsamhet. 

Informanterna nämner vikten av att utvärdera träningen med diverse utvärderingsmått för 

att tydliggöra framsteg för patienten och därmed öka deras följsamhet.  Detta stämmer även 

överens med det Beinart et al. (2008) funnit i sin studie: att regelbundet följa upp 

träningsprogrammet är en strategi för att öka följsamhet. Att träningsprogrammet upplevts 

som effektivt av patienten är även enligt Mazières et al. (2008) korrelerat med följsamheten.  

Mazières et al. (2008) nämner dessutom att ett sätt att öka följsamhet är att ha regelbunden 

kontakt med patienten via telefon och e-post. Informanterna i denna studie nämner endast 

att de följer upp i samband med att patienten besöker kliniken. I dagens samhälle där 

teknologin får en allt mer centralt roll kan användandet av denna teknologi för att öka 

följsamhet vara ett framtida område värt att rikta resurser mot.  

Informanterna nämnde att de arbetade med målsättning och egenkartläggning, ofta i form av 

dagbok. Detta är två delar som ingår i den socialkognitiva teorins begrepp ”självreglering” 

(McAlister et al., 2008).  Informanterna nämnde, likt Levack et al. (2006), att målsättning 

har en positiv effekt på patienternas följsamhet till hemträningen. Informanterna betonar 

även vikten av att tillsammans med patienten sätta upp mål, något som Bassett & Petrie 

(1999) visar är mer effektivt gällande följsamhet än att endast terapeuten sätter mål. 

Självmonitorering och målsättning kan vara en källa till förstärkning, något som 

informanterna även nämnde. Genom att uppmuntra patienten i dess träning upplever 

informanterna att de ökade patienternas följsamhet till hemträningen, detta kan då ses som 
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ett sätt att förstärka det önskvärda beteendet. Att ge positiv förstärkning kan enligt Aitken et 

al. (2015) ha en positiv påverkan på patienters följsamhet.  

Om patienten enligt den transteoretiska modellen befinner sig i förberedelse, handling – eller 

vidmakthållandestadiet är förstärkning av önskvärt beteende en viktig komponent (Denison 

& Åsenlöf, 2013).  Informanterna nämner ingenting om förändringsstadiers påverkan på om 

förstärkning ges eller ej men då patienterna får uppmuntran när de genomför träningen kan 

de anses vara i något av ovan nämnda stadier. Följsamheten till träning hos artrospatienter 

har visats sjunka efter ett par månaders träning jämför med i början av träningsperioden 

(Mazières et al., 2008). Detta skulle kunna peka på vikten av att anpassa strategier efter det 

förändringsstadie i den transteoretiska modellen som patienten befinner sig i. Övergången 

till vidmakthållandestadiet verkar i studien av Mazières et al. (2008) vara problematisk. 

Informanterna i vår studie verkar vara mer fokuserade på övergången mellan förberedelse 

och handlingsstadiet än arbetet med att få patienten att vidmakthålla det nya beteendet. Om 

patienterna inte vidmakthåller detta beteende kan det finnas en risk att de tidigare besvären 

återkommer.  

Framtida studier skulle eventuellt kunna handla om patientens upplevelse kring faktorer som 

påverkar följsamheten till hemträningsprogram. Det kan även vara av intresse att identifiera 

de faktorer/åtgärder som har starkast påverkan på patienters följsamhet. Med utgångspunkt 

i våra resultat skulle exempelvis studier som undersöker hur olika hemträningsprograms 

utformning påverkar patienters följsamhet eller vilka metoder som är effektivast vad gäller 

att öka motivation till hemträning vara intressanta. 

6.2 Metoddiskussion 

En kvalitativ studie med induktiv ansats lämpar sig när människors egna berättelser och 

upplevelser beskrivs (Lundman & Graneheim, 2012). I denna studie ligger fokus på 

informanternas egna berättelser om hur de arbetar med att öka patienters följsamhet till 

hemträningsprogram, därför lämpar sig denna ansats för denna studie. En fördel med 

kvalitativa studier är att man får möjlighet att skapa sig en djupare förståelse för 

informantens upplevelser inom det studerade området (Carter et al., 2011). Då författarna 

har en förförståelse för teorier om följsamhet har det varit viktigt att under studiens gång 

arbeta för att befria oss från att tänka utifrån dessa teorier. Detta för att inte hamna i ett 

deduktivt tänkande. Detta gjordes genom att författarna, under arbetet med analysen, 

påminde varandra om att inte fastna vid förutbestämda teorier och begrepp. Det finns 

fortfarande en risk att nämnda förförståelser har påverkat författarnas tolkningar av 

informanternas svar.   

En nackdel med kvalitativa studier är att resultatet ej är generaliserbart. Detta är inte heller 

meningen med en kvalitativ studie. För att göra ett resultat mer generaliserbart kan en 

enkätstudie vara lämplig då detta möjliggör för fler informanter att delta. Vid en enkätstudie 

med många deltagare förbises dock deltagarnas egna subjektiva upplevelser och tankar kring 
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ämnet (Carteret al., 2011). I denna studie användes ej en enkät vilket gav ett resultat där 

informanterna beskriver sina egna upplevelser och tankar. Eftersom intervjuer genomfördes 

fanns det möjlighet att ställa följdfrågor vilket kan ge ett mer uttömmande material som 

svarar på studiens syfte. När det gäller kvalitativa studiers överförbarhet så är det upp till 

läsaren att avgöra till vilka kontexter resultaten är överförbara. Detta kan underlättas genom 

att noggrant beskriva urval, deltagare, datainsamling, analys och studiens kontext (Lundman 

& Graneheim, 2012). I denna studie har deltagarna inte beskrivits noggrant vilket möjligtvis 

skulle kunna ses som en svaghet då det blir svårt för läsaren att avgöra om resultaten är 

överförbara till en specifik kontext. 

Ett av de största problemen med kvalitativ forskning är trovärdigheten. Som forskare 

behöver man kunna redogöra för att data är insamlat på ett, för studien, relevant sätt. I detta 

fall är det viktigt att redogöra för frågorna som ställdes under intervjun för att läsaren skall 

kunna avgöra om intervjumaterialet är trovärdigt (Trost, 2010).  

En risk som vi kan se med att göra en intervju angående fysioterapeuters arbetssätt är att 

deltagarna ger svar som de tror att vi vill höra. Det är genom en intervju inte möjligt att 

verifiera om informanternas upplevelser kring sitt arbetssätt stämmer överens med det de 

verkligen gör. För att komma runt detta skulle eventuellt en observation av informanterna 

vara lämplig. Dock finns även här en risk att informanterna skulle förändra sitta arbetssätt 

för att vara oss till lags. En observation av deltagande fysioterapeuter i ett patientmöte ger 

endast information om hur fysioterapeuter arbetar under det aktuella mötet. En icke 

deltagande observation är bra för att minimera risken att forskaren påverkar 

händelseförloppet (Lundman & Graneheim, 2012). Att utföra en icke deltagande observation 

är dock väldigt tid – och resurskrävande och skulle innebära att andra delar av arbetet blir 

lidande. Då informanterna via ett informationsbrev informerades om studiens syfte i förväg 

fanns även en risk att de förberedde sig så att de kunde ge svar som visar på att de har 

kunskap kring ämnet. Om de inte upplever att de arbetar med att öka patienters följsamhet 

är det kanske något som de inte vill berätta. Det finns också en risk att dessa fysioterapeuter 

inte vill deltaga i studien. Vid användande av intervju som datainsamlingsmetod är det inte 

möjligt för författarna att inte vara delaktiga i skapandet av materialet. Detta då författarna 

under intervjun stimulerar berättandet (Lundman & Graneheim, 2012). Att inte vara delaktig 

i skapandet av materialet är enligt Lundman & Graneheim (2012) inte heller önskvärt när det 

gäller intervjuer och författarna ser därför inte detta som ett problem med studien.  

Resultatet i denna studie kan då inte ses som oberoende av studieförfattarna.    

Nackdelar med att använda sig av personliga intervjuer som datainsamlingsmetod kan, 

utöver det tidigare nämnda, vara att det är tidskrävande, kräver koordination av flera 

personers scheman samt att den geografiska spridningen ofta blir begränsad. Fördelar är att 

informationen som samlas in har mer djup och det finns en möjlighet för forskarna att be 

deltagarna redogöra för sina tankar och förklara eventuella missförstånd (Carter et al., 2011). 

Att vara två intervjuare kan vara både en fördel och en nackdel. Är intervjuarna samspelta 

ger oftast intervjun en större informationsmängd och bättre förståelse än om endast en 

person utför intervjun. Skulle intervjuarna ej vara samspelta är det möjligt att motsatt effekt 
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skulle uppstå. Det finns även en risk att den intervjuade kan känna sig i underläge (Trost, 

2010).  I denna studie turades studieförfattarna om att hålla i intervjuerna för att ge en jämn 

arbetsfördelning. Om en författare hade hållit i samtliga intervjuer hade denne fått mer 

erfarenhet av att intervjua och således eventuellt kunnat generera bättre och mer djupgående 

svar från informanterna. Författarnas begränsade erfarenhet av liknande intervjuer kan ha 

begränsat mängden material som kunde användas i analysen, detta är såklart svårt att 

verifiera. Författarna upplevde inte att kvalitén på intervjuerna blev bättre ju fler intervjuer 

som genomfördes.  

För att en intervju skall bli så givande som möjligt är det av stor vikt att informanten känner 

sig trygg under intervjun (Carter et al., 2011). Deltagarna i denna studie fick själva välja plats 

för intervjun, 4 av 5 intervjuer genomfördes på respektive fysioterapeuts behandlingsrum. 

Den återstående skedde i ett studierum på en högskola. Att informanterna själva fick välja 

plats för intervjun gjordes för att vi ville att de skulle känna sig avslappnade och intervjun 

skulle ske i en trygg miljö.  

Studiens tillförlitlighet stärktes genom att två provintervjuer utfördes. Dessa intervjuer 

utfördes för att testa intervjuguidens frågor, för att se om dessa kunde generera svar som i sin 

tur kunde ge ett svar på syftet. Efter dessa provintervjuer bedömdes intervjuguiden och dess 

frågor som tillräckligt bra och dessa två intervjuer inkluderades i studien. Detta stärker även 

resultatets giltighet då frågorna testades för att se om de kunde ge svar på studiens syfte. I 

denna intervjuguide bestod frågorna av öppna frågor för att ge informanterna en chans att 

leverera mer uttömmande svar och inte låsa dem vid ett simpelt ”ja” eller ”nej”. Denna 

intervjuguide hade innan dess granskats av handledare. Då författarna genom utbildning har 

en förförståelse för beteendemedicin och beteendeförändring var det viktigt att frågorna inte 

nämnde specifika begrepp gällande beteendeförändring. Flertalet följdfrågor ställdes under 

intervjuerna (Se Bilaga A för exempel) för att ge studieförfattarna mer information och för att 

ge fysioterpeuterna chansen att förtydliga svar som kan ha ansetts vara otydliga eller inte 

tillräckligt beskrivande. Detta var ett led i att göra studien mer tillförlitlig. Efter samtliga 

intervjuer var utförda framkom att intervjuguidens sista fråga föll utanför syftet. Svaren på 

denna fråga visade sig under analysen ej ge någon information som gick att relatera till 

studiens syfte.  

Då fokus vid kvalitativ innehållsanalys är, genom att finna likheter och skillnader i datan, att 

beskriva variationer (Lundman & Graneheim, 2012) kan urvalsstorleken i detta fall limitera 

denna möjlighet. I denna studie har endast fem deltagare intervjuats. Om fler intervjuer hade 

genomförts är det troligt att ny data hade tillkommit. Den insamlade datan uppnår därför 

inte mättnad. En noggrann beskrivning av analysarbetet är nödvändigt för att öka 

tillförlitligheten. I denna studie genomfördes analysen av båda författarna vilket ökar 

studiens tillförlitlighet (Lundman & Graneheim, 2012). Under arbetets gång har 

slumpmässigt utvalda delar av den kvalitativa innehållsanalysen veckovis genomgått 

granskning av handledare och kurskamrater. Detta kan tänkas bidra till att studiens 

trovärdighet stärks.  
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Antalet år informanterna hade arbetat som fysioterapeut varierade från två till trettio år och 

åldrarna varierade mellan 25 och 60 år. Detta kan anses vara positivt då informanterna kan 

tänkas ha olika erfarenheter och arbetssätt gällande patienters följsamhet till 

hemträningsprogram. Dessa olika erfarenheter och arbetssätt kan ha bidragit till en större 

variation i svaren som samlades in i denna studie och därmed ha en positiv betydelse för 

resultatets giltighet. En aspekt som ger läsaren möjlighet att bedöma resultatets giltighet är 

en noggrann beskrivning av urval samt att studiens resultat stärks med citat från intervjuerna 

(Lundman & Graneheim, 2012). I denna studie sker inte en noggrann beskrivning av urvalet 

vilket gör det svårare för läsaren att bedöma resultatets giltighet. Det faktum att resultatet i 

denna studie stärks med citat från intervjuerna underlättar för läsaren att bedöma 

giltigheten. Under intervjuernas gång fördes inga anteckningar då studieförfattarna ville 

lägga full fokus på att få ut så bra svar som möjligt av respondenterna. Intervjuerna spelades 

in på en diktafon. En risk med att endast använda sig av tekniska hjälpmedel utan att föra 

anteckningar är att om dessa hjälpmedel skulle gå sönder så försvinner intervjun och således 

all information som samlats in.  

6.3 Etikdiskussion 

Under arbetet med denna studie har författarna inte upplevt några etiska problem. De 

inspelade intervjuerna förvarades på ett USB-minne. Det finns alltid en risk att obehöriga 

kan komma över materialet, till exempel skulle USB-minnet eller diktafonen tappats bort. 

Därför förvarades både USB-minne och diktafon på en bestämd plats där obehöriga inte hade 

tillgång till dem. Inga namn på specifika patienter nämndes under intervjuerna. Om detta 

hade skett hade det inte tagits med i transkriberingen. Då intervjuerna handlade om 

informanternas arbetssätt fanns en risk att de kunde känna sig ifrågasatta. För att motverka 

detta var författarna noga med att påpeka att studien ej är en bedömning av deras skicklighet 

som fysioterapeut och att ingen värdering lades i deras svar. De deltagande fick innan 

intervjuerna information om studien och dess syfte. De informerades även om att de kunde 

avbryta studien närhelst de önskar utan att ange orsak till detta. En intervjuperson valde att 

inte fullfölja studien. Stad och vårdcentraler där informanterna arbetar har aldrig antecknats 

i något dokument under arbetets gång. Detta för att omöjliggöra identifiering av deltagande 

fysioterapeuter. Av samma anledning har informanternas namn ersatt med koder. 

7 SLUTSATS 

Studiens resultat visar att informanterna i studien upplever att de under sitt arbete med att 

öka patienters följsamhet till hemträningsprogram arbetar med flertalet faktorer. Tre 

huvudområden identifieras: möjliggöra träning, utformning av hemträningsprogram och 
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motivera till träning. Dessa områden utgjordes i sin tur av flertalet underkategorier som till 

exempel minska smärta, individanpassa val av övningar och ge information. Informanterna 

beskriver att åtgärder riktas både mot individfaktorer och omgivningsfaktorer.  

Då ingen mättnad uppnåddes under insamlingen av data och att deltagarantalet endast var 

fem informanter ger detta en begränsad överförbarhet.  Studieförfattarna anser att fler 

studier bör utföras inom detta område då följsamheten till hemträning alltjämt är låg. Denna 

studie belyser informanternas egna upplevelser inom området men att studera det utifrån en 

kvantitativ ansats skulle kunna ge svar på vilken av de, i studien, identifierade metoder som 

är vanligast förekommande och har bäst effekt. En sådan studie skulle även kunna ge ett mer 

generaliserbart resultat. Det kan även vara av vikt att utföra liknande studier som riktar in sig 

på patienterna och deras upplevelse av följsamheten till hemträningsprogram för att få en 

förståelse för varför följsamheten är låg och hur den kan påverkas i positiv riktning.  Genom 

att belysa detta område är vår förhoppning att denna studie eventuellt kan bidra till 

reflektion hos praktiserande fysioterapeuter och fysioterapeutstudenter kring olika sätt att 

arbeta med att öka patienters följsamhet till hemträningsprogram. 
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BILAGA A 

Intervjuguide 

 Berätta om dina erfarenheter av patienters följsamhet till hemträningsprogram. Använd gärna 

specifika patienter som exempel på när det har gått bra eller mindre bra. 

 Beskriv hur gör du för att öka chansen att dina patienter följer sina träningsprogram? Vad gör 

du annorlunda om det visar sig att en patient inte följer dina rekomendationer? 

 Berätta om vilka faktorer hos dig själv och din omgivning som påverkar hur du arbetar med 

patienternas följsamhet? 

 Vilka faktorer hos patienten och dess omgivning anser du påverkar hur du arbetar med 

patienternas följsamhet? 

 Berätta om det är något du inte gör idag som du har funderat på att börja göra för att öka 

följsamheten? 

 

 

Exempel på följdfrågor: 

 Berätta mer… 

 Kan du utveckla? 

 Kan du förtydliga? 

 Kan du ge ett exempel? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

BILAGA B 

Informationsbrev  

Hej! Vi studerar på Fysioterapeut-programmet på Mälardalens högskola och arbetar just nu 

med vårt examensarbete. Arbetet ska handla om hur fysioterapeuter inom primärvården 

arbetar i klinik för att öka patienters följsamhet till hemträningsprogram.  

Bakgrunden till vår studie är att hemträningsprogram är en vanlig intervention inom 

fysioterapi i primärvården men att följsamheten till dessa program generellt sett är låg. 

Syftet med denna studie är att få en bild av hur fysioterapeuter upplever att de arbetar med 

att öka patienters följsamhet till hemträningsprogram. 

Du tillfrågas om deltagande för att du arbetar som fysioterapeut/sjukgymnast inom 

primärvården och vi är intresserade av dina erfarenheter inom detta område. 

Vi har fått dina kontaktuppgifter från verksamhetschef xxxx 

Vi vill träffa dig vid ett intervjutillfälle på din arbetsplats eller där det passar dig bäst. 

Intervjun kommer som längst ta 45 minuter att genomföra. Intervjun kommer att spelas in 

på diktafon och efter att den transkriberats kommer intervjun att raderas. Dina svar kommer 

att förvaras så att obehöriga ej har tillgång till dem. Du kommer att vara anonym i studien 

och informationen du ger oss kommer att kodas så att det inte går att koppla den tillbaka till 

dig. Du kan när som helst under studiens gång välja att avbryta intervjun eller ditt deltagande 

i studien.  

Studien kommer att presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens högskola. 

 

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga: 

Pontus Nilsson, fysioterapeutstudent   tel: e-post: 

Jerker Skoglund, fysioterapeutstudent tel: e-post: 

Thomas Overmeer, handledare 
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