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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Fysioterapi för att bibehålla och öka rörelsefunktion är en viktig behandling vid 

reumatisk sjukdom. 

 

Syfte: Syftet var att jämföra tid för fysisk träning och vardagsmotion före mot efter 

träningsgruppen. Syftet var även att undersöka om self-efficacy och förändringsberedskap för 

genomförande av fysisk träning och vardagsmotion före deltagande i träningsgruppen var 

associerat till förändring av träningstid respektive vardagsmotion tolv månader efter 

deltagande i träningsgruppen. Associationer mellan förändringen i träningstid respektive 

vardagsmotion och syreupptagningsförmågan undersöktes också. 

 

Metod: I denna kvantitativa studie deltog 24 personer av 36 tillfrågade som genomgått 

Reuma rehab, vilken syftade till att stimulera bibehållen fysisk träning och vardagsmotion. 

Associationer analyserades med Spearman´s rangkorrelation. Skillnader analyserades med 

Wilcoxons signed ranks test.  

 

Resultat: Vardagsmotionen ökade signifikant (p=0,027) från 90–150 minuter före 

träningsgruppen till 150–300 minuter tolv månader efter avslutad träningsgrupp. Ingen 

signifikant korrelation mellan self-efficacy och förändring i tid (minuter) för fysisk träning 

respektive vardagsmotion och inte heller för förändringsberedskap och förändring i tid för 

träning respektive vardagsmotion. Det var en signifikant korrelation mellan förändring (före 

jämfört med tolv månader) i vardagsmotion och syreupptagningsförmåga. 

 

Slutsats: Self-efficacy och förändringsberedskap vid träningsgruppens början påverkade 

inte deltagarnas träningsvanor på långsikt. Däremot ökade deltagarnas vardagsmotion tolv 

månader efter avslutad grupp. På grund av att endast 67% av de tillfrågade valde att svara 

bör resultatet tolkas med försiktighet.  

 

Nyckelord: förändringsberedskap, fysioterapi, fysisk aktivitet, reumatiska sjukdomar, self-

efficacy och träning.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 

Background: Physiotherapy to maintain and increase mobility function is an important 

treatment for people with rheumatic diseases. 

 

Aim: The aim was to compare time for physical activity and every day activity before and 

twelve months after exercise group. The aim was also to examine if self-efficacy and readiness 

for change for physical activity and every day activity before the exercise group were 

associated with change in time for physical activity and every day activity twelve month after 

ended exercise group. Associations between the change in time and oxygen consumption was 

also examined.  

 

Method: In this quantitative study 24 persons, out of 36 asked participated, whom 

completed Reuma rehab, which aim is to stimulate maintained physical training and every 

day activity. Associations were analyzed with Spearman’s rho. Differences were analyzed with 

Wilcoxons signed ranks test. 

 

Results: Every day activity increased significant (p=0,027) from 90-150 minutes before the 

exercise group to 150-300 minutes twelve months after completed exercise group. No 

significant correlation between self-efficacy and change in time (minutes) of physical training 

respective every day activity and neither for readiness for change and change in duration of 

physical training respective every day activity. There was a significant correlation between 

change (before compared to twelve months) in every day activity and oxygen consumption.  

 

Conlusion: Self-efficacy and readiness for change before the exercise group did not affect 

the participants long term training habits. The participants every day activity did however 

increase twelve months after completed exercise group. Because of only 67% of the ones 

asked participated ought the result be interpreted with caution.   

 

Keywords: exercise, physical activity, physiotherapy, readiness for change, rheumatic 

diseases and self-efficacy.
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1 BAKGRUND 

1.1 Reumatiska sjukdomar 

Reumatiska sjukdomar innefattar medicinska sjukdomar som drabbar rörelseorganen. Det är 

vanligt med reumatiska sjukdomar, ungefär ¼ av Sveriges befolkning drabbas 

(Läkemedelsverket, 2016). Det finns ett 80-tal olika diagnoser där de vanligaste är reumatoid 

artrit, psoriasis artit, ankyloserande spondylit, myosit, juvenil idiopatisk artrit, fibromyalgi 

och artros. Andra reumatiska sjukdomar är t.ex. Sjögrens syndrom och systemisk lupus 

erythematosus (SLE). Gemensamt symtom för samtliga reumatiska sjukdomar är 

ledpåverkan med smärta och stelhet. Trötthet är vanligt förekommande i samband med 

reumatiska sjukdomar. Oro över sin situation och hur sjukdomen ska utvecklas är andra 

vanliga symtom (Reumatikerförbundet [RF], 2015).  

 

Reumatoid artrit (RA) är den vanligaste inflammatoriska ledsjukdomen. Ungefär 0,5% av 

befolkningen får RA, av dem är 75% kvinnor. Ålder för insjuknande är vanligast vid 45–65 år 

och ca 25–50 per 100 000 invånare och år beräknas insjukna (Brodin & Swärdh, 2015). RA 

är en kronisk autoimmun sjukdom där förloppet ofta går i skov. Inflammation uppkommer 

främst i perifera småleder där immunförsvaret attackerar leden och orsakar en 

inflammationsreaktion, vilket kan leda till leddestruktion (Läkemedelsverket, 2016). Symtom 

innefattar vanligtvis smärta, stelhet, svullnad och värmeökning. Debutsymtom sker oftast i 

metacarpal- (MCP) och proximala interphalangeal (PIP) lederna, men även i armbåge och 

knä. Ledpåverkan kan progrediera symmetriskt till större leder, t.ex. höfterna (RF, 2016).  

 

Psoriasisartrit (PsA) är vanligast hos patienter med hudpsoriasis. Av de med hudpsoriasis 

drabbas ca 30% även av psoriasisartrit. Ungefär 0,4% av befolkningen drabbas, lika delar 

män och kvinnor. Karaktäristiskt för psoriasisartrit är inflammation i distala interphalangeal 

leder (DIP), men det kan även påverka tåleder. Större leder kan också påverkas asymmetriskt 

(RF, 2016).  

 

Ankyloserande spondylit (AS), även kallat Bechterews sjukdom, är en inflammatorisk 

sjukdom i bäcken- och ryggleder. Ungefär 0,5% av befolkningen drabbas av ankyloserande 

spondylit och av de är 2/3 män som generellt insjuknar i tidig ålder. AS kan leda till 

förkalkning och ankylosering av ryggraden. Debutsymtom är molande värk i korsryggen 

under nattetid. Morgonstelhet är ett vanligt symtom, med tilltagande stelhet vid inaktivitet. 

Inskränkt rörlighet i columna kan förekomma vid avsaknad av fysisk aktivitet (RF, 2017). 

 

Fibromyalgi (FM) är en kronisk sjukdom med smärtsyndrom. Ungefär 2–4% av befolkningen 

drabbas av fibromyalgi. Av de som drabbas är 80% kvinnor. Karaktäristiskt för sjukdomen är 

kronisk smärta i vila och rörelse där smärtan är lokaliserad i kroppens mjukdelar. Oftast från 

muskler, men smärta kan även förekomma i leder. Smärtlokalisationen kan variera från dag 
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till dag. Smärtkänsligheten vid fibromyalgi är generellt ökad vid tryck och kyla, medan värme 

och stretching kan minska smärtan (RF, 2016).  

1.2 Behandling vid reumatiska sjukdomar 

1.2.1 Fysioterapi 

Fysisk aktivitet innebär all kroppslig rörelse som resulterar i ökad energiförbrukning. Fysisk 

träning är en planerad, strukturerad och återkommande fysisk aktivitet med mål att öka den 

fysiska förmågan (Caspersen et al., 1985). Vardagsmotion avser aktiviteter såsom raska 

promenader, cykling till och från jobb eller trädgårdarbete (Faskunger & Hemmingsson, 

2015).  

 

Fysioterapi för personer med reumatiska sjukdomar handlar till stor del om fysisk aktivitet 

för att förbättra och bibehålla den fysiska och psykiska hälsan men även minska risken för 

följdsjukdomar. Eftersom sjukdomen kan variera mycket i förloppet är det viktigt att den 

fysiska aktiviteten läggs upp individuellt i samråd med fysioterapeut (Brodin & Swärdh, 

2015). Träning kan ge förbättring av fysisk och mental hälsa men även förbättrad sömn för 

personer med reumatiska sjukdomar (Musumeci, 2015). Ett samband mellan en ökad daglig 

fysisk aktivitet och minskad trötthet har observerats bland patienter med reumatoid artrit 

(Rongen-van Dartel et al., 2014). 

 

Fysisk träning har även visats ge förbättring av depressiva symtom hos patienter med 

fibromyalgi (Kelley, Kelley & Hootman, 2015). Van den Ende et al. (2000) undersökte 

skillnaden i effekt mellan intensiv och konservativ träning på patienter med reumatoid artit. 

Båda grupperna, utan statistiskt signifikant skillnad mellan dem, minskade 

sjukdomsaktiviteten. Sjukdomsaktivitet beskrevs som antalet svullna leder, antalet ömma 

leder och patientens skattning av smärta samt patientens upplevda sjukdomsaktivitet. 

Ökningen i muskelstyrka var däremot större i gruppen med intensivträning jämfört med 

gruppen som genomgick konservativ träning (Van den Ende et al., 2000). 

 

Reumatikerförbundet (2015) rekommenderar ledrörlighetsträning dagligen, med upprepade 

repetitioner till ytterläge i rörelseomfånget och konditionsträning tre gånger i veckan, minst 

20 minuter per tillfälle. Pulsen bör vara 60–80% av max puls. Muskelträning bör genomföras 

två gånger i veckan med vikt som kan lyftas tio repetitioner. 

 

1.2.2 Farmakologisk behandling 

Reumatiska sjukdomar kan, förutom fysisk aktivitet, behandlas med en stor arsenal av 

läkemedel. Non-steroid antiinflammatory drugs (NSAID) används symtomatiskt, då de inte 

inverkar på sjukdomsmekanismerna. Disease Modifying Antirheumatic Drugs (DMARD) 

används för att påverka sjukdomsaktiviteten vid reumatiska sjukdomar av inflammatorisk 

art. Vill en mer specifik påverkan på sjukdomen uppnås används biologiska läkemedel som 

t.ex. TNF- hämmare (minskar symtomen och bromsar leddestruktion genom påverkan på 

cytokiner som är centrala i sjukdomsförloppet) (Läkemedelsverket, 2016.  Patientutbildning 
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Patientutbildning är till för att stötta och göra det möjligt för patienten att hantera sin 

sjukdom i vardagliga livet och öka deras välbefinnande och välmående. Genom att integrera 

utbildning tillsammans med annan behandling för patienter med reumatoid artrit förbereder 

man patienterna på självhantering (self-managment). Utbildningen bör syfta till att stärka 

patientens self-efficacy (tilltro till den egna förmågan att klara en specifik situation eller 

uppgift) eftersom det är en stor förutsättning för självreglering, självhantering och andra 

hälsoaspekter. Det är också viktigt att utbildningen är individuellt anpassad och är baserad 

på patientens behov för att förbättra bl.a. self-efficacy (Ndosi et. al., 2016).  

 

Ett exempel på ett instrument är Educational Needs Assesment Tool (ENAT). Det är ett 

frågeformulär där patienter med reumatiska sjukdomar själva fyller i vilken typ av utbildning 

som de anser att de har behov av. Det kan vara bl.a. utbildning i smärthantering, känslor, 

behandlingar och stöd. ENAT har blivit validerat som ett allmänt instrument för patienter 

med reumatiska sjukdomar i nio olika europeiska länder. Med hjälp av ENAT har self-

efficacy för att hantera sin sjukdomsrelaterade smärta och andra symtom förbättrats hos 

patienter med reumatiska sjukdomar visar en studie från Ndosi et. al. (2016). Studien 

genomfördes med en interventionsgrupp som fick utbildning baserat på ENAT och en 

kontrollgrupp som fick utbildning utan ENAT. Patienterna i båda grupperna fick skatta sin 

self-efficacy genom Arthritis Self Efficacy Scale (ASES). ASES innehåller två skattningsskalor, 

ASES-pain med en skala på 5–50 och ASES-other symptoms med en skala på 6–60, där ett 

högre värde motsvarar högre self-efficacy. Även andra skalor användes för att skatta t.ex. 

psykisk funktion, symtom och patienternas kunskap om deras sjukdom. Studien pågick i 32 

veckor med uppföljning vecka 16. I vecka 16 var det ingen signifikant skillnad i self-efficacy 

mellan interventionsgruppen och kontrollgruppen, däremot i vecka 32 hade 

interventionsgruppen högre self-efficacy än kontrollgruppen. Överlag hade även 

hälsostatusen hos patienter med reumatoid artrit förbättrats (Ndosi et. al., 2016).  

 

I en annan studie med sjukdomsinriktad grupputbildning för patienter med reumatoid artrit 

genomgick deltagarna utbildning i bl.a. smärthantering, medicin, träning, kost, ledförsvar. 

Grupperna bestod av 8–15 deltagare. Utbildningen pågick i sex veckor, en gång i veckan. 

Varje utbildningstillfälle var två och en halvtimme (Vermaak et al., 2015).  

 

Utbildning, beteende strategier och kognitiva strategier används för att förbättra och öka 

patienternas delaktighet i behandlingen. Överlag ökar self-managment utbildning 

deltagarnas kunskap, self-efficacy och vissa aspekter av hälsa. Self-management blir mer och 

mer accepterat som en integrerad del i hanteringen av kronisk sjukdom. Syftet med studien 

av Vermaak et al. (2015) var att undersöka om self-managment utbildning för patienter med 

reumatoid artrit ger omedelbara hälsoeffekter som exempelvis minskad fatigue, smärta 

respektive depression och ökad livskvalitet och self-efficacy. Resultatet blev minskad 

depression och förbättrad mental hälsa som även bibehölls vid tolv månaders uppföljning 

(Vermaak et al., 2015).  

 

I en översiktsartikel om utbildning i självreglering för patienter med kroniska sjukdomar 

visade det på kortsiktig ökning av self-efficacy för att hantera tillståndet, ökning av 

självskattad hälsa och ökad frekvens av aerobisk träning. 17 studier med 7442 deltagare 

inkluderades (Foster et al., 2007). 
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1.3 Beteendemedicin 

Ett beteende definieras som något vi gör, säger, tänker och känner t.ex. olika rörelser vi gör 

med kroppen. Beteendemedicin är ett tvärvetenskapligt område där sociokulturella, 

psykosociala, beteendemässiga och biomedicinska kunskaper integreras. Grundprincipen 

inom beteendemedicin är ett samband mellan biomedicinska faktorer och beteendefaktorer. 

Vårt beteende i vardagen kan påverka våra kroppsliga funktioner, på samma sätt som 

obalans i våra kroppsliga funktioner kan påverka vårt beteende. Som fysioterapeut tar man 

hänsyn till bio-psyko-sociala faktorer för att kunna förklara beteende samt bestämma 

relevanta åtgärder för att stötta en person i deras beteendeförändring (Denison & Åsenlöf, 

2012). Svensk beteendemedicinsk förening beskriver beteendemedicin enligt följande:  

Beteendemedicin definieras som det tvärvetenskapliga område som ägnas 

åt utveckling och integration av kunskap kring psykosociala, 

beteenderelaterade och biomedicinska frågor relevanta för hälsa och 

sjukdom samt för tillämpningen av denna kunskap för prevention, 

etiologi, diagnos, behandling och rehabilitering. Beteendemedicin 

inkluderar forskning kring grundläggande psykobiologiska mekanismer, 

klinisk diagnostik och intervention såväl som prevention och 

hälsofrämjande åtgärder (Svensk beteendemedicinsk förening, 2018). 

1.3.1 Socialkognitiva teorin 

Psykolog Albert Bandura definierar self efficacy som tilltro till den egna förmågan att klara en 

specifik situation eller uppgift (Bandura, 1977). Self-efficacy är ett av många begrepp som 

ingår i den socialkognitiva teorin (SCT). Denna teori innefattar person, omgivning och 

beteende och menar att ett beteende inte är en ensam företeelse utan beror på och påverkas 

av omgivning, person och beteende (Bandura, 1986). Som tidigare nämnt finns det studier 

som visar på att patientutbildning ökar personers self-efficacy (Ndosi et. al., 2016). Self-

efficacy har visats vara en avgörande faktor till huruvida personer är fysiskt aktiva eller inte 

(Bauman et al., 2012). Personer med en högre skattning av self-efficacy för fysisk aktivitet är 

associerat med mer rapporterad fysisk aktivitet än de personerna med en lägre skattning av 

self-efficacy (Ayotte, Margrett & Hicks-Patrick, 2010). Knittle et al. (2011) har studerat 

patienter med reumatoid artit som fick sätta upp egna fysiska aktivitetsmål och skatta self-

efficacy inför det målet. Studien visade att de som skattat en högre self-efficacy för sitt mål 

hade en högre sannolikhet att uppnå det.  

 

Andra begrepp som ingår i den socialkognitiva teorin är bl.a. resultatförväntningar och 

modellinlärning. Resultatförväntningar handlar om en persons förväntningar hur resultatet 

kommer bli av ett visst beteende. Modellinlärning innebär att man lär sig genom att 

återskapa beteende som har visats av någon annan (en modell). Utbildning sker ofta i grupp 

vilket gör att modellinlärning kan tillämpas. Självreglering är också ett begrepp som omfattas 

av den socialkognitiva teorin, som syftar till att man som person själv ska kunna reglera och 

kontrollera sina beteenden för att upprätthålla hälsa. Sätta mål, monitorera, utvärdera och 

anpassa sitt beteende är viktigt inom självreglering (Bandura, 1986).  

 

Det finns fyra faktorer som kan stärka en persons self-efficacy, där det första är att skaffa sig 

positiva erfarenheter. Det andra är att omge sig med positiva förebilder och se andra 

människor övervinna liknande problem (modellinlärning). Det tredje är att få stöd från 
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omgivningen, precis som det fanns i ENAT utbildningen. Det fjärde och sista området 

handlar om att fokusera på positiva känslotillstånd och kroppsliga tillstånd, även känslor 

fanns med i ENAT utbildningen (Wester, Wahlgren & Wedman, 2011).  

 

Det är viktigt att veta vad det är som motiverar patienten och vad som hindrar en 

beteendeförändring för att på bästa sätt möjliggöra en förändring för just den patienten. För 

att ta reda på hur fysiskt aktiv en person är, eller vilken self-efficacy de har används ofta 

numeriska skattningsskalor. Personerna skattar mellan 0–10, där 0 är när personen inte är 

fysisk aktiv alls/har låg self-efficay och 10 mycket aktiv/hög self-efficacy (Statens 

folkhälsoinstitut, 2009). När självrapporterade skattningar används visar det sig att 

personerna har tämligen bra uppfattning om hur deras fysiska aktivitetsnivå ser ut. Däremot 

underskattar de stillasittande aktiviteter. Den aeroba aktiviteten överskattades med över 

300% jämfört med den faktiska aeroba aktivitetsnivån. Män överskattade sin aktivitetsnivå i 

större utsträckning än kvinnor (Klesges et al., 1990). Självrapporterade skattningar är således 

inte alltid reliabla men det är den mest realistiska mätmetoden på befolkningsnivå (Statens 

folkhälsoinstitut, 2011). 

1.3.2 Transteoretiska modellen 

Den transteoretiska modellen har funnits sedan början på 1980-talet och består av olika 

delar, t.ex. förändringsstadier (stages of change). Stages of change innefattar olika stadier av 

beredskap till förändring som personer kan gå igenom. En beteendeförändring anses pågå 

över tid och det finns sex stadier som en person kan gå igenom; förnekelsestadiet, 

begrundandestadiet, förberedelsestadiet, handlingsstadiet, aktivitetsstadiet och 

vidmakthållandestadiet (Prochaska & Diclemente, 1982). Förändringsstadierna exemplifieras 

nedan med fysisk aktivitet. I begrundandestadiet är personerna inte regelbundet fysiskt 

aktiva men de har som avsikt att förändra sitt beteende inom sex månader. De vet om att 

fysisk inaktivitet är ett problem och funderar på hur de kan bli mer fysisk aktiva, däremot är 

de oftast inte redo att bli fysiskt aktiva på en gång. Personer i detta stadie är medvetna om 

både för- och nackdelar med att förändra sitt beteende vilket kan leda till ambivalens. 

Ambivalensen kan i sin tur leda till att personen stannar i begrundandestadiet under en 

längre tid. Personer som inte är regelbundet aktiva men som tänker förändra sitt beteende 

inom den närmsta månaden är i förberedelsestadiet. Oftast har personerna i detta stadie 

testat på någon form av fysisk aktivitet under den senaste tiden och de vet hur de ska göra för 

att bli mer fysisk aktiva. Dessa personer har ofta planer på hur de ska bli mer fysisk aktiva, 

t.ex. genom att anlita en personlig tränare, köpa en själv-hjälps bok eller gå med i en 

hälsogrupp (Prochaska & Velicer, 1997).  

 

Det är viktigt att veta vilket stadie en person befinner sig i när man arbetar med 

beteendeförändringar för att kunna anpassa sina interventioner till rätt nivå och för att 

personerna ska vara mottagliga för interventionerna. Om inte interventionerna stämmer 

överens med det förändringsstadium som personen befinner sig i är risken för bortfall stor. 

Däremot sker förflyttningar mellan stadier inte endast framåt. Att det sker återfall borde ses 

som en naturlig del i beteendeförändringsprocessen. Man kan säga att self-efficacy är motorn 

och själva drivkraften som gör att förflyttningen mellan ett förändringsstadium till ett annat 

sker (Wester, Wahlgren & Wedman, 2011). En annan viktig del för att en person ska förflytta 

sig mellan de olika stadierna är hur beredd en person är på förändring, också kallat 

förändringsberedskap. Förändringsberedskap kan definieras som antingen ett tillstånd eller 

en process. När förändringsberedskap ses som ett tillstånd syftar det på hur beredd man är 
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på att genomföra något, eller en speciell händelse. Förändringsberedskap som en process 

handlar däremot mer om beredskap över tid och ses som en del i en större process (Dalton & 

Gottlieb, 2003).  

 

Konceptet om förändringsberedskap består av flera faktorer som är uppdelade i olika steg. 

Det första fasen handlar om att bli medveten om vad man måste förändra för att sedan 

utvärdera om en plan för förändring ska utformas eller inte. Därefter är det steg två, där 

personen väger för- och nackdelar med förändringen och försöker förutse hur livet skulle se 

ut om förändringen sker. Personen ser över vilka kompetenser, kunskap, energi och stöd 

hon/han har för att klara av att genomföra en förändring. Alla dessa faktorer påverkar sedan 

en persons förändringsberedskap (Dalton & Gottlieb, 2003). 

 

Det finns tio riktlinjer/handlingssätt som kan vara bra att följa vid interventioner och som 

kan ge stöd för att förflytta sig mellan de olika stadierna. Det kan t.ex. vara bra att tänka på 

närmiljöstrategier (hitta tips och alternativ för fysisk aktivitet i samhället), socialt stöd (att ta 

hjälp av andra för att öka den fysiska aktiviteten) och situationskontroll (ta kontroll över de 

situationerna som orsakar och leder till fysisk inaktivitet) (Wester, Wahlgren & Wedman, 

2011).  

 

Daley och Duda (2006) visade i en studie att det fanns en signifikant och hög positiv 

korrelation mellan fysisk aktivitet och stages of change (p=0,01) hos unga vuxna. Vidare i 

studien framkom det att det var en skillnad i självbestämmande mellan de deltagarna som 

var i begrundande- och förberedelsestadiet och de som befann sig i upprätthållande- och 

handlingsstadiet. De som befann sig i de tidigare stadierna var mindre benägna att själva 

ändra sitt träningsbeteende. Självbestämmande är en nödvändig förutsättning för att utföra 

regelbunden träning och uppnå de högre förändringsstadierna (Daley & Duda, 2006).  

 

2 PROBLEMFORMULERING 

Fysioterapi i form av fysisk träning och utbildning är ett viktigt inslag i behandlingen för 

personer med reumatiska sjukdomar, därför är det viktigt att studera faktorer som kan ha 

betydelse för att patienter ökar sin fysiska aktivitet. Sjukdomarna medför ofta ökad trötthet, 

stelhet och smärta vilket leder till minskad fysisk aktivitet och även påverkan på den mentala 

hälsan. Det är känt att hög skattad self-efficacy för fysisk träning är betydelsefullt när det 

gäller genomförande av fysisk träning. För personer med reumatisk sjukdom visar forskning 

att högt skattad self-efficacy ökar sannolikheten för att uppnå en individuellt bestämd 

aktivitetsnivå. Däremot är betydelsen av self-efficacy när det gäller vidmakthållande av 

träningsvanor för patienter med reumatiska sjukdomar mindre studerat. Det är inte heller 

undersökt hur förändringsberedskap påverkar nivån av fysisk träning eller vardagsmotion 

hos personer med reumatiska sjukdomar. Hittills har det inte utvärderats om deltagarna i 

träningsgruppen faktiskt ökar sin fysiska aktivitet och hur deras psykologiska faktorer 

påverkar deras nivå av fysisk aktivitet och vardagsmotion efter deltagande i gruppen. Det 

finns därför anledning att studera denna gruppbehandling som genomförs kontinuerligt.  
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3 SYFTE 

Syfte är att undersöka om deltagarna i träningsgruppen har förändrat sin träningstid 

respektive vardagsmotion tolv månader efter deltagandet i gruppen. Ytterligare ett syftet är 

att undersöka om self-efficacy för genomförande av fysisk träning och vardagsmotion 

respektive förändringsberedskap före deltagande i träningsgruppen är associerat till 

förändring i träningstid respektive vardagsmotion tolv månader efter deltagande i 

träningsgruppen. Det undersöktes även om förändring i tid för fysisk träning respektive 

vardagsmotion avspeglas i deltagarnas syreupptagningsförmåga.  

3.1 Frågeställningar 

 

Har deltagarna i träningsgruppen förändrat sin träningstid eller vardagsmotion tolv månader 

efter deltagandet i gruppen i jämförelse med den träningstid och vardagsmotion de hade när 

träningsgruppen startade? 

 

Hur ser associationerna ut mellan self-efficacy för genomförande av fysisk träning respektive 

vardagsmotion före träningsgruppen och eventuell förändring i tid för fysisk träning 

respektive vardagsmotion efter träningsgruppen?  

 

Hur ser associationerna ut mellan förändringsberedskap för ökning av tid för fysisk träning 

respektive vardagsmotion före träningsgruppen och eventuell förändring i tid för fysisk 

träning respektive vardagsmotion efter träningsgruppen?  

 

Är en eventuell förändrad tid för fysisk träning respektive vardagsmotion associerad till en 

förbättring i syreupptagningsförmåga tolv månader efter avslutad träningsgrupp? 

 

4 METOD OCH MATERIAL 

Reuma rehab är en träningsgrupp som erbjuds till patienter vid reumatologkliniken. 

Individualiserad träning erbjuds till deltagarna. Deltagarna kan genomgå både steg ett och 

steg två, där steg ett främst är till för de som behöver stöd för att komma igång med fysisk 

aktivitet och träning och även få extra stöd för att hantera sin sjukdom. Steg två är mer 

inriktat på vidmakthållande av träningsvanor.  

4.1 Design 

En prospektiv kvantitativ, korrelerande och jämförande studie.  
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4.2 Urval 

Bekvämlighetsurval med 36 patienter över 18 år (28 kvinnor och åtta män) tillfrågades om 

medverkan i studien. Totalt svarade 24 patienter ja till att delta i studien, varav fem män och 

19 kvinnor. För ålder var medelvärdet 52 år med standarddeviation 10,6 år. Deltagarna i 

Reuma rehab hade bedömts av fysioterapeut på reumatologkliniken att vara i behov av stöd 

för att hantera sin reumatiska sjukdom i vardagen, arbete och träning. Det kunde även vara 

personer som efter ett större skov var i behov av stöttning för att återuppta träningen och 

hitta bra strategier för att klara av vardags- och arbetslivet. Personer som också var med i 

Reuma rehab kunde vara de som skattat stark smärta, trötthet och hade en stor försämrad 

funktion. Deltagarna i grupperna befann sig oftast i begrundande- och förberedelsestadiet 

enligt den transteoretiska modellen, detta hade bedömts av fysioterapeut vid den aktuella 

kliniken.  

4.2.1 Inklusionskriterier 

Deltagare med diagnosticerade reumatiska sjukdomar och som hade deltagit i Reuma rehab 

steg ett fram till 2017 samt fyllt i frågeformulären vid den aktuella kliniken.  

4.2.2 Exklusionskriterier 

Personer som hade genomgått steg två av Reuma rehab.   

4.3 Datainsamling 

Reumatologkliniken har samlat in data bl.a. angående fysisk träning och vardagsmotion från 

deltagarna i Reuma rehab (bilaga A). Datainsamlingen skedde vid fyra tillfällen; före reuma 

rehab, direkt efter, tre månader efter avslutad Reuma rehab och tolv månader efter avslutad 

Reuma rehab. Samma frågeformulär användes vid varje skattningstillfälle. 

Syreupptagningsförmåga mättes med Åstrands cykelergometertest före träningsperioden, 

direkt efter, tre månader och tolv månader efter avslutad Reuma rehab. Åstrands 

cykelergometertest är ett submaximalt test för att undersöka en individs maximala 

syreupptagningsförmåga (VO2max). Syreupptagningsförmågan räknas ut från individens 

hjärtfrekvens och motstånd under max tolv minuter. Värdet som räknas ut är ml O2/kg/min 

(Åstrand & Ryhming, 1954). Deltagarna i Reuma rehab genomförde endast Åstrands i sex 

minuter på cykel. 

 

Frågorna angående hur mycket tid som ägnas åt fysisk aktivitet och vardagsmotion har 

hämtats från socialstyrelsen (2011). Frågorna är beprövade vad gäller reliabilitet och 

validitet. Preliminära resultat från 2014 visar att frågorna är likvärdiga med andra frågor om 

fysisk aktivitet (Hagströmer, Wisén & Hassmén, 2015). Frågorna är utformade så att de kan 

fånga upp förändringar hos personer som är minst aktiva. Frågorna utgår också från hur 

mycket fysisk aktivitet som utfört en ”vanlig vecka” istället för de senaste sju dagarna, detta 

för att det ska vara så enhetligt som möjligt med frågor om andra levnadsvanor 

(Socialstyrelsen, 2011). Tiden för fysisk träning och vardagsmotion skattades i olika 

tidsintervall, som sedan kategoriserades från 1–6 av författarna. 

• 1 = 0 min 
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• 2 = 0-30min  

• 3 = 30-60min  

• 4= 60-90min  

• 5=90-120min 

• 6= mer än 120min 

Vardagsmotion skattades från 1–7. 

• 1 = 0 

• 2 = <30min 

• 3 = 30-60min 

• 4 = 60-90min 

• 5 = 90-150min 

• 6 = 150-300min 

• 7 = Mer än 300min 

Frågor angående förändringsberedskap, hur viktigt det är och self-efficacy är generellt 

formulerade och kommer i fortsättningen att formuleras specifikt utifrån varje enskild 

patients aktivitetsrelaterade mål i samband med Reuma rehab. I denna studie analyserades 

endast data som insamlats före Reuma rehab och tolv månader efter avslutad Reuma rehab. 

4.4 Gruppbehandling 

Ett antal grupper med 6–8 personer med olika reumatiska diagnoser hade tre dagar (två 

dagar träning och en dag utbildning omfattande en och en halvtimme) i veckan i fyra veckor 

genomgått olika typer av träning, diskussioner och utbildning. Fysioterapeuter, 

arbetsterapeuter, kurator, sjuksköterska och läkare var med och ledde gruppen. Träningen 

bestod av bassängträning, träning i hall, cirkelgym, cirkelfys, avspänning och prova på 

tillfällen med stavgång. Utbildningen som deltagarna fick genomgå syftade till att förmedla 

och fördjupa kunskapen kring sjukdomen, den medicinska behandlingen, levnadsvanor och 

sömnens betydelse. Men även utbildning angående fysisk aktivitet och träning, hjälpmedel, 

strategier för att underlätta vardagen, smärtlindring och hantering av smärta samt 

krishantering gavs.  

 

Syftet med grupperna var att erbjuda individuellt anpassad styrke- konditions- rörelse- 

avspännings- och handträning med kontinuerlig stöttning och rådgivning, stimulera till en 

bibehållen fysisk aktivitet och träning, stimulera till goda strategier att använda i vardagen 

och även bibehållen arbetsförmåga. Syftet var också att öka motivationen och vidmakthålla 

nya vanor. En grundläggande strävan som fanns var att personerna ska vara fysiskt aktiva 

minst 150 min/vecka. Målet med gruppen var också att patienterna med en reumatisk 

diagnos skulle få en ökad kunskap och strategier kring hantering av vardag och arbetsliv för 

förbättrad upplevd hälsa och livskvalité.  

 

4.5 Tillvägagångssätt 

Frågeformuläret skickades hem till deltagarna inför starten av Reuma rehab perioden. De 

fyllde i det och tog sedan med formuläret till mottagningen där de hade ett 
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inskrivningssamtal och diskuterade vad de har fyllt i. Det skedde en uppföljning av 

formuläret direkt efter avslutad fyra veckors period, sedan tre och tolv månader efter. Vid tre 

månader och tolv månaders uppföljning besvarade de formuläret när de träffade 

fysioterapeut. Åstrands cykelergometertest genomfördes av personal i gymmet i anslutning 

till reumatologkliniken.  

 

Informationsbrev med förfrågan om deltagande i denna studie (bilaga B), samtyckesblankett 

(bilaga C) och svarskuvert till deltagarna skickades ut via reumatologkliniken. Svarskuverten 

var adresserade till reumatologkliniken. Adresserna till deltagarna hämtades från deras 

journaler och postades sedan av en person från reumatologkliniken. Ett påminnelsebrev 

skickades ut efter sista svarsdag till alla förutom de sista sju deltagarna som genomgick sin 12 

månaders uppföljning i december 2017 (bilaga D).  

 

Data från de 24 patienterna som svarade ja till att delta samlades in vid ett besök på 

reumatologkliniken av båda författarna. All dokumenterade data från deltagarnas 

frågeformulär samt resultat från Åstrands cykelergometertest överfördes från pappersformat 

till ett Excel dokument i en av författarnas dator, även ålder och kön dokumenterades. 

Kodning användes för att avidentifiera deltagarna.  

4.6 Dataanalys 

Beskrivning av deltagarna gjordes med beskrivande statistik. Data analyserades på gruppnivå 

för att analysera eventuella associationer. Spearman´s rangkorrelation användes för att 

undersöka; 

• associationer mellan self-efficacy, förändringsberedskap respektive eventuell 

förändring i tid för fysisk träning.  

• associationer mellan tid för fysisk träning och eventuell förbättring på Åstrands 

cykelergometertest tolv månader efter Reuma rehab.  

 

Det finns olika gränser för om ett samband anses svagt eller starkt. Sambandets styrka 

bedömdes utifrån de gränser som presenterats av Carter, Lubinsky & Dumholdt (2011). 

• 0,0–0,25 = väldigt svagt 

• 0,25–0,49 = svagt 

• 0,50–0,69 = måttligt 

• 0,70–0,89 = starkt 

• 0,90–1,00 = väldigt starkt 

 

Träningstid före Reuma rehab jämfördes med träningstid tolv månader efter Reuma 

rehab och skillnaderna mellan dessa mätpunkter analyserades med Wilcoxons signed 

ranks test. Gränsen för statistisk signifikant skillnad var p ≤0,05 (5%) (Carter, Lubinsky 

& Domholdt, 2011). All data analyserades i Statistical Package for the Social Sciences 

(SPSS). Icke-parametrisk analys valdes då data tillhör ordinalskala, lågt antal deltagare 

(n=<30) och det är stor spridning på datan. 
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4.7 Etiska övervägande 

I denna studie har Helsingforsdeklarationen tagits i beaktande. Den innefattar etiska 

principer för läkare och andra medverkande i medicinsk forskning där en grundläggande 

princip är att omsorgen för individen alltid måste gå före vetenskapen och samhällets 

intressen. Samtycke måste också ha inhämtats innan data insamlas samt att alla tänkbara 

försiktighetsåtgärder måste vidtas för att deltagarnas privatliv ska respekteras. 

Försiktighetsåtgärderna måste även vidtas så att all data behandlas konfidentiellt och för att 

minska risken för skadlig påverkan på deltagarnas fysiska och psykiska integritet och 

personlighet (Vetenskapsrådet, 2017).  

 

Deltagarna blev informerade om studiens syfte (bilaga B) och att det inte var något krav att 

delta. Samtycke fick när som helst tas tillbaka med omedelbar verkan utan att ange orsak och 

utan att det påverkade vidare vård. Deltagarna avidentifierades vid insamlingen och tillgavs 

ett slumpmässigt löpnummer och blev inlagda i ett Excel dokument. Den insamlade datan 

förvarades på en av författarnas datorer. Det fanns en risk att andra kunde komma åt datan 

men eftersom deltagarna var avidentifierade och det endast var siffror i dokumentet ansågs 

det vara en minimal risk att det kunde användas felaktigt. Dessutom hade författaren 

lösenord på datorn. En annan risk vid insamlingen var att personnummer och namn var 

synliga även på deltagare som tackade nej eller inte svarade på tillfrågande om deltagande, 

men inga namn eller personnummer antecknades eller berättades vidare till utomstående. 

Det ansågs inte vara sannolikt att deltagarna kunde skadas (fysiskt eller psykiskt) då vi inte 

hade direkt kontakt med personerna under studien. All data kommer att förstöras efter att 

examensarbetet är godkänt och arkiverat. 

5 RESULTAT 

5.1 Träningstid respektive vardagsmotion före träningsgruppen jämfört 
med tolv månader efter träningsgruppen 

Förändringen var inte signifikant (p=,100) (tabell 1). Däremot ökade deltagarnas median för 

vardagsmotion till 6, motsvarande 150–300 min (min=<30min/max=>300min) och det var 

även statistisk signifikant (p=,027) (tabell 1). 

Tabell 1. Träningstid och vardagsmotion före och efter Reuma rehab och p-värde för skillnader. 

 
Före RR 

Tolv Mån Efter 
RR p-värde n 

Träningstid 
2,50 

(min/max=0/6) 
3 

(min/max=0/6) 0,100 24 

Vardagsmotion 
5 

(min/max=0/7) 
6 

(min/max=2/7) 0,027 24 
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5.2 Associationer mellan self-efficacy för fysisk träning respektive 
vardagsmotion före träningsgruppen i jämförelse med träningstid 
respektive tid för vardagsmotion efter avslutad träningsgrupp 

Före Reuma rehab (RR) var deltagarnas median för self-efficacy för träning 5 (min/max 

=0/9) och för vardagsmotion 6 (min/max =1/10).  

 

Det fanns en väldigt svag positiv, icke signifikant, korrelation mellan self efficacy för träning 

före Reuma rehab och förändring i träningstid (r=0,050, p=0,822) (tabell 2). Vilket innebär 

en väldigt svag sannolikhet att self-efficacy för träning före Reuma rehab har betydelse i 

förändringen i träningstid tolv månader efter Reuma rehab.  

 

När det gällde relationen mellan self-efficacy för vardagsmotion före Reuma rehab och 

förändring i vardagsmotion var det en väldigt svag negativ, icke signifikant, korrelation (r=-

,111, p =0,614) (tabell 2). Det innebär en väldigt svag sannolikhet att self-efficacy för 

vardagsmotion före Reuma rehab har betydelse när det gäller förändring av vardagsmotion.  

5.3 Associationer mellan förändringsberedskap för ökning av 
träningstid respektive vardagsmotion före träningsgruppen i 
jämförelse med träningstid respektive vardagsmotion tolv månader 
efter avslutad träningsgrupp 

Före Reuma rehab var deltagarnas median för förändringsberedskap för ökning av duration 

av fysisk träning 10 (min/max=3/10). Motsvarande för vardagsmotion var 10 (min/max= 

2/10).  

Det fanns en väldigt svag positiv, icke signifikant korrelation mellan förändringsberedskap 

för träning före Reuma rehab och förändring i träningstid (r =,184, p =,401) (tabell 2). Det 

innebär en väldigt svag chans att förändringsberedskap före Reuma rehab har betydelse för 

förändringen i träningstid. 

 

Det fanns en svag positiv, icke signifikant, korrelation mellan förändringsberedskap för 

vardagsmotion före Reuma rehab och förändring i vardagsmotion (r=,274, p=,205) (tabell 2). 

Det innebär en svag sannolikhet att förändringsberedskap före Reuma rehab har betydelse 

för hur deltagarna förändrar sin vardagsmotion på sikt. 

5.4 Associationer mellan förändring i träningstid respektive 
vardagsmotion och förändring i syreupptagningsförmåga tolv 
månader efter avslutad träningsgrupp 

Före Reuma rehab var deltagarnas median i syreupptagningsförmåga 27,52 O2/min/kg 

(min/max=14,18/42,09). Tolv månader efter avslutad Reuma rehab var deltagarnas median i 
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O2/min/kg 24,98 (min/max = 11,60/56,39). Median för förändring av 

syreupptagningsförmåga var en minskning -0,28 (min/max=-17,08/17,00). 

 

Det fanns en svag negativ, icke signifikant, korrelation mellan förändring i Åstrands 

cykelergonometertest och förändring i träningstid (r =,279, p =,234) (tabell 2). Däremot var 

det en måttlig, signifikant, korrelation mellan förändring i Åstrands cykelergonometertest 

och förändring i vardagsmotion (r =,597, p=,005) (tabell 2). 

 

Tabell 2. Korrelationskoefficienter med p-värden mellan self-efficacy, förändringsberedskap 

respektive Åstrands test före Reuma rehab och förändring av träningstid, vardagsmotion och Åstrands 

test tolv månader efter Reuma rehab. 

  Korrelationskoefficient p-värde n 

Self Efficacy Träning Före 
RR - Förändring 
Träningstid 0,05 0,822 23 

Förändringsberedskap 
Träning Före RR - 
Förändring Träningstid 0,184 0,401 23 

Self Efficacy 
Vardagsmotion Före RR - 
Förändring 
Vardagsmotion -0,111 0,614 23 

Förändringsberedskap 
Vardagsmotion Före RR - 
Förändring 
Vardagsmotion 0,274 0,205 23 

Förändring Träningstid - 
Förändring Åstrands 0,279 0,234 20 
Förändring 
Vardagsmotion - 
Förändring Åstrands 0,597 0,005 20 

 

 

6 DISKUSSION  

6.1 Resultatdiskussion 

Denna studie visade att deltagarnas skattning av self-efficacy före Reuma rehab hade en 

väldigt svag, icke signifikant, korrelation med ökning av fysisk träning och vardagsmotion 
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mätt tolv månader efter avslutad Reuma rehab. Andra studier har visat motsatt resultat. I 

studierna av Bauman et al. (2012) och Ayotte, Margrett & Hicks-Patrick (2010) fanns det en 

association mellan en högre skattad self-efficacy och ökad fysisk aktivitet efter rehabilitering. 

En betydande skillnad är att deltagarna i dessa två studier inte har någon uttalad sjukdom till 

skillnad från denna studie då deltagarna hade varierande reumatiska sjukdomar och även 

olika svårighetsgrader av dessa. Symtom vid reumatiska sjukdomar såsom uttalad trötthet 

och smärta kan förklara skillnaderna i resultaten mellan denna studie, Bauman et al. (2012) 

och Ayotte, Margrett & Hicks-Patrick (2010). Även om denna studie som sagt inte visade att 

self-efficacy hade någon betydelse på tid för fysisk träning eller vardagsmotion är det ändå 

något som har tagits upp som en betydelsefull faktor för att öka fysisk träning och 

åstadkomma en beteendeförändring (Ayotte, Margrett & Hicks-Patrick, 2010). Deltagarna i 

en studie av Knittle et al. (2011) hade däremot reumatoid artrit. Där framkom det att 

deltagarna hade en högre sannolikhet att uppnå sina egna uppsatta fysiska aktivitetsmål om 

de skattade högre self-efficacy.  

 

Medianen för self-efficacy hos deltagarna i Reuma rehab var fem för fysisk träning och sex för 

vardagsmotion innan Reuma rehab. En femma och sexa för self-efficacy innan 

träningsperioden kan förklara varför self-efficacy inte har någon påverkan på tid för fysisk 

träning och vardagsmotion. Deltagarna hade bedömts vara i behov av stöd för att hantera sin 

reumatiska sjukdom i vardagen, arbete, träning eller efter ett större skov. Deltagarna kunde 

även ha skattat stark smärta, trötthet och hade en stor försämrad funktion. Detta kan ha 

avspeglats i deltagarnas låga self-efficacy. Genom att fokusera på positiva känslor och 

kroppsliga tillstånd kan man förbättra sin self-efficacy men vid en högre sjukdomsaktivitet 

kan det vara svårt (Wester, Wahlgren & Wedman, 2011).   

 

Reuma rehab involverade utbildning, modellinlärning och självreglering vilket är 

förutsättningar för att öka self-efficacy (Bandura, 1986). Utbildning i självreglering har visats 

ha en påverkan på ökning av frekvens av aerobisk träning hos personer med kroniska 

sjukdomar (Foster et al., 2007). Fysisk träning är en viktig del i behandlingen av reumatiska 

sjukdomar oavsett om den påverkas av utbildning eller om den påverkas av personens self-

efficacy (Brodin & Swärdh, 2015). Ndosi et al. (2016) belyste att utbildning där patienterna 

själva fick bestämma vilken utbildning de hade behov av hade en signifikant skillnad i ökning 

av self-efficacy mellan kontrollgruppen utan utbildning med hjälp av ENAT och 

interventionsgruppen. Alltså kan utbildning öka både self-efficacy och fysisk träning, det 

önskvärda hade varit om dessa två i sin tur hade påverkat varandra för en bibehållen 

beteendeförändring.  

 

Deltagarna hade förändrat deras tid för fysisk träning och vardagsmotion tolv månader efter 

Reuma rehab men det var endast ökningen av vardagsmotion som var statiskt signifikant. 

Flertalet av de personer som var med i Reuma rehab steg ett var de som hade svårt att hitta 

fungerande rutiner i vardagen för hantering av sjukdomen, har samsjuklighet eller har 

haft/har en svårkontrollerad reumatisk sjukdom medicinskt vilket gjorde att de troligen tog 

till sig budskapet om vardagsmotion lättare. Vardagsmotion kan även ses som mer 

lättillgängligt än att öka sin avsatta tid för fysisk träning, då de flesta har möjlighet att ta 

cykeln istället för bilen eller trapporna istället för hissen. 

 

Att endast vardagsmotion var statiskt signifikant kan förklaras med att en stor del av 

patienterna i Reuma rehab steg ett hade som mål att hitta strategier för att hantera och leva 

med sin sjukdom i vardag och arbetsliv. De som i första hand har som mål att öka sin mängd 



15 

fysiska träning och förbättra sin fysiska kapacitet rekommenderas att gå vidare med steg två 

av Reuma rehab. Eftersom det var patienter med en högre sjukdomsaktivitet som deltog i 

Reuma rehab var de troligtvis längre i från den fysiska aktivitet som de var rekommenderade. 

Det kan förklara att deltagarnas fysiska träningstid inte förändrades. Frågeformuläret var 

däremot utformat på ett sånt sätt att de skulle kunna fånga upp förändringar hos personer 

som var minst aktiva (Socialstyrelsen, 2011) vilket gör att resultatet inte borde ha påverkats 

av detta. Självrapporterade skattningar har dock visat sig inte alltid vara reliabla (Statens 

folkhälsoinstitut, 2011). Klesges et al. (1990) belyste i sin studie att överskattning av aeroba 

aktiviteter skedde med över 300%. Hade deltagarna i denna studie överskattat sina 

aktiviteter från första skattningen kunde det vara anledningen till att det inte hade skett 

någon ökning av träningstid efter Reuma rehab. Däremot är det oftast män som överskattar 

sin aeroba aktivitetsförmåga (Klesges et al., 1990) och i denna studie var majoriteten kvinnor 

vilket gör att överförbarheten från Klesges et al. till denna studie är låg.  

 

Deltagarna i Reuma rehab hade bedömts av fysioterapeut på reumatologkliniken att befinna 

sig i förberedelse- och begrundandestadie. I begrundandestadiet är personerna medvetna om 

både för- och nackdelar med att vara fysisk inaktiv vilket leder till ambivalens. Ambivalens 

inför en beteendeförändring kan göra att personen stannar i begrundandestadiet under en 

längre tid och alltså inte når upp till nästa steg i förändringstrappan som är 

förberedelsestadiet. I förberedelsestadiet är personerna mer aktiva och har oftast en plan för 

hur de ska bli mer fysisk aktiva, vilket kan vara en av anledningarna till att vissa är med i 

Reuma rehab (Prochaska & Velicer, 1997).  

 

Alla som är med i Reuma rehab var sannolikt medvetna om att de behövde bli mer fysiskt 

aktiva (tolkat utifrån deras förändringsstadier) och de har även funderat över en plan för att 

ändra sitt beteende, vilket ledde de till att delta Reuma rehab. Att bli medveten om problemet 

och utforma en plan för att ändra detta det första steget för att påverka sin 

förändringsberedskap. Därefter handlar det om att väga för- och nackdelar med det nya 

beteendet vilket personer i begrundandestadiet ofta gör. Man försöker även föreställa sig hur 

livet skulle påverkas av beteendeförändringen. Till sist ser personen över sina egna resurser 

för att kunna uppnå en beteendeförändring, t.ex. vilken kunskap, kompetens, energi och stöd 

han/hon har (Dalton & Gottlieb, 2003). 

 

Deltagarna skattade tio på frågan hur beredda de var att bli mer fysiskt aktiva innan Reuma 

rehab började. Trots en hög skattning av förändringsberenskap fanns det ingen signifikant 

korrelation mellan förändringsberedskap och tid för fysisk träning och vardagsmotion. Det 

kan bero på att personerna var ambivalenta men det kan också bero på deras tolkning av 

egna resurser att klara av en beteendeförändring. Tror de inte att de har de resurser som 

behövs är det troligtvis mindre chans att de kommer upp i nästa steg i förändringstrappan. 

Då deltagarna befann sig i de lägre stadierna i förändringsstadierna kan det innebära att de 

är mindre benägna att själva bestämma att de ska ändra sitt träningsbeteende (Daley & 

Duda, 2006). Utifrån detta resonemanget kan det tyckas konstigt att deltagarna skattar tio i 

förändringsberedskap då de är i låga stadier av förändringsstadierna men det kan också 

tänkas vara så att deltagarna skattar hög förändringsberedskap för att de förväntas vara 

förändringsbenägna när de träffar fysioterapeut. Skattar deltagarna tio kan man samtidigt 

anse att det är konstigt att det inte har en signifikant korrelation med tid för fysisk träning 

och vardagsmotion, dock är det som tidigare nämnts många faktorer som spelar in för att en 

förändring ska ske.  
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Resultatet för förändring av träningstid kan betyda att deltagarna inte gått upp till nästa steg 

i modellen. Vilket innebär att de inte genomfört en beteendeförändring för att öka sina 

träning- och vardagsmotionsvanor. Self-efficacy anses vara motorn och drivkraften för att en 

person ska förflytta sig mellan förändringsstadier, har då inte personen den nivå av self-

efficacy som krävs kan det göra att personen inte förflyttar sig vidare i förändringstrappan 

(Wester, Wahlgren & Wedman, 2011). Alltså leder en låg self-efficacy till att en 

beteendeförändring inte skulle kunna ske och det kan vara en förklaring till resultatet i 

studien.  

 

Av dessa anledningar hade det varit mer intressant att undersöka förändringsberedskap före 

Reuma rehab och direkt efter avlutad grupp, då hade det varit möjligt att undersöka 

deltagarnas inställning till beteendeförändring på egen hand. Det hade också varit intressant 

för att se om träningsperioden kunde ha påverkat förändringsberedskapen hos deltagarna. 

Deltagarna kunde också ha skattat hög förändringsberedskap för att de visste att de skulle 

träffa fysioterapeut under perioden och att de var medvetna om att träning och 

vardagsmotion var viktigt för de. Om deltagarna var nöjda med den träningsnivå som de var 

på hade de antagligen skattat låg förändringsberedskap men då de skattade 10 kan det tolkas 

som att de inte var nöjda med den nivån de hade utan ville förändra.  

 

Resultatet på Åstrands cykelergonometer test kan vara missvisande då de fyra patienter som 

troligtvis skulle fått lägst testresultat var de som inte genomfört testet. En deltagare 

genomförde inte tolv månaders uppföljningen p.g.a skov vid testtillfället, samt två personer 

som istället för Åstrands genomförde sex minuters gångtest (6MWT) p.g.a att de 

medicinerades med beta-blockerande blodtrycksmedicin. Trots att de som troligtvis skulle få 

lägst resultat inte var med så var förändringen i Åstrands cykelergometertest fortfarande en 

minskning, vilket antyder att flera faktorer än bortfallet påverkar resultatet.  

Resultatet för associationer mellan tid för fysisk träning och vardagsmotion och Åstrands 

cykelergometertest upplever författarna som svårtolkat. Förändringen i vardagsmotion var 

statistiskt signifikant och vid jämförelse med förändring i syreupptagningsförmåga visade det 

sig också vara statistiskt signifikant. Det kan betyda att en ökning i vardagsmotion även ökar 

syreupptagningsförmågan i Åstrands cykelergonometer test. Däremot kan det även betyda att 

en minskning i vardagsmotion leder till minskad syreupptagningsförmåga. Deltagarna som 

skattade att de hade ökat mängden fysisk träning kunde exempelvis ha ökat mängden träning 

inriktad på styrka, stabilitet och balans men kanske inte ökat den del av träningen som 

påverkade pulsen så att de fick en konditionshöjande effekt och därmed påverkas resultatet 

på Åstrands. Deltagarna kanske uppfattade deras ökning av styrketräning som en ökning av 

aerob träningsnivå och därför skattade högre på det.  

 

Variationen på deltagarnas sjukdomstillstånd kunde också påverka testet. Vid testtillfället 

kunde det vara möjligt att deltagarna hade ett skov eller andra problem till följd av deras 

sjukdom. En ytterligare faktor kan vara mätreliabiliteten av Åstrands cykelergonometer test. 

Ett värde av 6-8ml O2/kg/min är felmarginalen vid en avvikelse på tio slag/min från 

genomsnittet i hjärtfrekvens, dock jämfördes samma grupp vid båda mättillfällen vilket 

gjorde att felmarginalen troligen inte har betydelse för resultatet. En annan svaghet med 

Åstrands cykelergometertest är att resultaten hos kvinnor generellt överskattas och får ett 

missvisande resultat (Hartung et al., 1995). Detta kan betyda att resultaten för Åstrands 

egentligen var lägre än vad de visar då studiens deltagare består av flest kvinnor.  
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6.2 Metoddiskussion 

Studien var prospektiv trots att deltagandet i träningsgruppen och ifyllandet av formuläret 

redan hade skett. Däremot var det som undersöktes i studien framåt i tiden från det att första 

datainsamlingen hade skett, deltagarna hade alltså följts prospektivt. Eftersom syftet med 

studien var att undersöka hur associationerna mellan self-efficacy och förändringsberedskap 

och hur mycket tid deltagarna lägger på fysisk aktivitet respektive vardagsmotion var det 

relevant att välja kvantitativ studiedesign. En kvalitativ design hade kunnat genomföras 

genom att intervjua deltagare i träningsgrupperna, då hade det kommit fram mer om deras 

upplevelser och känslor om Reuma rehab (Carter, Lubinsky & Domholdt, 2011). 

 

Inom det kvantitativa paradigmet finns det fem grundantaganden. Det första antagandet 

beskriver att avsikten är att undersöka verkligheten genom att observera och mäta samt att 

förutspå och kontrollera verkligen. Att undersökaren och den som undersöks är oberoende 

från varandra är det andra antagandet. I den här studien var författarna oberoende i relation 

till datan eftersom den insamlats av annan person än författarna. Personerna som insamlat 

data och utfört gruppbehandlingen har inte deltagit i sammanställningen av studien vilket 

innebär att de inte har kunnat påverka resultatet. Detta är viktigt då värderingsfritt är en stor 

del av det kvantitativa paradigmet (Carter, Lubinsky & Domholdt, 2011). Däremot var det 

den fysioterapeut som var delaktig i gruppbehandlingen som samlade in 

utvärderingsformulären vilket ha påverkat hur deltagarna svarade. Första gången som 

deltagarna fyllde i skattningsformuläret var hemma utan närvaro av fysioterapeut och vid 

utvärdering senare skedde skattningen tillsammans med fysioterapeut. Att fysioterapeuten 

var närvarande andra gången deltagarna besvarade frågorna kan ha påverkat reliabiliteten av 

skattningen. Däremot kunde fysioterapeuten besvara eventuella frågor och göra 

förtydliganden, vilket kan ha lett till en mer pålitlig skattning än den första.  

 

Det tredje antagandet inom det kvantitativa paradigmet är att målet med kvantitativ metod 

är att kunna generalisera resultatet för att ytterligare kunna beskriva verkligheten. 

Författarna till denna studie har försökt uppnå detta när vi undersökte om det fanns en 

korrelation med mellan self-efficacy och förändringsberedskap före Reuma rehab och 

eventuell förändring i tid för fysisk aktivitet och träning. Att uppnå generalisering i denna 

studie anses svårt då bl.a. deltagarantalet är lågt.   

 

Det fjärde antagandet är att orsak och effekt kan differentieras och skiljas från varandra. 

Detta antagande är svårt att uppnå i denna studie, då det finns svagheter som gör 

generalisering svårare. Inom denna studie kan vi enbart säga att det finns eller inte finns 

korrelationer. Vi kan inte med säkerhet differentiera orsak och effekt. Att forskningen är fri 

från värdering är det sista antagandet (Carter, Lubinsky & Domholdt, 2011). Författarna har 

inte lagt in sina egna värderingar i studien och genom att avkoda personerna som är med i 

studien minskar risken för att värderingar kan påverka resultatet.  

 

Vid användning av dessa fem grundantaganden finns det fem metodiska problem. Det första 

är forskarna förväntas använda en tidigare beskriven teori. Den valda teorin kan komma och 

påverka tolkningen av resultatet, i denna studie har socialkognitiva teorin och transteoretiska 

modellen applicerats vilket gör att resultatet har analyseras utifrån de teorierna. Hade andra 

teorier valts ut hade resultatet eventuellt kunnat ses på ett annat sätt.  
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Det andra metodiska problemet är urvalet. Eftersom kvantitativ forskning vill generalisera 

resultatet konstrueras inklusions- och exklusionskritierier för att kunna ha kontroll över 

populationen. Inklusions – och exlusionskriterier konstruerades då vi endast ville ha med 

deltagare från steg ett. Det var för att vi ville ha kontroll över vilken utbildning och träning 

patienterna genomgick i Reuma rehab. Utan inklusions – och exlusionskriterier hade 

resultatet eventuellt blivit svårare att tolka med tanke på att vissa av deltagarna hade 

genomgått utbildning tidigare. 

 

Mätningar är det tredje problemet. En hög precision eftersträvas, men det är svårt då alla 

mätinstrument inte är perfekta. I denna studie används självskattning, vilket inte alltid är 

reliabla (Statens folkhälsoinstitut, 2011). Ett önskvärt mätinstrument skulle vara 

accelerometrar på de inkluderade individerna, men det skulle dock leda till logistiska 

problem (Lee & Shiroma 2014). 

 

Manipulation och dess roll i en studie är det fjärde problemet. Kontrollerade interventioner 

beskrivs vara eftersträvansvärt för att komma närmare till att ge svar på orsak och effekt. 

Interventionen i denna studie är en manipulation. Den sker inom en viss tidsram med 

samma personer i träningsgruppen varje gång. De som har varit ansvariga för gruppen har 

påverkat vad deltagarna ska göra vilket ger kontroll över interventionen. Däremot har inte 

författarna varit en del av manipulationen vilket gör att vi inte med säkerhet kan veta hur 

kontrollerad interventionen har varit.  

 

Det sista problemet är kontroll av externa faktorer. I denna studie kan deltagarna fått större 

påverkan på deras fysisk aktivitet av något de gjort i sitt privatliv än Reuma rehab. Det är 

dock svårt att kontrollera (Carter, Lubinsky & Domholdt, 2011). En svaghet med denna studie 

är att författarna inte har någon tidigare erfarenhet från kvantitativa studier. En styrka är 

dock att studien är klinisk förankrad. 

 

Femtio deltagare hade totalt genomgått Reuma rehab under tidsperioden som denna studie 

skedde, i de 50 inkluderas även deltagare i steg två. För att studien skulle vara så 

kontrollerad som möjligt inkluderades endast deltagare från steg ett i studien. Totalt antal 

deltagare i studien var 24 stycken, varav 19 kvinnor och fem män. Det kunde ses som en 

svaghet att antalet är så få men även en styrka då urvalet reflekterar andel män och kvinnor 

som drabbas av reumatiska sjukdomar, till exempel reumatoid artrit som drabbar ca 75% 

kvinnor (Brodin & Swärdh, 2015). Tolv deltagare svarade inte på tillfrågan, vilket kunde bero 

på många olika anledningar. Personerna kunde ha blivit sämre i sin sjukdom, inte varit nöjda 

med gruppen, sina resultatet eller helt enkelt missade att skicka in samtyckesblanketten.  

 

Icke-parametrisk analys valdes då data tillhör ordinalskala samt att det var en liten grupp 

som undersöktes (n<30). Därför användes Spearman’s rangkorrelation istället för Pearson’s 

produktmomentkorrelation, som används vid parametriska data. Vid dataanalysen valdes 

median istället medelvärde p.ga. mindre antal deltagare samt stor spridning på datan. Att 

använda medelvärden vid små stickprov kan ge missvisande resultat eftersom extremvärden 

kan få en avgörande betydelse för medelvärdets storlek. Mukaka (2012) beskriver att 

Spearman’s hanterar extremvärden bättre än Pearson’s.  

 

Wilcoxons signed ranks test användes istället för Mann-Whitney U-test för att analysera 

förändring i tid för fysisk träning respektive vardagsmotion, detta för att Wilcoxons signed 

ranks test är ett test där alla deltagare jämförs mot varandra. Mann-Whitney U-test är ett test 
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som innebär att det sker en gruppjämförelse istället, det gör att vissa deltagare kan ha ökat 

sin träningstid och vissa kan ha minskat vilket gör att värdena tar ut varandra. Båda nämnda 

tester är icke-parametriska tester, men skiljer sig även då Wilcoxons är beroende och Mann-

Whitney är oberoende.  

 

Det har varit önskvärt att ha fler deltagare för att få ett mer tillförlitligt resultat men det hade 

behövt ske på bekostnad av att vissa deltagare redan hade genomgått utbildning och träning i 

Reuma rehab steg ett vid ett tidigare tillfälle. Det hade gjort det svårt att veta vilket av stegen 

som påverkade resultatet och har personerna tidigare erfarenheter av utbildning och träning 

kunde det ha påverkat resultatet. Däremot är träningsgrupperna pågående samt att 

författarnas erfarenheter är att träningsgrupper för patienter med reumatiska sjukdomar är 

vanligt förekommande som behandlingsform. Dessutom är Reuma rehab klinisk rutin vid det 

aktuella sjukhuset, vilket gör att det kan finnas en viss generaliserbarhet till framtida Reuma 

rehab. Inom det kvantitativa paradigmet är målet att just kunna generalisera resultatet. Dock 

kan endast generalisering ske till just Reuma rehab vid det aktuella sjukhuset då antalet 

deltagare är för få för att kunna generalisera till alla träningsgrupper för personer med 

reumatiska sjukdomar. Antal deltagare i studien är ca hälften av alla deltagare totalt i Reuma 

rehab steg ett och två, medför att resultaten bör tolkas med försiktighet och möjligheten till 

generalisering minskar. 

 

Sju deltagare fick inte något påminnelsebrev när det gällde förfrågan om deltagande, det 

berodde på att den tid som fanns tillgänglig tillät inte detta. På grund av det kan flera 

deltagare ha förlorats. Den externa validiteten höjs genom att författarna inte har valt ut 

deltagarna till denna studie. Dock var det en svaghet att 33% av de tillfrågade inte svarade på 

informationsbrevet. Det kan vara de deltagare som skulle haft sämre resultat som inte deltog. 

Eftersom ingen bortfallsanalys genomförts kan författarna inte uttala sig om vilka det var 

som inte deltog. 

 

Den interna validiteten i studien anses som god. Det som avsågs undersökas var det som 

undersöktes. Däremot är det en grov skattning i kategorierna för fysisk träning och 

vardagsmotion, vilket kan påverka validiteten och reliabiliteten. Om en deltagare genomfört 

30 minuter träning, är det inom kategorin 0–30 eller 30–60? För att en skillnad i tid för 

fysisk träning eller vardagsmotion ska visas borde det behövas större förändringar i tid än 

enbart några minuter.  

 

Anledningen till att studien fokuserade på tolv månaders uppföljningen efter avslutad Reuma 

rehab var att vid den tidigare uppföljningen (tre månader efter avslutad Reuma rehab) fanns 

det färre uppföljningar än vid tolv månaders efter avslutad Reuma rehab. Det innebar att 

resultatet av korttidsuppföljningen troligen blivit mer osäker. Efter tolv månader var det även 

störst chans att förändring har skett och det är intressant att se om en beteendeförändring 

kunde bibehållas, vilket är en styrka i studiens frågeställningar. Det kunde ses som en 

självklarhet att träningsnivån var hög när en träningsgrupp precis hade avslutats, därför 

bedömdes det kortsiktiga resultatet vara mindre intressant. 

 

Av den data som insamlades användes inte ”Hur viktigt vardagsmotion/träning är”, samt 

skattningen av hur mycket tid deltagarna satt. Viktigheten upplevde författarna gick ihop 

med self-efficacy och förändringsberedskap, samt upplevdes viktighet vara ett subjektivt och 

svårdefinierat begrepp. Data på tid för sittande var ofullständig. Endast 13 av 24 deltagare 

hade skattat sitt sittande, då upplevdes reliabiliteten bli otillräcklig.  
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Skattningarna som deltagarna har fyllt i var validerade och reliabla för ändamålet 

(Hagströmer, Wisén & Hassmén, 2015). Det var viktigt att dessa skattningsfrågor kunde 

fånga upp förändringar eftersom att de personer som var minst fysisk aktiva var de som har 

mest att vinna på att öka aktivitetsnivån. Deltagarna hade i denna datainsamling skattat en 

”vanlig vecka” istället för de senaste sju dagarna, vilket kunde medföra en risk att 

aktivitetsnivån överskattas (Socialstyrelsen, 2011). Däremot var det främst män som 

överskattar sin förmåga och i denna studie var majoriteten kvinnor (Klesges et al., 1990).  

Datainsamlingen och träningsgrupperna kan ha skett på olika tider av året vilket kan ha 

påverkat hur deltagarna fyllde i formuläret. Pivarnik, Reeves och Refferty (2003) såg en 15–

20% högre energiförbrukning under vår och sommar, vilket förklarades vara på grund av 

ökad fysisk aktivitet. Detta kan tyda på att skattningen av fysisk träning är delvis påverkat av 

årstiden. Vilken årstid studiens deltagare fyllde i skattningen var okänt men då det involverar 

flera grupper kan det antas att skattningarna hade skett året runt. 

6.3 Etikdiskussion 

Skattningsformulären delades ut av fysioterapeut vid Reumatologkliniken och det kunde vara 

behandlande fysioterapeut för patienten som gjorde detta vilket kunde göra att patienten 

kände sig i beroendeställning att svara bra/rätt för att få den bästa möjliga behandling. Inget 

kunde göras för att minska denna risk då datainsamlingen skedde innan författarna var 

medvetna om det. Det kunde dock ha gjort att skattningarna inte var reliabla. 

 

Samtyckesblanketterna som patienterna skickade in till Reumatologkliniken förvarades även 

där. Detta innebar att det var fler än författarna som hanterade blanketterna och vi hade inte 

kontroll på hur de förvarades eller användes. Dock var verksamheten som samarbetspartner i 

studien och var införstådd med vad som förväntades av de, alltså borde förvaring på 

Reumatologkliniken inte varit ett problem. Skulle däremot studien göras om hade det varit 

en styrka om författarna var de som förvarade samtyckesblanketterna för att kunna styrka de 

etiska aspekterna i studien och kontrollera vilka personer som hade tillgång till de.  

7 SLUTSATS 

Resultaten i studien visade på en svag, icke signifikant, korrelation mellan self-efficacy och 

förändring i tid för fysisk träning respektive vardagsmotion. Detsamma gällde associationer 

mellan förändringsberedskap och förändring i tid för fysisk träning respektive 

vardagsmotion. Tid för fysisk träning förändrades inte före Reuma rehab jämfört med 12 

månader efter avslutad grupp. Däremot hade deltagarnas vardagsmotion ökat signifikant 12 

månader efter Reuma rehab i jämförelse med vardagsmotion före Reuma rehab. 

Associationer mellan Åstrands cykelergometertest och förändring i tid för fysisk träning 

respektive vardagsmotion gav ett svårtolkat resultat. Då studien hade ett mindre antal 

deltagare hade det varit önskvärt att genomföra en liknande studie med fler deltagare, 

eventuellt från flera delar av Sverige, för att få ett mer reliabelt resultat. Resultatet bör tolkas 
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med försiktighet pga. flera faktorer som t.ex. lågt deltagarantal och stor spridning i 

skattningarna.  

8 KLINISK BETYDELSE OCH VIDARE FORSKNING 

Reuma rehab är en pågående och återkommande behandlingsgrupp vid ett sjukhus i 

Mellansverige vilket gör att resultatet kan användas för att utveckla innehållet. Då syftet med 

Reuma rehab är att motivera till en bibehållen fysisk aktivitet och resultatet visar en 

signifikant ökning av vardagsmotion 12 månader efter avslutad grupp kan det ses som att 

gruppbehandlingen delvis uppfyller sitt syfte. Det visade sig att self-efficacy och 

förändringsberedskap inte hade någon större betydelse för förändring av tid för träning 

respektive vardagsmotion. Det har däremot visat sig att en högre skattad self-efficacy för ett 

specifikt aktivitetsrelaterat mål ger en ökad sannolikhet för att uppnå det målet (Knittle et al., 

2011). Det ger en fingervisning om att verksamheten är på rätt väg då de har tänkt att 

utveckla frågorna kring förändringsberedskap, hur viktigt det är samt self-efficacy och 

anpassa de utifrån varje enskild deltagares aktivitetsrelaterade mål. I framtida studier vore 

det intressant att undersöka associationer mellan self-efficacy, förändringsberedskap och 

aktivitetsrelaterade mål istället för enbart generell ökning av tid för fysisk träning respektive 

vardagsmotion. Deltagarna har även skattat hur mycket de sitter stilla under ett normalt 

dygn, detta är inget som har tagits med i analysen. Det hade varit intressant att se om 

stillasittandet påverkas av ökning av vardagsmotion och fysisk träning. 
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BILAGA A 

Fysisk aktivitet 
  
1. Hur mycket tid ägnar du en vanlig vecka åt fysisk träning som får dig att 

bli andfådd, till exempel löpning, motionsgymnastik eller bollsport?  
     

 
 
 

       0 minuter/Ingen tid 
 
       Mindre än 30 minuter 
               
       30–60 minuter (0,5–1 timme) 
   
       60–90 minuter (1–1,5 timmar) 
 
       90–120 minuter (1,5–2 timmar) 
 
       Mer än 120 minuter (2 timmar) 
 
 
2. Hur mycket tid ägnar du en vanlig vecka åt vardagsmotion, till exempel promenader,  
     cykling eller trädgårdsarbete? Räkna samman all tid (minst 10 minuter åt gången).   
 
        0 minuter/Ingen tid 
 
        Mindre än 30 minuter      
        
        30–60 minuter (0,5–1 timme) 

        60–90 minuter (1–1,5 timmar) 
        
        90-150 minuter (1,5-2,5 timmar) 

 

        150–300 minuter (2,5–5 timmar) 

         

  Mer än 300 minuter 

 

 

3. Hur mycket sitter du under ett normalt dygn om man räknar bort sömn? 

 

Så gott som hela dagen 

 

13–15 timmar 

 

10–12 timmar 

 

7–9 timmar 

 

4–6 timmar 

 

1–3 timmar 

      Aldrig 
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Fysisk träning 
Svara på frågorna nedan genom att ringa in den siffra som stämmer bäst med din 
uppfattning.   
 

 
1. Hur viktigt är det för dig med fysisk träning? 
 
Inte alls   0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10   Mycket viktigt  
 
 
2. Hur säker är du på din förmåga till fysisk träning? 
 
 
Mycket osäker   0  1  2  3  4  5  6  7  8  9     10   Mycket säker
  
 
 
3. Hur beredd är du på att börja med fysisk träning, alternativt öka din fysiska 

träning? 
 
 
Inte alls   0  1  2  3  4  5  6  7  8  9     10   Mycket redo  

 
Vardagsmotion 
 
Svara på frågorna nedan genom att ringa in den siffra som stämmer bäst med din 
uppfattning. 
 

 
1. Hur viktigt är det för dig med vardagsmotion?  
 
Inte alls   0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10   Mycket viktigt 
 
 
2. Hur säker är du på din förmåga till vardagsmotion?  
 
Mycket osäker   0  1  2  3  4  5  6  7  8  9     10   Mycket säker
  
3. Hur beredd är du på att börja vara fysisk aktiv alternativt öka din fysiska 

aktivitet?  
 
Inte alls   0  1  2  3  4  5  6  7  8  9     10   Mycket redo  
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BILAGA B 

 

Förfrågan om studiemedverkan till dig som deltagit i Reumatologklinikens 

Reuma Rehab grupp 

Du tillfrågas om deltagande i en studie där Reumatologklinikens Reuma Rehab ska studeras. 

Detta görs i samarbete med Mälardalens Högskola inom ramen för vårt examensarbete. Vi 

har fått ditt namn från Reumatologkliniken i xxxxxxxx, eftersom du har deltagit i en av deras 

genomförda grupper.  

 

Studiens syfte är att undersöka betydelsen av tilltro till den egna förmågan och beredskap till 

förändring när det gäller hur mycket tid som läggs ner på träning efter avslutat 

gruppdeltagande. Ytterligare ett syfte är att undersöka om syreupptagningsförmågan 

förändras efter deltagande i Reuma Rehab gruppen. 

  

Inom ramen för studien kommer redan insamlad data som du fyllt i inför, efter och vid 

uppföljning av Reuma Rehab, att analyseras. Dina redan gjorda skattningar av fysisk träning, 

förändringsberedskap och tilltron till den egna förmågan, samt resultat av Åstrands cykeltest 

kommer att analyseras. Alla data kommer behandlas konfidentiellt och avpersonifieras 

genom kodning, inga uppgifter som du har lämnat kommer kunna härledas tillbaka till dig 

som enskild individ i vårt examensarbete. Medverkan innebär därför ingen ytterligare insats 

från din sida.  

Deltagande i studien är inte förenat med några risker för dig men däremot kan resultatet 

användas till att förbättra behandling för patienter med reumatiska diagnoser. 

 

Om du samtycker till att vi använder redan insamlade uppgifter från dig ber vi dig 

underteckna medföljande samtyckesblankett och returnera den i det adresserade och 

frankerade svarskuvertet. Vi är tacksamma om du svarar inom 10 dagar.  

 

Ditt deltagande i studien är frivilligt. Du kan närsomhelst avbryta ditt deltagande utan 

motivering och detta kommer inte att påverka framtida behandling vid kliniken. Har du 

frågor om studien är du välkommen att kontakta någon av undertecknade. 

Henrik Skoland 
Fysioterapi studerande 
hsd15001@student.mdh.se 
xxx-xxxxxxx 

Linnea Persson 
Fysioterapi studerande 
lpn15002@student.mdh.se 
xxx-xxxxxxx 
 

mailto:hsd15001@student.mdh.se
mailto:lps15002@student.mdh.se
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Ann-Christin Johansson 
Handledare 
xxx-xxxxxx 
Docent på fysioterapeututbildningen  
Mälardalens Högskola 

Xxxx xxxxxx  
Leg fysioterapeut 
kontaktperson till Reumatologkliniken 
xxx-xxxxxx 
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BILAGA C 

 

           
 

 

Samtyckesblankett 

 

Härmed ger jag mitt samtycke till deltagande i studien  

 

”Samband mellan psykiska faktorer och eventuell förändring i duration av 

träning hos personer med reumatism” där bl.a. tilltro till den egna förmågan och 

beredskap till förändring gällande tid för fysisk träning kommer att undersökas.  

  

 

Jag har fått skriftlig information om vad deltagande innebär. 

 

 

Datum……………………………………. 

 

 

Namn……………………………………………………………………………

…… 

 

Namnförtydligande…………………………………………………………….
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BILAGA D 

Förfrågan om studiemedverkan till dig som deltagit i Reumatologklinikens 

Reuma Rehab grupp 

Du fick för en tid sedan en förfrågan om deltagande i en studie där Reumatologklinikens Reuma 

Rehab ska studeras. Detta är en påminnelse, då ditt svar är av stor betydelse för att resultatet ska bli 

så fullständigt som möjligt. Om du har svarat under de senaste dagarna kan du bortse från denna 

påminnelse. 

Studien görs i samarbete med Mälardalens Högskola inom ramen för vårt examensarbete. Vi 

har fått ditt namn från Reumatologkliniken i xxxxxxxx, eftersom du har deltagit i en av deras 

genomförda grupper.  

 

Studiens syfte är att undersöka betydelsen av tilltro till den egna förmågan och beredskap till 

förändring när det gäller hur mycket tid som läggs ner på träning efter avslutat 

gruppdeltagande. Ytterligare ett syfte är att undersöka om syreupptagningsförmågan 

förändras efter deltagande i Reuma Rehab gruppen. 

  

Inom ramen för studien kommer redan insamlad data som du fyllt i inför, efter och vid 

uppföljning av Reuma Rehab, att analyseras. Dina redan gjorda skattningar av fysisk träning, 

förändringsberedskap och tilltron till den egna förmågan, samt resultat av Åstrands cykeltest 

kommer att analyseras. Alla data kommer behandlas konfidentiellt och avpersonifieras 

genom kodning, inga uppgifter som du har lämnat kommer kunna härledas tillbaka till dig 

som enskild individ i vårt examensarbete. Medverkan innebär därför ingen ytterligare insats 

från din sida.  

Deltagande i studien är inte förenat med några risker för dig men däremot kan resultatet 

användas till att förbättra behandling för patienter med reumatiska diagnoser. 

 

Om du samtycker till att vi använder redan insamlade uppgifter från dig ber vi dig 

underteckna medföljande samtyckesblankett och returnera den i det adresserade och 

frankerade svarskuvertet. Vi är tacksamma om du svarar innan den 15/11.  

Ditt deltagande i studien är frivilligt. Du kan närsomhelst avbryta ditt deltagande utan 

motivering och detta kommer inte att påverka framtida behandling vid kliniken. Har du 

frågor om studien är du välkommen att kontakta någon av undertecknade. 

Henrik Skoland 
Fysioterapi studerande 
hsd15001@student.mdh.se 
xxx-xxxxxxx 

Linnea Persson 
Fysioterapi studerande 
lpn15002@student.mdh.se 
xxx-xxxxxxx 

mailto:hsd15001@student.mdh.se
mailto:lps15002@student.mdh.se
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Ann-Christin Johansson 
Handledare 
xxx-xxxxxx 
Docent på fysioterapeututbildningen  
Mälardalens Högskola 

 
Xxxx xxxxxx  
Leg fysioterapeut 
kontaktperson till Reumatologkliniken 
xxx-xxxxxx 
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