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SAMMANFATTNING 

Bakgrund 

Muskuloskeletal axelproblematik är vanligt förekommande och medför stora kostnader för 

samhället. Behandling med fysioterapi är vanligt vid axelbesvär och tejpning är en del av en 

konservativ behandling inom fysioterapi som används i både förebyggande och 

rehabiliterande program. Enligt socialkognitiv teori påverkar upplevelsen och 

förväntningarna resultatet av behandlingen och är viktigt att undersöka.  

Syfte 

Syftet med studien är att undersöka patienters upplevelser och förväntningar av behandling 

med tejpning av fysioterapeut vid muskuloskeletal axelproblematik. 

Metod 

Sex patienter med axelproblematik som behandlats med tejpning rekryterades genom ett 

bekvämlighetsurval. Sedan genomfördes sex semistrukturerade intervjuer och en kvalitativ 

innehållsanalys användes. 

Resultat 

Analysen genererade sex kategorier och 22 underkategorier. Deltagarna upplevde framförallt 

en positiv påverkan på axeln och utförande av aktiviteter. Förväntningarna på behandlingen 

var varierande och efter behandlingen hade synen på tejpning förändrats. Deltagarna var 

osäkra på som givit effekt samt att fysioterapeutens agerande påverkat upplevelse och 

förväntningar. 

Slutsats 

Resultatet visade att patienterna var nöjda med tejpning som behandling trots att 

majoriteten hade låga utfallsförväntningar. Deltagarnas self-efficacy ökade till att utföra 

enklare fysiska aktiviteter såsom rehabiliteringsövningar. En ökad self-efficacy kan öka 

följsamheten till behandlingen, därför kan tejpning ses som ett komplement till 

rehabiliteringsövningar. 

Nyckelord: Axelbesvär, behandling, fysioterapi, kinesiologitejp, icke-elastisk tejp 



ABSTRACT 

Background 

Musculoskeletal shoulder problems are common and involve great costs for society. 

Treatment with physiotherapy is common in shoulder problems and taping is part of a 

conservative treatment in physiotherapy that is used in both preventative and rehabilitative 

programs. According to social cognitive theory, the experience and expectations affect the 

outcome of the treatment and is important to investigate. 

 

Aim 

The purpose of the study is to examine patients' experiences and expectations of treatment 

with taping of physiotherapist in musculoskeletal shoulder discomfort. 

Method 

Six patients with shoulder problems treated with tape were recruited through a convenience 

sample. Then six semi-structured interviews were conducted and a qualitative content 

analysis was used. 

 

Result 

The analysis generated six categories and 22 subcategories. The participants experienced, 

above all, a positive impact on the shoulder and execution of activities. The expectation of the 

treatment was variable and after the treatment, the view of taping had changed. The 

participants found it difficult to discern what gave the effect and that the physiotherapist's 

actions influenced the experience and expectations. 

 

Conclusion 

The results showed that the patients were satisfied with taping as a treatment despite the fact 

that the majority had low outcome expectations. The participants' self-efficacy increased to 

perform simpler physical activities such as rehabilitation exercises. Increased self-efficacy 

can increase adherence to treatment, therefore taping can be seen as a complement to 

rehabilitation exercises. 

Keywords: kinesiologitape, non-elastic tape, physiotherapy, treatment, shoulder discomfort 
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1 BAKGRUND 

Muskuloskeletal axelproblematik är en vanlig orsak till att söka vård. Vid dessa besvär är 

fysioterapi en vanlig behandling vilket kan ge smärtlindring, ökad rörlighet och ökad styrka. 

Inom fysioterapi är tejpning en vanlig behandlingsmetod som inte sällan används vid 

axelproblematik, trots tvetydig evidens. Enligt socialkognitiv teori påverkar patienters 

upplevelse och förväntningar behandlingen och har en viktig inverkan på 

rehabiliteringsprocessen. 

1.1 Muskuloskeletala problem 

Några av de vanligaste orsakerna till att människor söker vård idag är smärta i framförallt 

rygg, nacke och skuldror och detta är ett stort hälsoproblem bland vuxna i Sverige. Värk i 

nacke och skuldror är idag betydligt vanligare än i början av 1980-talet, både hos män och 

kvinnor. Både rygg-, nack- och axelproblematik är exempel på muskuloskeletala problem 

vilka står för ungefär 50 % av alla arbetsrelaterade skador. Dessa är ett stort 

folkhälsoproblem i och med att det medför stora kostnader för samhället pga. 

sjukskrivningar och produktionsbortfall (SBU, 2012, Vårdgivarguiden, 2015). Denna negativa 

utveckling tenderar också att öka då befolkningen blir allt äldre och vi tenderar att arbeta allt 

högre upp i åldrarna (Vårdgivarguiden, 2015).  

Vanliga symtom på muskuloskeletala axelproblem är ömhet, stelhet och smärta. Orsaken till 

problemen kan vara många och innefattar bland annat muskelspänningar, stress och oro 

men kan även bero på skador, åldersförändringar och monotont arbete (Brydolf, 2016).  

1.2 Axelleden 

Axelleden består av skulderbladets ledhåla som ledar mot huvudet på os. humerus och är den 

led i kroppen som har det största rörelseomfånget. Eftersom ledkapseln i axeln har en ledyta 

som är tre gånger så stor som skulderbladets ledhåla ställs stora krav på stabilitet i axeln. 

Den passiva stabiliteten utgörs av en broskring som ligger runt hela ledkanten och den aktiva 

stabiliteten utgörs av ligament och muskler, framförallt den lednära muskulaturen i 

rotatorcuffen som innefattar m. supraspinatus, m. infraspinatus, m. teres minor och m. 

subscapularis. I en frisk axel samverkar dessa för att ge optimal stabilitet och när detta 

samspel störs leder det ofta till problem i form av smärta och/eller instabilitet (Thomeé, 

Swärd, Karlsson, 2011). 
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1.2.1 Vanliga axelskador 

Några av de vanligaste orsakerna till axelbesvär beror på problem från de stabiliserande 

musklerna i axeln. Rotatorcuff-tendinopati är ett sådant som kan ge smärta och svaghet i 

axelleden, framförallt vid utåtrotation samt elevation. Oftast uppkommer denna typ av 

problem på grund av överbelastning av rotatorcuffen (Lewis, McCreesh, Roy & Ginn, 2015). 

Framförallt hos personer som jobbar eller tränar mycket i och över axelhöjd är 

rotatorcuffproblematik ett vanligt förekommande problem. Vanligaste muskeln att skadas 

utav rotatorcuffmuskulaturen är m. supraspinatus på grund av att blodcirkulationen kan vara 

begränsad. Detta kan leda till att senan blir mer känslig och vävnadens läkningsförmåga 

reducerad. En annan vanlig samlingsdiagnos är impingementsyndrom som ofta drabbar 

supraspinatussenan. Impingement orsakas av att det blir ett begränsat utrymme i axelleden 

och att senan kläms in. Har man en inflammation i senan (tendinopati) eller en impingement 

som lämnas obehandlad kan det leda till att en senruptur skapas. En ruptur kan vara 

antingen partiell eller total och ofta utvecklas en partiell ruptur till en totalruptur om den 

lämnas obehandlad (Thomeé, Swärd, Karlsson, 2011). 

1.3 Fysioterapi 

Professionen fysioterapi omfattar kunskap om människan ur ett biopsykosocialt perspektiv 

och syftar bland annat till att bibehålla eller återfå optimal rörelseförmåga, främja hälsa och 

minska lidande (Broberg & Lenné, 2017). Fysioterapeuter arbetar konservativt genom bland 

annat anpassad fysisk träning, beteendeinriktade- och manuella metoder. Oavsett 

behandling kan fysioterapeuter arbeta beteendemedicinskt. Detta innebär att se patienten ur 

ett biopsykosocialt perspektiv där fokus ligger på en beteendeförändring för att öka 

patientens aktivitet och delaktighet. Med ett beteendemedicinskt synsätt ansvarar och 

vägleder fysioterapeuten patienten till att fungera så självständigt som möjligt utifrån dennes 

förutsättningar (Denison & Åsenlöf, 2012).  

Placebo- och noceboeffekter är alltid faktorer att ta hänsyn till och dessa påverkas av 

emotioner, förväntningar och tidigare erfarenheter. Positiva sådana ökar chansen för en 

placeboeffekt medan negativa ökar chansen för det motsatta, en noceboeffekt (Finniss, 

Kaptchuk, Miller & Benedetti, 2010).  

Vid val av åtgärder ska fysioterapeuter utgå ifrån evidensbaserad praktik. Evidensbaserad 

praktik innebär att den professionella, vid beslut om insatser, sammanväger sin egen 

expertis, den enskildes situation, erfarenheter och önskemål med den bästa tillgängliga 

kunskapen. Kunskapen ska utgå från aktuell evidens om insatsens effekt och komma från 

vetenskapliga studier. Oavsett om den aktuella kunskapen visar på starka eller svaga resultat 

så ska individens önskemål väga tungt vid valet av åtgärd. Likaså ska den professionellas 

yrkeskunskap och den personliga kompetensen hos fysioterapeuten ha en viktig roll vid val 

av åtgärd och innefattar då bland annat dennes empatiska förmåga, skicklighet i att 

identifiera individens problem samt att kritiskt kunna värdera information. Beslutsfattandet 

ska dock alltid ske i samråd med patienten (Jergeby, 2008). 
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1.3.1 Fysioterapi vid axelproblematik 

Behandling med fysioterapi är vanligt vid axelbesvär och kan lindra smärta, ge ökad rörlighet 

och styrka samt ge en ökad ledstabilitet. En översiktsstudie visade att konservativ, icke 

operativ, behandling var effektivt för 73–80 % av alla patienter med partiell rotatorcuffruptur 

(tear). Fysioterapin i den här studien bestod av ett rehabiliteringsprogram med fokus på 

scapulär kinetic och muskelrekrytering, muskelstyrka i rotatorcuffen och töjning av stram 

muskulatur. Konservativ behandling i form av fysioterapi kan vara en fördelaktig 

behandlingsmetod i många fall av rotatorcuffruptur och ger liknande resultat som operation 

som är det andra vanliga alternativet (Edwards et al., 2016). En studie av Ainsworth, Lewis 

och Conboy (2009) visade att patienter med totalrupturer av rotatorcuffen kan bli hjälpta av 

fysioterapi och få en snabbare och effektivare rehabilitering via träningsprogram än patienter 

som inte använder sig av specifika träningsövningar vid rotatorcuffruptur. En annan studie 

visade att tejp i kombination med rehabiliteringsövningar gav en bättre effekt än enbart 

behandling med rehabiliteringsövningar (Tantawy & Kamel, 2016).  

1.4 Tejpning 

Tejpning är en del av en konservativ behandling inom fysioterapi och har använts i många år 

av fysioterapeuter i både förebyggande och rehabiliterande program till många olika 

neuromuskulära besvär (Alexander, McMullan & Harrison, 2008). Studier har visat att 

tejpning tillsammans med rehabiliteringsträning vid axelproblematik kan ge en minskad 

smärtupplevelse och förbättrad scapulär kinetic som i sin tur resulterar i en ökad rörlighet. 

Tejpning av skuldran kan också ge ett ökat subsacromiellt utrymme vilket i sin tur kan 

minska smärtupplevelsen (Alexander, Bull & Shaheen, 2015).  

1.4.1 Icke-elastisk tejp 

Icke-elastisk tejp introducerades av Jenny McConnell 1984 och har enligt vissa studier visat 

på att förbättra muskelaktivitet och ledposition, påverka proprioception och neuromuskulär 

kontroll samt återfå funktionell rörlighet (Kim & Kim, 2016). Aktuell forskning visar att icke-

elastisk tejp kan ha en viss stabiliserande och avlastande effekt, vilket på kort sikt kan ge en 

minskad smärtupplevelse i vila. Icke-elastisk tejp visades däremot inte ha någon 

smärtlindrande effekt vid rörelse (Desjardins-Charbonneau, Roy, Dionne & Desmeules, 

2015). En annan studie av Alexander et al. (2008) visade också på att icke-elastisk tejp kan 

ha effekten att förbättra ledposition, minska smärta och avlasta irriterad vävnad. Icke-

elastisk tejp har också visat sig vara en användbar behandlingsmetod genom att stimulera till 

posterior tippning samt uppåtrotation av scapula och ge en omedelbar effekt och göra så att 

mellanrummet mellan acromion och humerus ökar. Detta har visat sig vara en användbar 

rehabiliteringsmetod vid subacromielt impingement syndrom (Bdaiwi, Mackenzie, 

Herrington, Horlsey & Cools., 2017). Idag blir det också allt vanligare med kinesiologitejp 

(KT) som är en elastisk tejp som förutom att avlasta och stabilisera leden även kan bidra till 

att bibehålla rörlighet och muskelstyrka (Desjardins-Charbonneau et al., 2015).  

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Desjardins%26%23x02010%3BCharbonneau%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26346114
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Roy%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26346114
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dionne%20CE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26346114
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Desmeules%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26346114
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Desjardins%26%23x02010%3BCharbonneau%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26346114
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1.4.2 Kinesiologitejp 

KT utvecklades av Kenzo Kase på 1970-talet och är en elastisk tejp som kan stretchas ut till 

140 % av sin originallängd vilket betyder att det går att bibehålla rörligheten i leden även när 

tejpen är på. Den används flitigt av atleter och fick sitt genombrott i samband med 

Olympiska spelen 2008. Enligt Desjardins-Charbonneau et al. (2015) används KT ofta i 

klinik trots att evidensen för tejpens effekt är omdiskuterad. I en rapport av statens 

beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) visades det att KT hade en liten positiv 

effekt gällande smärtreduktion och muskelfunktion. Dock ansågs effekten vara för liten för 

att vara kliniskt relevant. SBU har inte tagit ställning i sakfrågan då de själva inte granskat de 

enskilda studiernas kvalité eller vägt samman resultaten av studierna i rapporten (SBU, 

2017).  

I en metaanalys visade en del studier på att tejpen hade en viss effekt medan andra visade på 

att KT inte hade någon effekt. Jämfört med en icke-elastisk tejp, är det förmodat att KT ger 

ett ökat rörelseomfång (Williams, Whatman, Hume, Sheerin, 2012). KT kan i vissa fall även 

ge upphov till irritation hos vissa patienter, troligtvis som en följd av allergisk reaktion mot 

limmet men kan också påverkas av andelen stretch vid tejpningen. Även brist på ventilation 

under tejpen och hög luftfuktighet och värme kan påverka huden negativt (De Ru, & 

Mikołajewska, 2017). 

Effekterna kring KT är väl beforskat och studier visar på olika resultat. En effekt av KT är att 

den skulle kunna öka muskelstyrka. I en metaanalys av Williams et al. (2012) framgick det att 

fyra av tio studier visade på positiva effekter av KT gällande muskelstyrka. De resterande sex 

studierna visade inte någon signifikant ökning. Teorin bakom effekten är att KT genom en 

koncentrisk dragning av muskelfascian kan främja en ökning av muskelstyrka genom att 

underlätta en koncentrisk muskelkontraktion (Williams et al., 2012). Tejpen kan även ge en 

marginell ökning av muskelstyrka genom att främja muskelaktivitet och ge musklerna en 

förbättrad utgångsposition (Hsu, Chen, Lin, Wang, & Shih, 2009). 

KT kan även öka ledrörligheten och en teori bakom effekten är att KT ger en fysiologisk 

påverkan genom en ökad blodcirkulation i det tejpade området. En annan teori är att 

rörelserädsla är kopplat till smärtintensitet och genom att tejpa området ges en sensorisk 

feedback som minskar rörelserädslan och därmed ger ett ökat rörelseomfång (González-

Iglesias, Fernández- de-Las-Peñas, Cleland, Huijbregt & Del Roario Gutiérrez-Vega, 2009). I 

metaanalysen av Williams et al. (2012) framgick det att fyra av tio studier visade på positiva 

effekter av KT gällande rörelseomfång medan de andra 6 visade på antingen trolig positiv 

effekt, begränsad eller obetydlig effekt (Williams et al., 2012). 

Ytterligare en effekt av KT är smärtlindring, vilket förmodas fungera genom att KT ökar den 

afferenta feedbacken och på så sätt stimulerar de sensoriska nervbanorna (Kneeshaw, 2002). 

Detta förmodas hindra smärtsignalerna på grund av gate control teorin. En annan teori om 

hur KT kan ge smärtlindring är genom att den lyfter upp huden och på så sätt minskar 

trycket på nociceptorerna (Williams et al., 2012). Endast en av tio studier i metaanalysen av 

Williams et al. (2012) visade en statistisk signifikant skillnad gällande smärtlindring. I en 

systematisk översikt visades det att KT kan ge en direkt smärtlindrande effekt vid 

muskuloskeletala skador, men att den kan avta inom 24 timmar (Mostafavifar, Wertz & 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Desjardins%26%23x02010%3BCharbonneau%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26346114
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Borchers, 2012). KT har i en studie också visat sig ha effekter på proprioception. Trycket och 

stretchingen från tejpen tros stimulera mekanoreceptrorer i huden som i sin tur ger 

information om ledens rörelse och position och som därmed ger en ökad proprioception 

(Halseth, McChesney, DeBeliso, Vaughn, & Lien, 2001). 

Det har forskats kring effekterna av tejpning och de biologiska/mekaniska effekterna är 

omtvistad enligt dagens evidens. Likaså är forskning av hur patienter upplever behandlingen 

begränsad och kan vara av värde att undersöka. Detta eftersom att patienters upplevelser och 

tankar är viktiga biopsykosociala faktorer som påverkar behandlingsmetodens effekt samt 

har inverkan på hälsa och sjukdom (Denison & Åsenlöf, 2012).  

1.5 Socialkognitiv teori 

Den socialkognitiva teorin (SCT) beskriver att människor inte bara är reaktiva och styrda 

utav yttre omständigheter utan också förutseende, självreglerande och självorganiserade. 

Människor har själva makten att påverka sina handlingar för att uppnå specifika resultat. 

SCT förklarar ett beteende utifrån ett ömsesidigt samband mellan personens förutsättningar, 

personens beteende och omgivningen. För patienter med axelproblematik kan 

förutsättningar avseende rörelseförmågan vara nedsatt vilket i sin tur kan påverka individens 

beteende i det vardagliga livet t.ex. när det kommer till vardagssysslor som att duka upp 

bordet eller laga mat. Stöd och råd från fysioterapeut eller hjälpmedel exempelvis i form av 

tejpning är några omgivningsfaktorer som kan ha en stor betydelse för hur individen klarar 

av eller vågar utföra dessa beteenden (Bandura, 1999).  

Centrala begrepp inom SCT är self-efficacy, självreglering och utfallsförväntningar. Self-

efficacy innebär individens tilltro till den egna förmågan i en given situation och är 

avgörande om patienten kommer att ta till sig, generalisera och vidmakthålla nya beteenden. 

Detta är avgörande för om patienten kommer att utföra det ordinerade träningsprogrammet. 

Självreglering handlar om målsättning, självmonitorering och självutvärdering av sin 

prestation (Denison & Åsenlöf, 2012). Utfallsförväntningar innebär att en behandling som 

förväntas ha ett positivt utfall blir generellt sett mer etablerat och använt än en behandling 

som förväntas ha negativt utfall (Bandura, 1999). Studier har visat att i de fall patienter har 

höga förväntningar på behandlingsinsatsens/metodens effektivitet så ökar även följsamheten 

och resultatet av behandlingen (Cole, Mondloch, Hogg-Johnson & The Early Claimant Cohort 

Prognostic Modelling Group, 2002). Därmed är det av vikt att undersöka patienters 

förväntningar och tankar kring tejpning som behandlingsmetod då detta kan påverka 

effekten av behandlingen. Det vill säga, tror patienten på att tejpning är bra ökar 

förutsättningarna för att få en bra effekt av behandlingen. 

Modellinlärning är ett annat centralt begrepp inom SCT och innebär att vi lär oss genom att 

observera andras beteenden i en situation och tar efter dem om de verkar fördelaktiga 

(Bandura, 1971). Även detta kan påverka patienternas upplevelse av tejpning som 

behandlingsmetod. Har patienten någon i sin närhet som också behandlats med tejp kan 
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patientens uppfattning om hur metoden påverkat den anhöriga även påverka patientens egna 

upplevelser och förväntningar av handlingsmetoden. 

Socialkognitiv teori skulle kunna kopplas till studien genom att undersöka patienters 

utfallsförväntningar, omgivningsfaktorer och self-efficacy för behandlingsmetoden (Denison 

& Åsenlöf, 2012). Vilka är viktiga att ta hänsyn till om man vill stödja en beteendeförändring. 

1.6 Problemformulering 

Det är vanligt att människor söker vård pga. muskuloskeletala besvär, vilket innebär stora 

kostnader för samhället. Ett behandlingsalternativ som används inom fysioterapin vid 

muskuloskeletala axelbesvär är tejpning, trots att effekten av behandlingen är omtvistad och 

evidensen begränsad. Det finns forskning som tyder på att tejpning kan underlätta för 

muskler och leder, ge smärtlindring samt öka blod- och lymfcirkulationen. Enligt SCT styrs 

det mänskliga beteendet av ett samspel mellan omgivning, individ och beteende. Beteendet 

styrs av vilka konsekvenser vi tror att en handling får, så kallade utfallsförväntningar. Det 

finns dock få studier som belyser patienters förväntningar och upplevelser av behandling 

med tejpning. Det har i studier visats att patienters förväntningar på 

behandlingsinsatsen/metodens effektivitet påverkar följsamheten och resultatet av 

behandlingen. Likaså beskrivs dessa faktorer, inom SCT, ha påverkan på beteende och 

därmed handlingar och möjlighet att uppnå resultat. Det är därför intressant att undersöka 

dessa faktorer då de är viktiga under rehabiliteringsprocessen.  

2 SYFTE 

Syftet med studien är att undersöka patienters upplevelser och förväntningar av behandling 
med tejpning av fysioterapeut vid muskuloskeletal axelproblematik. 

3 METOD OCH MATERIAL 

3.1 Design 

En kvalitativ intervjustudie med induktiv ansats genomfördes eftersom designen är 

beskrivande och innehållsanalysen är förutsättningslös. Att använda en kvalitativ studie 

ansågs lämpligt då studiens syfte var att undersöka patienters upplevelse och förväntningar 
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av tejpning som behandlingsmetod vid axelproblematik (Lundman & Hällgren-Graneheim, 

2017).  

3.2 Urval 

Urvalet genomfördes med ett bekvämlighetsurval av sex patienter (se tabell 1) över 18 år med 

muskuloskeletal axelproblematik som har behandlats med tejpning av fysioterapeut på klinik 

inom primärvården i två städer i Mellansverige.  

3.2.1 Inklusionskriterier 

Svensktalande patienter över 18 år med axelproblematik som precis behandlats med tejpnng 

av fysioterapeut för axelproblematik för första gången. Patienter som påbörjat behandling 

med tejpning 1–2 veckor innan intervjutillfället.  

3.2.2 Exklusionskriterier 

Patienter som tidigare genomgått behandling med tejpning av fysioterapeut för 

axelproblematik, genomgår behandling av annan skada i övre extremitet eller som har en 

kognitiv nedsättning. 

3.2.3 Deltagare 

Tre män och tre kvinnor mellan ålder 26–75 år deltog i studien. Det framgick inte vilka 

diagnoser deltagarna hade (Tabell 1).  

Tabell 1: Beskrivning av deltagarna som deltog i studien. 

Kön Ålder Tid sedan tejpning Sysselsättning 

Kvinna 26 år 10 dagar Sanitetstekniker  

Man 76 år 13 dagar Pensionär 

Man 60 år 14 dagar Kontorsarbete 

Man 43år 10 dagar Kontorsarbete 

Kvinna 28år 8 dagar Lärare 

Kvinna 37 år 13 dagar Butiksbiträde 
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3.3 Datainsamling 

Datainsamlingen genomfördes genom individuella semistrukturerade intervjuer. Dessa 

utgick från en intervjuguide innehållande frågor kring hur patienterna upplevt tejpning som 

behandlingsmetod vid muskuloskeletal axelproblematik (Bilaga B). Intervjuguiden 

utformades utifrån studiens syfte och inleddes med åtta bakgrundsfrågor följt av sju frågor 

kring deltagarnas upplevelser och förväntningar av tejpning som behandlingsmetod. 

Frågorna i intervjuguiden utvärderades genom två provintervjuer för att säkerställa deras 

relevans till syftet. 

3.4 Tillvägagångssätt 

3.4.1 Rekrytering 

Verksamhetschefer inom primärvården kontaktades och efter godkännande från dessa 

tillfrågades två fysioterapeuter om att medverka vid rekrytering av patienter till studien. 

Därefter informerade och tillfrågade den behandlande fysioterapeuten patienter, som fick 

tejpning som behandling vid axelproblematik, om intresse att medverka i studien. De som 

var intresserade fick även godkänna att deras kontaktuppgifter lämnades till författarna. 

Därefter tog författarna kontakt, via e-mail, med de sex patienter som var intresserade av att 

delta i studien. Via e-mail skickades även informationsbrevet (Bilaga A) ut till de intresserade 

patienterna och de tillfrågades då om medverkan i studien där samtliga tackade ja. 

Informationsbrevet innehöll information om studiens syfte och vad deltagande i studien 

innebar för dem. Vidare innehöll informationsbrevet information om att intervjun kom att 

spelas in och därefter transkriberas. De fick även information om att deltagandet var helt 

frivilligt och att de när som helst kunde välja att avbryta studien utan att behöva ange skäl för 

detta. Tid för enskilda intervjuer bokades sedan in i samråd med de patienter som valde att 

delta i studien.  

3.4.2 Intervjuer 

Intervjuerna genomfördes via telefon för att underlätta deltagande i studien och utfördes en 

till två veckor efter påbörjad behandling med tejp. Författarna turades om att leda 

intervjuerna. Den som inte höll i intervjun agerade bisittare och flikade in med eventuella 

följdfrågor om det ansågs relevant. Alla frågor i intervjuguiden ställdes till samtliga deltagare 

och beroende på de svar som gavs ställdes eventuella följdfrågor av bisittaren. Avslutningsvis 

fick alla deltagare samma fråga, om det var någonting de ville lägga till som inte kommit fram 

tidigare i intervjun. Intervjuerna spelades in på en diktafon som var påslagen under hela 

samtalet. Det inspelade materialet fördes sedan över till ett USB-minne och raderades från 

diktafonen. Sedan transkriberades det insamlade materialet ordagrant. Totalt genomfördes 

åtta intervjuer som varade mellan 20–35 minuter varav två var provintervjuer och togs inte 

med i dataanalysen. Provintervjuerna uteblev från dataanalysen då dessa deltagare inte 
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uppfyllde inklusionskriterierna för studien då dessa genomfördes på personer i författarnas 

närhet som genomgått behandling med tejpning för mer än två veckor sedan. 

3.5 Dataanalys 

En kvalitativ innehållsanalys har att använts för att analysera insamlade data. Samtliga 

intervjuer spelades in och transkriberades innan bearbetning och analys av data 

genomfördes. Data analyserades med en induktiv ansats där vi tolkade patienternas 

upplevelser och erfarenheter utifrån skillnader och olikheter. Först togs meningsbärande 

enheter ut ur det transkriberade materialet. Meningsbärande enheter innebär att delar av en 

text har liknande innehåll och sammanhang. Författarna tog ut de meningsbärande 

enheterna, ur två intervjuer, var för sig och därefter granskade man varandras enheter. Dessa 

jämfördes och diskuterades sedan av författarna och sammanställdes i en slutgiltig version. 

Resterande del av analysprocessen genomfördes gemensamt av författarna. De 

meningsbärande enheterna kondenserades och endast centralt innehåll för studiens syfte 

kortades ner för att göra de meningsbärande enheterna mer lätthanterliga. Därefter 

abstraherades den kondenserade texten genom att den försågs med koder som sedan 

sammanställdes i kategorier. Koderna skrevs ned på färgade post-it lappar där koder från 

samma intervju fick samma färg. Flera koder som hade liknande innehåll sammanfördes och 

bildade underkategorier som sedan bildade kategorier. En kod passade endast in i en 

kategori. Denna metod användes för att ta ut likheter och skillnader i det transkriberade 

materialet samt att identifiera variationer i deltagarnas svar (Lundman & Hällgren-

Graneheim, 2017). 

Tabell 2: Beskrivning av varje del i en kvalitativ innehållsanalys (Lundman & Hällgren- 

Graneheim 2017). 

Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

Citat från deltagare. Förkortning av 

meningsbärande 

enhet för att ta 

fram det mest 

centrala. 

Kort beskrivning 

av 

meningsenheten. 

Flera koder med 

liknande innehåll 

samlades i 

underkategorier. 

Övergripande 

kategorisering 

av 

underkategorier

. 

 

Tabell 3: Exempel på analysprocessen 

Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 
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”Ja, framförallt det 

som har varit stor 

skillnad för mig har 

varit sömnen, att inte 

vakna på nätterna av 

smärta. Det är för mig 

den stora skillnaden.” 

Den stora 

skillnaden är 

framförallt 

sömnen, att inte 

vakna på nätterna 

av smärtan. 

Vaknar inte 

på natten av 

smärtan. 

 

Underlättar sömn Påverkan på 

aktiviteter 

 

3.6 Etiska överväganden 

De forskningsetiska principerna enligt (http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf) har följts i 

studien och likaså har de etiska riktlinjer enligt helsingforsdeklarationen (2013) § 26 följts. 

Patienter som informerades om deltagande i studien hamnade i en beroendeställning till 

fysioterapeuten även om den behandlande fysioterapeuten inte medverkade i studien. 

Fysioterapeuten frågade enbart om patienten var intresserad av att delta i studien och om 

författarna fick ringa upp. Det var viktigt att fysioterapeuten betonade att deltagande i 

studien var frivilligt och att det inte var något som skulle komma att påverka behandlingen. 

Vid intresse förmedlade fysioterapeuten patienternas kontaktuppgifter till författarna och ett 

informationsbrev skickades ut via e-mail (Bilaga A). I informationsbrevet blev de 

informerade om att studien var helt frivillig och att deras medverkan i studien gick att 

avbryta när som helst under studiens gång utan att nämna anledning. Brevet innehöll även 

information om studien samt vad deras medverkan innebar. Eftersom att deltagarnas 

kontaktuppgifter fördelats till författarna kunde deltagandet i studien inte vara helt anonymt. 

Däremot anonymiserades allt material vid transkriberingen. Informationen som kom fram 

under intervjun samt kontaktuppgifter till deltagarna behandlades enligt 

dataskyddsförordningen (GDPR), (SOU 2017:39) för att säkerställa deltagarnas integritet. 

Materialet spelades in med diktafon och överfördes direkt efter intervjun till ett USB-minne 

som förvarades inlåst och kommer att raderas när studien är godkänd. I samband med att det 

inspelade materialet fördes över till USB-minnet togs materialet bort från diktafonen. 

Materialet transkriberades sedan och data som skulle kunna kopplas ihop med deltagarna i 

studien behandlades konfidentiellt för deltagarnas integritet. Det inspelade materialet samt 

transkriberingarna av intervjuerna kommer att sparas tills studien är godkänd för att sedan 

raderas. 

Det var viktigt att intervjuerna genomfördes i en kontrollerad miljö där deltagarna och 

författarna befann sig på en plats där deltagarna inte var i någon form av beroendeställning 

till någon. Detta har säkerställts genom att deltagarna själva fått välja plats vid tillfället för 

intervjun och på så sätt kunnat valt en plats där de känt sig trygga.   

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
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4 RESULTAT 

Efter analysprocessen av deltagarnas upplevelse av tejpning framkom flera upplevelser och 

förväntningar. Dessa delades in i 22 stycken underkategorier tillhörande sex kategorier. 

Resultatet presenteras så att varje kategori är en egen rubrik och underkategorierna står som 

kursiverade i den löpande texten. Underkategoriernas innehåll styrks via citat från 

deltagarna. Efter varje citat står det vilken deltagare som sagt citatet, den numreringen 

överensstämmer inte med ordningen i deltagartabellen (Tabell 1). 

Tabell 4: Underkategorier och kategorier som visar patienters upplevelser och förväntningar 

av tejpning som behandlingsmetod. 

Underkategori Kategori 

Underlättade i vardagen  

Påverkan på aktiviteter Underlättade i arbete 

Underlättar sömn 

Tilltro till att utföra rörelser 

Upphov till hudirritation  

 

Påverkan på axeln 

Fungerar avslappnande 

Förbättrar ledposition 

Stabiliserande 

Smärtlindrande 

Skeptisk   

 

Inställning till tejpning 

Tidigare erfarenhet 

Förändrad syn efter behandling 

Förvåning över effekt 

Kortvarig behandling  

Tillit till fysioterapeutens kompetens ökar 

förväntningar 

 

 

Fysioterapeutens agerande och kompetens 
Fysioterapeutens tillit till sin förmåga ger 

trygghet 

Information om behandlingen från 

fysioterapeuten ger trygghet 
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Osäkerhet om vad som givit effekt  

Uppfattning om orsak till effekt Effekt i kombination med träning 

Skön känsla  

Psykologisk påverkan  Häftig känsla 

Minskad oro 

4.1 Påverkan på aktiviteter 

Deltagarna upplevde att tejpningen hade haft påverkan på hur de utför aktiviteter. 

Upplevelserna var framförallt positiva men de beskrev även begränsningar och att tejpningen 

inte hjälpte vid alla typer av aktiviteter.  

Deltagarna beskrev bland annat att behandlingsmetoden underlättade i vardagen 

exempelvis när det gällde att lägga upp saker på hyllor vilken en deltagare beskrev på 

följande vis: 

”Sen det här vardags…när jag ska sträcka mig och plocka en tallrik från 

överskåpet eller lägga upp någonting i en garderob sådär så går det 

mycket smidigare.” (Deltagare 3) 

En annan upplevelse som framkom var att tejpningen underlättade i arbetet, dels genom att 

göra det lättare att utföra arbete med armarna ovanför axelhöjd men även att den hjälpte till 

vid längre tids kontorsarbete. Detta beskrivs med följande citat: 

”Sen kändes det ju bättre på dagarna också såklart. Kan liksom sitta 

längre vid datorn utan att få ont och så.” (Deltagare 4) 

”Jag skulle inte kunna sköta mitt jobb om jag inte hade min högra arm. Så 

tejpen hjälpte mig verkligen jättemycket.” (Deltagare 1) 

Vidare beskrev deltagarna att de upplevde att tejpningen underlättade sömnen. De berättade 

att tejpen minskade den nattliga smärtan och på så sätt gjorde att de sov bättre. De uttryckte 

också att de upplevde att tejpningen gjorde att de inte vaknade av smärtan mitt i natten utan 

fick en längre tids sömn. 

” Ja, framförallt det som har varit stor skillnad för mig har varit sömnen, 

att inte vakna på nätterna av smärta. Det är för mig den stora 

skillnaden.”  (Deltagare 3) 

Deltagarna beskrev även att deras tilltro till att utföra vissa rörelser påverkats efter att de 

hade behandlats med tejpning. De beskrev att aktiviteter som de tidigare upplevt som svåra 

eller omöjliga var mer genomförbara efter behandlingen. Däremot ökade inte tron till att 
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utföra alla aktiviteter, framförallt inte tyngre träningsaktiviteter såsom simning och 

väggklättring. 

”...det är klart jag känner att jag klarar av mer när jag har mindre ont. 

Vissa rörelser då framförallt som jag inte ens behövde fundera på om jag 

skulle klara av innan känns nu som att jag kan klara av ganska enkelt. 

Det var inte ens någon ide att prova det innan.” (Deltagare 6) 

” Vardagsaktiviteter sådär är underlättade däremot simning, crawl, 

väggklättring har jag fortfarande att jag…det hjälps inte riktigt av 

tejpen.” (Deltagare 3) 

4.2 Påverkan på axeln 

Det framgick också att tejpningen hade en upplevd påverkan på axeln. De beskrev framförallt 

en positiv upplevelse av att ha känt smärtlindring, avslappning, understödjande och en 

förbättrad axelposition.  

De beskrev även att tejpningen gav upphov till hudirritation, där huden började klia 

litegrann: 

”Under tiden jag hade tejpen så kände jag att det liksom.. kliade litegrann 

så att…på grund av tejpen men jag brydde mig inte så mycket för jag 

tänkte att ”jaja det spänner väl i huden…” så var huden irriterad där 

tejpen hade suttit, så jag blev inte omtejpad.” (Deltagare 1) 

Tejpningen påverkade även leden positivt genom att den upplevdes ge en bättre ledposition, 

detta genom att de känt av tejpningen och blivit mer varse om att dra bak axeln vilket gjorde 

att det kändes bättre: 

”När man känner den där tejpbiten på axeln så drar man liksom bak 

axlarna mer och sitter bättre.” (Deltagare 4) 

Ytterligare en positiv ledpåverkan var att tejpningen upplevdes ge ett skönt stöd och verka 

stabiliserande och gjorde att de lättare kunde utföra vissa rörelser. Den stödjande effekten 

upplevdes direkt, vid första tillfället, när fysioterapeuten tejpade axeln. Detta beskrivs på 

följande sätt: 

”Jag kände genast en lättnad då axeln fick ett skönt stöd och så. Det blev 

liksom lättare i vissa rörelser, att röra sig liksom. Det kändes väldig bra 

att det blev stabilare.” (Deltagare 5) 

Likaså lyftes det fram av deltagarna att de upplevt en avslappnande effekt. De beskriver att 

tejpningen har hjälp till att ändra axelns position vilket hjälpt dem att slappna av samt gjort 

att deras spänningar i axlar och nacke har släppt. 
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”Allting gjorde ju ont hela tiden så jag kunde ju inte slappnad av. Men när 

jag hade tejpen så gick det mycket bättre att slappna av i axeln för då 

kände man ju att tejpen hjälpte till att lyfta upp axeln så att axeln inte 

hängde för då gjorde det ju ont.” (Deltagare 1) 

Majoriteten av deltagarna uttryckte någon form av smärtlindrande upplevelse. Att de hade 

mindre ont efter att de hade tejpats på grund av en bättre position av axeln. Smärtan 

minskade direkt för de flesta och för en deltagare kom smärtan tillbaka vid borttagningen av 

tejpen.  

”Jag gick ju i två veckor med smärtan och sen var det så att när hen 

tejpade mig så vart det bättre nästan direkt.” (Deltagare 1) 

”Då när tejpen försvann… då kom den här gamla smärtan tillbaka, då var 

det inte lika skönt längre.” (Deltagare 1) 

4.3 Inställning till tejpning 

Deltagarnas inställning till tejpning innefattar deras upplevda förväntningar och tankar om 

tejpning före och efter behandlingen. 

Förväntningarna på tejpning var både skeptiska och positiva innan behandlingen. De 

skeptiska förväntningarna innefattade att de hade svårt att förstå hur tejp skulle kunna 

hjälpa något så komplext som axelleden. Deltagarna visste att leden är komplex och detta i 

kombination med deras begränsade kunskap om hur kroppen fungerar och vilka muskler 

som sitter var bidrog till att de var skeptiska.  

”Sen det här med axeln om jag får utveckla det här med varför jag var lite 

skeptisk sådär. Jag kan ju inte fysiskt hur kroppen fungerar, vilka 

muskler som sitter var och skulderblad och axlar och sådär. Jag har bara 

hört att axeln är en väldigt komplex led, så det var lite så. Ja, hur en liten 

tejp skulle hjälpa något så komplext.” (Deltagare 3) 

De deltagare som hade en mer positiv syn på tejpning innan behandlingen beskrev att de 

hade positiva tidigare erfarenheter av tejpning för annan skadeproblematik. Dessa positiva 

erfarenheter innefattade både egna och erfarenheter från någon i omgivningen.  

”Har ju fått tejpning av knät tidigare och då fungerade det ju bra. Sen har 

min partner också blivit tejpad tidigare och det har ju hjälpt, så jag tror 

nog att jag var rätt positiv till det ändå.”  (Deltagare 4) 

Efter behandlingen hade deltagarna fått en förändrad syn på tejpning. De hade blivit mer 

positivt inställda eftersom det har underlättat deras besvär och gör att de nu kan utföra 

rörelser lättare. Detta beskrivs av en deltagare såhär: 
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” Mm…jag är mer positiv till tejp nu det måste jag säga. Den har ju 

underlättat för mig med ganska många rörelser. Så jag har nog en bättre 

syn nu än innan, ja men det har jag.” (Deltagare 6) 

De uttryckte också att de var förvånade över effekten av behandlingen. De flesta hade inte 

förväntat sig att tejpen skulle hjälpa vid deras axelproblematik eller ge så stor effekt som den 

faktiskt gjorde. De var också förvånade över att tejpningen hjälpte så snabbt och att de 

upplevde en direkt effekt av behandlingen.  

”Men som sagt så fort fysioterapeuten hade tejpat så vart jag ju helt paff 

för att gud vad skönt det här var, för det hjälpte ju, det hjälpte 

jättemycket. Mycket, mycket mer än jag någonsin kunnat föreställa mig.” 

(Deltagare 1) 

Vidare uttryckte deltagarna att de hade svårt att se tejpning som en långsiktig lösning för sina 

besvär. De såg det mer som en kortvarig behandling och tidsbegränsad lösning. De upplevde 

att tejpen tappade effekt över tid och nämnde att tejpen inte hjälpte lika mycket när den hade 

sträckts ut. Detta beskrivs i citaten nedan: 

” Däremot så upplever jag att den…den liksom elastiskt sträcks ut, vilket 

är lite synd den tappar lite i funktion. Den är bäst när den är nysatt, är 

min upplevelse.” (Deltagare 3). 

” Jag ser inte tejpen som en långsiktig lösning att jag ska ha tejpat för 

resten av livet.” (Deltagare 2). 

4.4 Fysioterapeutens agerande och kompetens 

Samtliga deltagare beskrev att fysioterapeuten hade en påverkande roll i behandlingen. De 

beskrev att de litade på fysioterapeuten och att informationen hen gav om behandlingen 

upplevdes betryggande. 

Deltagarna pratade om en tillit till fysioterapeutens kompetens vilket ökade 

förväntningarna på behandlingen. Vidare nämner de att fysioterapeuten verkade 

förtroendeingivande och visste vad hen håller på med vilket gjorde att det fick ett förtroende 

för hens val av åtgärd. 

”Jag litar ju på fysioterapeuten och hens expertis och använder 

fysioterapeuten tejpning som en del i behandlingen så borde det väl 

fungera.” (Deltagare 4) 

”Jag litar till 100% på fysioterapeuten. Jag menar valde fysioterapeuten 

den metoden, då tror man på det va.” (Deltagare 2)  
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Fysioterapeutens tillit till sin förmåga gav också trygghet då fysioterapeuten berättade hur 

duktig hen var på sitt yrke vilket upplevdes som betryggande. De uttryckte att de kände sig 

väl omhändertagna och i trygga händer: 

”Fysioterapeuten var duktig på att prata så hen var ganska tidigt ute med 

att berätta att hen är duktig (haha). (…) …det känns som att jag är i 

trygga händer.” (Deltagare 3) 

 Deltagarna upplevde att den information de fick från fysioterapeuten om behandlingen gav 

trygghet. De berättade att de tyckte fysioterapeuten var duktig och professionell och 

förklarade vad hen gjorde och varför hen gjorde det, på ett bra sätt. De beskrev också att de 

fick information om att tejpning har hjälpt andra personer med liknande besvär. Detta gjorde 

att de kände en trygghet i behandlingen och upplevde det positivt att fysioterapeuten 

förklarade vad hen gjorde och hur det kunde hjälpa dem med deras problematik. 

” Det känns bra när man får förklarat för sig hur fysioterapeuten tänker 

under tiden man blir tejpad. Varför man tejpar på ett visst sätt och hur 

det kan tänkas hjälpa osv.” (Deltagare 5) 

”Då förklarade fysioterapeuten hur det fungerade och att det brukar 

hjälpa för de flesta, så det var ju betryggande.” (Deltagare 6) 

4.5 Uppfattning om orsak till effekt 

Deltagarna var överens om att behandlingen hade givit någon form av positiv effekt. De 

upplevde att tejpningen fungerat men hade svårt att sätta fingret på vad som ligger bakom då 

tejpningen kombinerats med andra behandlingar. 

De uttryckte en osäkerhet om vad som faktiskt givit effekt. Ifall det endast var behandlingen 

med tejp eller en kombination av tejpbehandlingen, den manuella behandlingen de fick i 

samband med sitt besök och rehabiliteringsövningar. De reflekterade också om den upplevda 

effekten kan ha varit psykologisk. De resonerade kring om placebo var en bidragande faktor 

till den upplevda effekten. 

”Sen kan jag ju inte säga om det faktiskt är tejpen eller om det är 

träningen och det fysioterapeuten gjorde i behandlingsrummet. Men det 

kändes bra i alla fall, det är väl förmodligen en kombination av alltihop 

men jag är ju ingen expert så jag vet inte.” (Deltagare 4) 

”…utan jag menar kan det få en effekt även om det är lite inslag av 

placebo i det hela va så är det ju bättre än att inte göra någonting alls.” 

(Deltagare 2) 

Deltagarna upplevde att tejpningen hade givit effekt i kombination med träning. Samtliga 

deltagare hade fått någon typ av rehabiliteringsprogram för sitt axelbesvär och hade svårt att 

särskilja om det var tejpningen, träningen eller kombinationen av dem bägge som givit den 
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positiva effekten. Flera av deltagarna uttryckte att de skulle rekommendera tejpning som 

behandling om den kombineras med träning. 

”Som jag ser det så är det en kombination av tejpningen och det här 

programmet för rörelsemönster…” (Deltagare 2) 

” Jaa alltså eller det beror på. Bara tejp vet jag inte men i kombination 

med träning så absolut! (…) jag vet ju inte vad som gett effekt men det har 

känts bra, jag har ju tränat och så samtidigt liksom, så det är svårt att 

säga. Men jag har ju ändå fått en bra effekt av behandlingen så jag skulle 

absolut rekommendera det.” (Deltagare 4) 

4.6 Psykologisk påverkan  

Inför och under behandlingen beskrev deltagarna att tejpningen påverkade deras känslor på 

olika sätt. 

Inför behandlingen tyckte de att det skulle bli häftigt att bli tejpad. De berättade att de 

upplevde att det ofta är elitidrottsmän som tejpas och att det kändes häftigt och proffsigt att 

själv få bli tejpad.  

”Första tanken var…helt ärligt ”oh wow, vad häftigt” för att man ser ju 

bara typ såhär tränade personer som går runt med tejp” (Deltagare 1) 

Deltagarna uttryckte även att de precis vid tejpningstillfället upplevde en skön känsla av att 

bli tejpad. Detta uttrycktes på följande vis: 

”Det var helt fantastiskt, det var så skönt.” (Deltagare 1) 

En oro över att axelskadan skulle bli ett bestående men fanns också men efter att ha blivit 

tejpad och fått en positiv direkt effekt minskade oron för detta. 

”…jag kände innan att jag var jätterädd att det här skulle bli ett bestående 

men eftersom jag förlitar mig så mycket på höger arm/axel men när jag 

hade tejpat kändes det nästan normalt.” (Deltagare 1) 

5 DISKUSSION 

Syftet med studien var att undersöka patienters upplevelser och förväntningar av behandling 

med tejpning av fysioterapeut vid muskuloskeletal axelproblematik. Deltagarna fick berätta 

om sina upplevelser och förväntningar kring behandlingen utifrån öppna frågor i 

intervjuguiden. Att utforska patienters upplevelse och förväntningar av tejpning som 

behandling är utifrån författarnas vetskap inte tidigare undersökt. Studierna som 
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framkommer i bakgrunden och diskuteras i resultatdiskussionen har inte deltagarnas 

subjektiva upplevelser och förväntningar i fokus, vilket denna studie har. Resultatet i 

studierna är därmed kopplat till hur deltagarna i den här studien upplevt behandlingen. 

Det tydligaste upplevelsen som framkom var att tejpningen hade påverkat deras 

rörelseförmåga positivt. De beskrev att de upplevde att tejpningen underlättade arbete, sömn 

och vardagssysslor. Även påverkan på axeln var något som beskrevs i samtliga intervjuer och 

innefattade främst en stabiliserande, smärtlindrande och avslappnande känsla. Samtliga 

deltagare genomförde behandlingen i samband med rehabiliteringsövningar vilket gjorde att 

de hade svårt att urskilja vad som givit den upplevda känslan. Det framkom även att 

majoriteten hade låga eller skeptiska förväntningar innan behandlingen. Likaså att 

fysioterapeutens agerande och kompetens påverkade förväntningarna. 

5.1 Resultatdiskussion 

Samtliga deltagare upplevde en påverkan på axeln antingen i form av stabiliserande, 

förbättrad ledposition, avslappnande eller smärtlindrande. Deltagarna upplevde att 

tejpningen gav ett skönt stöd och stadgade upp axeln vilket stämmer överens med en del 

forskning som finns angående tejpning. Det har visats att tejpning har en stabiliserande och 

avlastande effekt på kort sikt (Desjardins-Charbonneau et al., 2015). Deltagarna upplevde en 

ökad stabilitet och märkte även av att tejpningen gav dem feedback om axelns position, vilket 

gjorde att de tänkte mer på att dra bak axeln så att den hamnade i en bättre position. Detta 

korrelerar med tidigare studier, där det visade sig att tejpning kan ha en påverkan på 

ledposition (Alexander et al., 2008; Halseth et al., 2001). Deltagarna upplevde också att de 

kände sig mer avslappnade vilket kan bero den avlastande och stabiliserande effekten som 

nämns i metaanalysen av Desjardins-Charbonneau et al. (2015).  

Majoriteten av deltagarna upplevde någon form av smärtlindring av tejpningen. Enligt 

Kneeshaw (2002) kan detta förklaras genom gate-control teorin. Deltagarna uttryckte även 

en smärtlindring när tejpningen korrigerade axelns position. Detta kan ha varit till följd av en 

bakåttejpning av scapula vilket ökat det subacromiella utrymmet och på så sätt minskade 

smärtan. Denna effekt har visats i tidigare forskning där forskarna genomfört 

interventionsstudier med 11 respektive 20 deltagare (Alexander et al., 2015; Bdaiwi et al., 

2017). En annan teori om hur tejpning kan lindra smärta är genom att lyfta upp huden och på 

så sätt minska trycket på nociceptorer (Williams et al., 2012). 

Precis som att deltagarna upplevde en smärtlindring uttryckte de även att de efter behandling 

med tejpning lättare kunde utföra vardagliga och arbetsrelaterade aktiviteter. Flera av dem 

nämnde att det blev lättare att utföra sysslor ovanför axelhöjd. Att de har upplevt en 

smärtlindring kan vara en av orsakerna till detta, vilket korrelerar med en teori som 

presenteras av González-Iglesias et al. (2009). De nämner, i sin interventionsstudie med 41 

deltagare, att en minskad smärtintensitet, genom en ökad sensorisk feedback, i området kan 

minska rörelserädsla och på så sätt öka rörelseomfånget.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Desjardins%26%23x02010%3BCharbonneau%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26346114
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Desjardins%26%23x02010%3BCharbonneau%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26346114
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Den upplevda smärtlindringen påverkade även sömnen positivt. Deltagarna uttryckte att de 

med tejpen hade mindre nattlig smärta vilket de kopplade ihop med att de hade lättare att 

slappna av. Detta gjorde att de somnade lättare och inte vaknade mitt i natten lika ofta. 

En negativ påverkan som upplevdes var att huden började klia efter ett par dagar och när 

tejpen togs bort var huden irriterad. Detta skulle kunna bero på en allergisk reaktion mot 

limmet men kan också uppkommit av andelen stretch vid appliceringen av tejpen. Dålig 

ventilation, värme och hög luftfuktighet är andra faktorer som kan ge upphov till 

hudirritation (De Ru & Mikołajewska, 2017).  

Majoriteten av deltagarna uttryckte att de hade fått en ökad tilltro till att utföra rörelser och 

aktiviteter som tidigare var svåra eller omöjliga att genomföra. Ett exempel på detta var att 

de ansåg att tejpningen ökade deras tilltro till att utföra rehabiliteringsövningar. Inga studier 

som påvisar denna upplevelse har hittats av författarna. Ökad tilltro till aktivitet kan 

beskrivas med det centrala begreppet self-efficacy inom SCT, vilket definieras som tilltron till 

den egna förmågan i en given situation (Denison & Åsenlöf, 2012). Detta är ett relevant 

begrepp då tejpningen påverkade samtliga deltagares tilltro till sin egen förmåga till att 

utföra vissa rörelser men dock inte i alla situationer. Det framkom att behandlingen inte hade 

ökat tilltron till att utföra aktiveter som är mer påfrestande för axeln som exempelvis 

klättring och simning.  

Majoriteten av deltagarna i studien var också skeptiska till behandling med tejpning och hade 

låga utfallsförväntningar. Detta tyder på, enligt Bandura (1999), att de skulle ha en lägre 

följsamhet till att genomföra behandlingen, eftersom de var skeptiskt inställda till den. Detta 

styrks också i en studie av Cole et al. (2002) som visade att höga utfallsförväntningar ökar 

följsamheten och resultatet av behandlingen. Trots de låga utfallsförväntningarna hade 

majoriteten av deltagarna en god följsamhet och goda upplevelser av behandlingen. De 

beskriver att fysioterapeutens information och kompetens om metoden samt vetskapen att 

det har hjälpt för andra gjorde att de trodde mer på behandlingen. Detta kan kopplas till SCT 

där individen påverkas av omgivningen.  I det här fallet kan fysioterapeuten ses som en 

påverkande omgivningsfaktor som stärkt deltagarnas utfallsförväntningar. Detta kan bero på 

att det är en passiv behandling som inte kräver så mycket av deltagarna och i det fallet där 

följsamheten var sämre var det förmodligen på grund av den hudirritation som tejpningen 

gav upphov till. Följsamheten i den här studien ses som att deltagarna har låtit tejpen sitta 

kvar tills den lossnat och varit positivt inställda till att tejpas om. 

De deltagare som inte hade låga utfallsförväntningar hade positiva tidigare erfarenheter av 

tejpning vilket gjorde att de var mer positivt inställda till behandlingen. En av dessa nämnde 

att både hen och hens partner tidigare hade tejpats för andra besvär med ett gott resultat 

vilket påverkade hens förväntningar. I det här fallet kan, enligt SCT, partnern ses som en 

omgivningsfaktor som haft positiv påverkan på deltagarens utfallsförväntningar 

(Bandura,1999). Vidare kan det även tänkas skett en modellinlärning genom att hen har 

observerat sin partner och tagit efter hens beteende att genomföra behandlingen eftersom det 

har verkat fördelaktigt (Bandura, 1971).  
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Efter behandlingen hade deltagarnas syn på tejpning förändrats och de hade blivit mer 

positivt inställda till behandlingen. De har haft en positiv erfarenhet vilket kan påverka deras 

framtida förväntningar inför en eventuell ny behandling vilket enligt Cole et al. (2002) kan 

öka resultatet av denna. Detta kan kopplas ihop med SCT, att positiva tidigare erfarenheter 

ger ökad self-efficacy vilket är avgörande för att ta till sig ett nytt beteende, i det här fallet 

behandlingen (Denison & Åsenlöf, 2012). 

Eftersom deltagarna överlag hade låga förväntningar men upplevde behandlingen positivt 

blev de förvånade över den positiva effekten. Tejpningen hjälpte mer än vad de hade 

förväntat sig. Däremot var de osäkra på vad som givit effekt. De lyfte fram flera olika faktorer 

som kunnat vara effektgivande, tejpningen, den manuella behandlingen, 

rehabiliteringsövningarna och eventuellt inslag av en placeboeffekt. Placeboeffekten är en del 

att ta hänsyn till, oavsett behandling, och chansen att få en placeboeffekt ökar vid positiva 

emotioner, såsom tidigare positiv erfarenhet och höga utfallsförväntningar (Finniss et al., 

2010). Vidare sågs tejpningen som en bra behandlingsmetod framförallt i kombination med 

träning. Just en kombinationseffekt av tejpning och träning har visats givit en 

smärtlindrande effekt och förbättrad scapulär kinetic och därmed lett till en ökad rörlighet 

(Alexander et al., 2015). 

Däremot sågs inte tejpning som en långvarig lösning utan mer som en kortvarig behandling 

och främst som ett komplement för att underlätta rehabiliteringsövningar. Den har upplevts 

haft som bäst effekt när den var nysatt men att den upplevda effekten minskade ju längre 

tejpen satt på. Det här resultatet är i linje med tidigare forskning och beskrivs i en 

systematisk översikt av Mostafavifar et al (2012), att den direkt smärtlindrande effekten som 

tejpning kan ge kan avta inom 24 timmar.  

5.2 Metoddiskussion 

Eftersom studiens syfte var att undersöka patienters upplevelser och upplevda förväntningar 

av tejpning som behandlingsmetod valdes en kvalitativ metod. Detta ansågs vara en bra 

metod då den är lämplig när man vill utforska människors erfarenheter och upplevelser 

(Malterud, 2009). En nackdel med valet av kvalitativ analysmetod är att även om forskarna 

försöker vara så objektiva som möjligt, påverkar forskarens värderingar ändå resultatet. En 

helt objektiv forskning är inte möjlig med en kvalitativ analysmetod (SBU, 2014).  

Då insamlade data har spelats in och transkriberats i studien är den kvalitativa 

innehållsanalysen ett bra verktyg för att få en bredare uppfattning av deltagarnas upplevelser 

och förväntningar (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2017). Alternativet, en kvantitativ 

metod, var inte aktuell då detta inte ansågs vara en lämplig metod eftersom syftet med 

studien var att undersöka deltagarnas upplevelser och förväntningar. Visserligen kunde ett 

enkätformulär ha tagits fram med öppna frågor där deltagarna fritt kunnat svara, men då 

hade mycket relevant information kunnat missats eftersom möjligheten till att ställa 

följdfrågor inte skulle funnits (Lundman & Hällgren - Graneheim, 2017).  
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En induktiv ansats har använts i studien och den kännetecknas av att se likheter i materialet 

och är användbar vid utforskande av människors upplevelser (Elo & Kyngäs, 2008). Detta 

ansågs därför vara en lämplig ansats då studien syftar till att utan förutfattade meningar 

utforska och beskriva deltagarnas upplevelse och förväntningar av tejpning som 

behandlingsmetod vid axelproblematik (Whilborg, 2017). En deduktiv ansats som hade varit 

alternativet utgår ifrån en teori och är på så sätt inte förutsättningslös. Genom att använda en 

induktiv ansats gavs möjlighet att analysera materialet utan förutfattade meningar 

(Lundman & Hällgren-Graneheim, 2017).  

Det anmärkningsbara från innehållsanalysen var att deltagarna tolkade frågan om tilltro till 

sin förmåga att utföra rörelser/aktiviteter olika. Vissa tolkade den som det ansågs medan 

vissa svarade mer på tejpningens effekter. Detta kan ha påverkat studiens giltighet då 

författarna har tolkat en del innehåll i materialet utifrån om svaret syftade till tilltron till 

förmågan att utföra rörelser/aktiviteter (Jacobsen, 2012). En annan del som kan ha påverkat 

studiens giltighet är att författarna har tidigare erfarenhet av tejpning som behandling vilket 

kan ifrågasätta objektiviteten hos författarna. För att motverka detta har författarna under 

hela analysprocessen gått tillbaka till de meningsbärande enheterna och försökt hållit 

kodning och kategorisering och resultat så textnära som möjligt. Analysen har även kritiskt 

granskats av kurskamrater och handledare vilket också har motverkat detta. 

Ett bekvämlighetsurval har genomförts för att enklare ha möjlighet att nå personer som kan 

dela med sig av sina upplevelser och erfarenheter relevanta utifrån studiens syfte. Detta 

gällde även vid valet av fysioterapeut, som hjälpte till vid rekryteringen av deltagare. Detta 

kan ha påverkat studiens resultat genom att fysioterapeuterna frekvent använder sig av 

tejpning vilket gör att de har en god kunskap om metoden vilket kan påverka upplevelsen. 

Likaså kan fysioterapeuterna medvetet eller omedvetet påverkat vilka som deltog i studien då 

de var involverade i rekryteringsprocessen. De kan ha valt patienter de vet kommer få en 

positiv upplevelse av tejpningen och därmed endast frågat dessa om deltagande i studien. 

Detta har inte tagits i akt och motverkats på något sätt då det inte fanns i åtanke hos 

författarna innan studiens påbörjan. Även om det hade reflekterats över innan studiens start 

hade det varit svårt att påverka detta då författarna ej kunnat vara på plats vid rekrytering. 

Urvalet har riktat in sig på vuxna med axelproblematik eftersom det är en vanlig orsak till att 

söka vård hos fysioterapeut (Desjardins-Charbonneau et al., 2015). Bekvämlighetsurvalet 

innebar också exkluderande av patienter under 18 år samt icke svensktalande patienter. 

Patienter under 18 år valdes att exkluderas då målsmans godkännande hade behövts och icke 

svensktalande patienter på grund av att minska risken för missuppfattningar. Nackdelar med 

ett bekvämlighetsurval är att det är svårt att veta ifall deltagarna har tillräckligt med relevant 

information för studiens syfte. En annan nackdel är att det är svårt att överföra resultaten till 

en större population då deltagarna kan vara atypiska jämfört med den generella populationen 

(Polit & Beck, 2012). Totalt deltog sex deltagare i studien vilket i samråd med handledare 

diskuterats vara nog antal deltagare, förutsatt att det insamlade materialet var tillräckligt för 

att besvara studiens syfte.   

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Desjardins%26%23x02010%3BCharbonneau%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26346114
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Inget bortfall har funnits i studien då samtliga deltagare fullföljt studien. Däremot har 

behandlande fysioterapeut tillfrågat sina patienter om deltagande i studien och författarna 

vet därmed inte hur många som tillfrågats men valt att inte delta i studien. 

Överförbarheten av studiens resultat till andra grupper eller situationer är begränsad. Detta 

eftersom studiepopulationen var så pass liten som endast sex personer vilket gör det svårt att 

överföra resultatet till andra grupper eller situationer i någon större utsträckning. Hade 

deltagarantalet varit större hade eventuellt överförbarheten kunnat stärkas då detta hade 

kunnat generera fler upplevelser att analysera utifrån studiens syfte (Carter et al., 2011). 

Vidare är det också svårt att dra några större slutsatser om studiens resultat då det är 

deltagarnas subjektiva upplevelse och erfarenhet som har fångats upp (Jacobsen, 2012). 

Dock har en noggrann beskrivning av urval, datainsamlingsmetod och analys givits för att 

underlätta bedömningen av resultatets överförbarhet (Lundman & Hällgren-Graneheim, 

2017). 

Intervjuer har valts då det är en bra datainsamlingsmetod för att fånga upp deltagarens 

uppfattning och perspektiv. Semistrukturerade intervjuer användes för att i största möjliga 

mån kunna ge deltagarna chans att svara så utförligt som möjligt på frågorna och att ge 

författarna chans att ställa följdfrågor (Carter et al., 2011). Fördelen med att kunna ställa 

följdfrågor är att man kan få en djupare förståelse för deltagarens upplevelse och att 

förtydliga om någonting är svårt att uppfatta (Jacobsen, 2012). 

En enkätundersökning, som ofta är det andra alternativet, hade passat bättre vid en 

kvantitativ studie (Feijes, A & Thornberg, R. 2015). En styrka med att det var samma 

personer som genomförde samtliga intervjuer var att det ökar sannolikheten att deltagarna 

får samma följdfrågor vilket ökar tillförlitligheten (Lundman & Hällgren - Graneheim, 2017). 

Svårigheter med att ha intervju som datainsamlingsmetod är att det ställer krav på 

intervjuaren att uppfatta och sätta sig in i deltagarnas situation för att kunna ställa relevanta 

frågor och ge denne tid till reflektion (Rosberg, 2017). Eftersom författarna har begränsad 

erfarenhet av att genomföra intervjuer så sågs de två provintervjuerna som träningstillfällen 

för författarna. 

Intervjuerna har genomförts via telefon eftersom det var en enklare logistisk, ekonomisk och 

tidsmässig lösning för författarna samt att i några fall för att det var svårt att hitta ett datum 

för intervju som passade både deltagare och författare. Vid intervjuer kan intervjuaren 

påverka deltagarens svar via exempelvis kroppsspråk, tonfall och hur man ställer en fråga. 

Genom att ha telefonintervjuer är risken mindre att påverka deltagarens svar då denne inte 

ser författarnas kroppsspråk utan endast hör dem. Däremot kan intervjuaren förlora viktig 

information genom att man ej kan ta del av deltagarens kroppsspråk. Vidare är det negativt 

att vissa kan uppleva det onaturligt och har svårt att prata öppet i telefon (Jacobsen, 2012). 

Detta var dock inte något som författarna upplevde utan det kändes som att deltagarna 

pratade öppet om sin upplevelse och förväntningar om behandlingsmetoden. 

Intervjuerna har genomförts en till två veckor efter påbörjad behandling dels för att tejpen 

kan sitta kvar i upp till en vecka enligt Williams et al. (2012) och dels för att deltagarnas 

upplevelse skulle fångas upp så nära inpå behandlingen som möjligt. Tiden för datainsamling 
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varierade mellan åtta till 14 dagar efter behandlingen vilket kan ha haft påverkan på 

resultatet. Intervjuguiden som användes vid intervjuerna utvärderades genom två 

provintervjuer. Dessa togs inte med i analysen då deltagarna inte mötte inklusionskriterierna 

men dessa gav författarna ett tillfälle att träna på sin intervjuteknik, vilket stärkt studiens 

tillförlitlighet. Provintervjuerna gav relevant information utifrån studiens syfte vilket gjorde 

att inga ändringar i intervjuguiden gjordes. 

Samtliga deltagare i studien uppfyller inklusionskriterierna och är därmed representativa för 

studiens syfte då de har genomgått behandling med tejpning för axelproblematik. Detta kan 

ha stärkt studiens giltighet. Däremot kan giltigheten ifrågasättas då deltagarna har tackat ja 

via fysioterapeut till att delta i studien. Precis som gällande överförbarheten kan giltigheten 

även diskuteras då fysioterapeuten varit involverad i rekryteringsprocessen och valt vilka 

som deltog i studien. Vidare kan det vara så att deltagarna som väljer att ställa upp i studien 

är de som känner att de har någonting positivt att säga om behandlingen. Att de som har en 

negativ syn på behandlingen eller fysioterapeuten väljer att inte delta på grund av detta. 

Däremot hade studiens deltagare en stor spridning. Tre män och tre kvinnor i åldrarna 26 – 

75 år deltog i studien och samtliga hade olika sysselsättning. Detta visar på en jämn 

fördelning mellan könen och stor variation i åldrarna vilket stärker studiens giltighet 

(Lundman & Hällgren-Graneheim, 2017). Detta kan också ha påverkat resultatet då deras 

aktivitetsgrad kan ha skiljt sig åt, beroende på ålder och sysselsättning.  

För att stärka studiens tillförlitlighet har författarna under hela analysprocessen försökt att 

ha ett öppet sinne och medvetet försökt se till att inte låta egna erfarenheter eller tankar 

påverka i analysprocessen och därmed resultatet. Likaså har kondensering och kodning skett 

så textnära som möjligt för att komma så nära deltagarnas upplevelser och förväntningar 

som möjligt (Lundman, Hällgren-Graneheim, 2017). Likaså har andra studenters och 

handledares delaktighet i analysprocessen stärkt studiens tillförlitlighet. Däremot kan 

tillförlitligheten diskuteras då författarna har egna erfarenheter av tejpning i form av att ha 

blivit tejpade och själva tejpa patienter. Dessa erfarenheter och tankar kring tejpning som 

behandlingsmetod samt eget tolkande av insamlade data skulle kunna ha påverkat resultatet 

(Lundman & Hällgren-Graneheim, 2017).  

Majoriteten av deltagarna har tejpats med icke-elastisk tejp i kombination med KT och en del 

endast med KT. Detta kan ha påverkat deltagarnas upplevelse och därmed resultatet. Det 

finns en risk att upplevelsen skiljer sig åt beroende på vilken tejp som använts. Det har heller 

inte skett någon kontroll gällande vilken appliceringsteknik som har använts, vilket också 

kan ha påverkat upplevelsen och/eller förväntningarna. Däremot har författarna inte märkt 

någon skillnad gällande upplevelserna eller förväntningarna på behandlingen hos deltagarna 

som tejpats med bägge och de som endast tejpats med KT. Därför togs inga vidare åtgärder 

gällande detta. 
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5.3 Etisk diskussion 

Studien har tagit hänsyn till de etiska riktlinjer som finns enligt Helsingforsdeklarationen 

(2013) och enligt (http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf). Deltagarna i studien 

informerades om att medverkan i studien var helt konfidentiell men att de inte kunde vara 

helt anonyma eftersom deltagarnas kontaktuppgifter fördelades till författarna. Däremot 

kodades information som kom fram under intervjuerna om och anonymiserades vid 

transkriberingen, genom att varje deltagare fick en siffra. Detta för att författarna lätt skulle 

hitta var koden kom ifrån ifall den behövde revideras. Ordningen på deltagarna i tabellen 

stämmer inte överens med numret på deltagarna som presenteras i resultaten. Detta gjordes 

för att behandlande fysioterapeuter inte ska kunna urskilja vem av deltagarna som sagt vad.  

Eftersom intervjuerna genomfördes via telefon har deltagarna och författarna inte varit på 

samma plats. Författarna har säkerställt att miljön de befann sig i vid tillfället för intervjun 

var avskilt och att intervjun inte kunde överhöras av någon utomstående. Deltagarna fick 

själva välja vilken plats de befann sig på vid tillfället för intervjun och hade därmed själva 

kunnat välja en neutral och trygg miljö. Det var även av stor betydelse att frågorna som 

ställdes under intervjun var väl arbetade och relevanta för ändamålet, vilket säkerställdes 

genom två provintervjuer. 

Samtliga deltagare var under pågående behandling vid intervjutillfället vilket kan ha gjort att 

de känt en beroendeställning till behandlande fysioterapeut. Detta kan ha gjort att de valt att 

delta i studien trots att de egentligen inte velat det för att vara fysioterapeuten till lags. Likaså 

kan detta också ha påverkat de svar som gavs vid intervjuerna då de kanske inte velat prata 

negativt om fysioterapeuten och därmed riskera att få en negativ påverkan på sin behandling. 

Detta märkte inte författarna av och såg inte heller som en stor risk då studiens resultat 

förmodligen kommer att presenteras efter att deras behandling avslutats. 

I det transkriberade materialet har författarna även valt att inte nämna kön på 

fysioterapeuten för att ytterligare avidentifiera deltagarna och fysioterapeuten. Detta gjordes 

genom att när deltagarna har benämnt fysioterapeuten som ”han” eller ”hon” har författarna 

istället skrivit ”fysioterapeuten” eller ”hen". Av samma anledning har specifika städer där 

datainsamling skett inte namngivits. Deltagarnas kontaktuppgifter har hanterats enligt 

GDPR för att säkerställa deltagarnas integritet. Materialet som spelades in med diktafon 

överfördes direkt efter intervjuerna till ett USB-minne som förvarades inlåst och kommer att 

raderas när studien är godkänd. Likaså kommer transkriberingarna, som ligger på 

författarnas lösenordskyddade datorer att raderas efter studiens godkännande. Innan 

återlämning av diktafon säkerställdes att allt inspelat material var borttaget från diktafonen 

för att garantera att ingen obehörig ska kunna ta del av materialet. 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
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6 SLUTSATS 

Studiens resultat speglar framförallt att deltagarna var nöjda med tejpning som behandling 

trots att majoriteten hade låga utfallsförväntningar. Detta säger emot SCT där låga 

utfallsförväntningar kan ge ett sämre resultat av behandlingen. Deltagarnas låga 

kunskapsnivå om tejpning men tillit till fysioterapeutens kompetens och hens val av åtgärd i 

kombination med den direkt upplevda påverkan på axeln var bidragande faktorer till den 

positiva upplevelsen av behandlingen. Det framkom även flera faktorer som gjort att de 

upplevt en förenkling vid utförandet av vardagsaktiviteter och lättare 

rehabiliteringsövningar, vilket har stärkt  deras self-efficacy i dessa situationer. Med en ökad 

self-efficacy ökar även följsamheten till behandlingen och tejpning kan därför ses som ett bra 

komplement till rehabiliteringsträning. Endast subjektiva upplevelser och förväntningar har 

tolkats eftersom en kvalitativ analys har använts. Detta gör att ytterligare slutsatser om hur 

tejpning som behandling vid muskuloskeletal axelproblematik upplevs av andra grupper ej 

kan dras. 

7 KLINISK BETYDELSE OCH VIDARE FORSKNING 

Studien belyser flera faktorer om hur tejpning påverkar patientens tilltro till sin egen 

förmåga att utföra lättare fysiska aktiviteter. Om detta ses utifrån ett beteendemedicinskt 

perspektiv så kan en hög self-efficacy öka chansen att patienten utför ett önskvärt beteende. 

Att utföra rehabiliteringsövningar som instruerats är en viktig del av fysioterapin och om 

self-efficacy för att utföra dessa höjs så ökar följsamheten till behandlingen. Utifrån denna 

studies resultat kan tejpning ses som ett bra komplement i kombination med rehabövningar. 

Vad författarna vet finns väldigt begränsad forskning gällande patienters upplevelse av 

tejpning som behandlingsmetod och är av vikt att undersöka vidare eftersom biopsykosociala 

faktorer påverkar en beteendeförändring och utfallet av behandlingen. 
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BILAGA A 

Informationsbrev 

Till dig som sökt vård för axelproblematik hos fysioterapeut och blivit behandlad med tejp. 

Vi är två studenter som läser fysioterapeutprogrammet vid Mälardalens högskola och gör nu 

ett examensarbete inom området fysioterapi. Syftet med vår studie är att undersöka hur du 

som patient har upplevt behandling med tejp. Tejpning är idag en vanlig behandlingsmetod 

vid besvär i muskler och leder. Därför är det intressant att veta hur patienter upplever 

behandling med tejp. 

Du tillfrågas om deltagande därför att du har blivit behandlad av fysioterapeut med tejp pga. 

dina axelbesvär. Fysioterapeuten (Namn, klinik) har lämnat ut dina kontaktuppgifter till oss 

med ditt godkännande. Vi kommer att ta kontakt med dig via telefon där du får bekräfta om 

du vill medverka i studien. Ifall du väljer att medverka kommer vi gemensamt överens om tid 

och plats för en individuell intervju. Intervjun kommer att ta ca 40–60 min och handla om 

dina upplevelser och förväntningar av behandling med tejp samt frågor om dina besvär som 

gjort att du sökt till fysioterapeut. 

Intervjun kommer att spelas in och sedan skrivas ut ordagrant för att kunna analysera 

resultatet. Allt material kommer att avidentifieras och endast redovisas så att inga uppgifter 

du lämnat kommer att kunna spåras tillbaka till dig som enskild person. Dina svar kommer 

att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem. Det inspelade materialet kommer att 

förvaras på ett USB-minne som kommer att låsas in och all data kommer att raderas när 

studien är godkänd. Ditt deltagande i studien är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta 

ditt deltagande utan närmare motivering och din framtida behandling av fysioterapeut 

påverkas inte av ditt avbrytande. 

Studien kommer att presenteras i en uppsats vid Mälardalens högskola och du har möjlighet 

att ta del av resultatet när studien är godkänd och klar. 

Studenter: 
Andreas Sott Kedestad: akd16001@student.mdh.se 072-974 49 45 

Marcus Nilsson: mnn16018@student.mdh.se 070-743 59 37  

Handledare: Åsa Revenäs, asa.revenas@mdh.se 
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BILAGA B 

FRÅGOR 
Bakgrundsfrågor 
 

- Ålder? 
 

- Kön?  
 
- Vad har du för sysselsättning? 

 
- Har någon specifik diagnos fastställts? 

 
- Har du fått någon tidigare behandling av fysioterapeut? 

 
- Hur länge satt tejpen från behandlingen på? 

 
- Har du fått rehabiliteringsövningar? 

o Hur ofta har du utfört dessa? 
 

- Tar du i dagsläget några smärtstillande läkemedel? 
 
Intervjuguide 
 

- Vad tänkte du när fysioterapeuten föreslog tejp som behandling? 
o Har du fått någon tidigare behandling för skadan?  

- Hur upplevde du fysioterapeutens teknik och kunskap om tejpning? 
 

- Kan du beskriva din upplevelse av behandling med tejp? 
o Hur upplever du tejp som behandlingsmetod idag? Har den förändrats från 

när behandlingen påbörjades? 
 
- Upplevde du att tejpningen påverkat ditt agerande (aktiviteter/rörelser) på något sätt? 

- Upplever du att ditt agerande (aktiviteter/rörelser) påverkat behandlingsmetodens 
effekt? 

o Hur har behandlingen påverkat din tilltro till din förmåga att utföra 
rörelser/motionera??  

 
- Hur var dina föreställningar och förväntningar om hur tejpen skulle fungera som 

behandling? 
 

- Skulle du rekommendera andra med liknande besvär som du att testa tejp som 
behandlingsmetod? 

o Om ja, kan du utveckla varför? 
o Om nej, kan du utveckla varför? 

 
- Är det någonting som du skulle vilja tillägga om din upplevelse av tejp som 

behandlingsmed? 
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