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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund: I det sjukgymnastiska yrket ingår det viktiga arbetet med att formulera relevanta 

mål för rehabilitering. Målsättningen ger en riktning för sjukgymnast och patient att sträva 

efter och kan enligt forskning leda till bättre rehabiliteringsresultat. Tillvägagångssättet för att 

ta fram mål och målsättningar varierar och det finns flera faktorer att ta hänsyn till i 

målsättningsprocessen. Sjukgymnastprogrammet på Mälardalens högskola (MDH) utformar 

mål utifrån ett beteendemedicinskt perspektiv där målen operationaliseras.  

 

Syfte: Studiens syfte var att beskriva hur sjukgymnaster på en universitetsansluten klinik i 

Bangkok tillämpar och resonerar kring mål och målsättning i patientarbetet. 

 

Metod: Studien var en kvalitativ tvärsnittsstudie med deskriptiv design som utfördes genom 

semistrukturerade intervjuer med åtta informanter. Meningskoncentrering och 

meningstolkning användes för att analysera intervjuerna.   

 

Resultat och slutsats: Sjukgymnasterna arbetar med mål och målsättningar på den 

universitetsanslutna kliniken i Bangkok. Olika arbetsätt tillämpades och flera faktorer 

påverkade målsättningen. Målsättningsarbetet tog hänsyn till patienten delaktighet och ansågs 

betydelsefullt. Vanligtvis sattes kortsiktiga mål för att minska smärta eller förbättra funktion. 

Utvärderingen utfördes med valida och reliabla instrument eller genom observation. Målen 

operationaliserades inte och dokumenterades sällan vilket försvårade dess utvärdering. Flera 

aspekter kunde tolkas och analyseras till beteendemedicinska teorier, tolkningar gjordes 

framför allt till den social kognitiva teorin (SCT). 

 

 

Nyckelord: Beteendemedicin, Målsättning, Sjukgymnastik, Utvärdering 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Background: In the physiotherapy profession includes the important work of formulating 

appropriate goals for rehabilitation. The goal provides a direction for the physical therapist 

and patient and lead according to research to better rehabilitation outcomes. The approach to 

develop goals and goal-settings vary and there are several factors to take into account during 

the process. The physical therapy program at Mälardalen University (MDH) formulating 

goals based on a behavioral medicine perspective where goals are operationalized.  

 

Objective: The purpose of this study was to describe how physical therapists at a university-

affiliated clinic in Bangkok, implement and reasoning about goals and goal-setting in 

rehabilitation.  

 

Method: The study was a qualitative cross-sectional study with descriptive design, which was 

conducted through semi-structured interviews. Sentence shortening and sentence 

interpretation was used to analyze the interviews. 

 

Results and Conclusion: Physical therapists work with goals and goal-settings at the 

university affiliated clinic in Bangkok. Different working methods were applied and several 

factors affected the goal. The goal-setting took account of patient participation and was 

considered important. Usually short-term goals for reducing pain or improving body functions 

were used. The evaluation was carried out with valid and reliable instrument or by 

observation. The goals were not operationalized and rarely documented which obstruct the 

evaluation of goals. Several aspects could be interpreted and analyzed to behavior medicine 

theories, interpretations were made primarily to the Social Cognitive Theory (SCT).  
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1. INLEDNING 

Arbetet med mål och målsättning har en central roll och stor betydelse inom sjukgymnastiken. 

Målsättningsarbetet ökar patientens möjligheter att bli bättre och ger en struktur i 

behandlingen. Ett konkret uttalat mål gör det möjligt att utvärdera och visar att 

sjukgymnastiska åtgärder har effekt. Olika tillvägagångssätt kan tillämpas inom 

målsättningsarbetet, både hur målet formuleras och hur man går till väga för att nå dit. 

Sjukgymnastprogrammet på MDH har en beteendemedicinsk inriktning där vikten av en 

optimal målsättning uppmärksammas. En systematisk samarbetsmodell används för att ta 

fram ett relevant mål utifrån varje enskild patient.  

 

Då vi som studenter på sjukgymnastprogrammet på högskolan har blivit inskolade i denna 

modell har vårt intresse och vår kunskap kring målsättningsarbete ökat. Enligt oss är det 

viktigt med en målsättning som möjliggör och förbättrar chanserna för patienten att lyckas. Vi 

anser att det leder till ett förbättrat behandlingsresultat som kan bibehållas över tid. En 

optimal målsättning kan vara komplicerad att få fram och grundar sig på multipla aspekter.  

 

Genom att vår högskola har ett utbytesavtal med ett universitet i Bangkok fick vi möjligheten 

att åka dit under en tremånaders period. Detta gav oss en nyfikenhet och möjlighet att utforska 

hur sjukgymnaster på den universitetsanslutna kliniken arbetar och resonerar kring mål och 

målsättningar. Utifrån vårt beteendemedicinska perspektiv inspirerades vi även av att 

undersöka om liknande aspekter gick att urskilja i sjukgymnasternas arbete kring mål och 

målsättning. Ämnet var ett outforskat område, att få klarhet i detta kan hjälpa kommande 

utbytesstudenter från MDH. Detta ger dem en chans att öka deras förkunskaper och förbättrar 

deras möjligheter att kunna applicera ett beteendemedicinskt arbetssätt under praktikperioden 

i Bangkok. Det kan även bidra till en ökad förståelse som eventuellt leder till ett fördjupat och 

givande framtida kunskapsutbyte med universitet. 

2. BAKGRUND 

World Health Organization (WHO) beskriver ett generellt mål som en riktning dit man bör 

sträva efter, samt rikta åtgärder och resurser (WHO, 2004). Med ”målsättning” menar 

författarna den process där ett mål för patienten utarbetas, dvs. hur man planerar, resonerar 

och arbetar för att nå målet. 



 

2 

 

2.1 Mål och målsättningar inom sjukgymnastik 

I det sjukgymnastiska yrket ingår flera olika arbetsuppgifter, en viktig del är arbetet kring 

målsättningar. Sjukgymnasten ska kunna bedöma patientens status och sätta upp mål och 

delmål för behandling. Dessa mål ska också följas upp och utvärderas. Arbetet sker i samråd 

med patienten och kan även involvera anhöriga och annan vårdpersonal (Socialstyrelsen 

[SOSFS], 1999). Exempelvis kan målsättningsarbetet ske både inom arbetsteam där fler 

professioner samverkar eller i ett möte mellan enbart patient och sjukgymnast (Barnard, 

Cruice & Playford, 2010). Målsättningen kan påverkas av kliniska riktlinjer som exempelvis 

”nationella riktlinjer för strokesjukvård 2009”. Enligt International Classification of 

Functioning, Disability and Health (ICF) kan mål sättas upp utifrån fyra komponenter. Dessa 

är kroppsfunktion, kroppsstruktur, aktivitet/delaktighet och omgivningsfaktorer 

(Socialstyrelsen [SOSFS], 2003). 

 

Enligt Parry (2004) ökar målsättning patientens motivation, samt förbättrar samarbete och 

förståelse i behandlingen. Att sätta upp väl utarbetade mål med rätt svårighetsgrad leder till att 

människor anstränger sig hårdare för att nå målet (Latham & Locke, 2002). Levack, Dean, 

Siegert och McPherson (2006) gjorde en studie där syftet var att kartlägga faktorer och 

ändamål för målsättningar. Studien är en sammanställning av tidigare publicerade artiklar och 

utifrån dessa har de identifierat fyra övergripande användningsområden för mål och 

målsättningar. Dessa är att förbättra rehabiliteringsresultat, förbättra patientens autonomi, 

utvärdera behandling och att svara på de professionella krav och avtal som finns.  

 

Delaktighet är en viktig faktor för att ta tillvara på individens kunskaper och upplevelser 

eftersom denne har bäst kännedom om sin egen kropp och situation. För bäst resultat bör detta 

kombineras med sjukgymnastens expertis och professionella kunskap genom individuellt 

anpassad information för att öka patientens insikt och delaktighet i vården (Socialstyrelsen 

[SOSFS], 2010). Forskning rekommenderar att låta patienten vara delaktig i målsättning och 

att vårdresultatet på så sätt påverkas positivt (Holliday, Cano, Freeman & Playford, 2007). 

Enligt Baker, Marshak, Rice och Zimmerman (2001) anser verksamma sjukgymnaster att 

patientens delaktighet i målsättningsarbetet gör det lättare att nå uppsatta mål. Delaktighet 

från patientens närstående är i vissa fall viktigt för att få en bild av vad patienten tycker är 

önskvärt och genomförbart (Rockwood, Joyce & Stolee, 1997). Målsättningsarbetet handlar 

om ett samarbete mellan patienten, dennes närstående och rehabiliteringsteamet för att få fram 

gemensamma och relevanta mål. Målsättningsprocessen är unik och det finns inget 
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tillvägagångssätt som går att tillämpa till varje patient. De uppsatta målen varierar, beroende 

på vilken typ av skada patienten har, var i behandlingen patienten befinner sig och eventuellt 

vilken avdelning denne vårdas på. På en stroke-enhet är det exempelvis vanligt med mål som 

fokuserar på aktiviteter i det dagliga livet (ADL) (Siegert & Taylor, 2004). 

2.1.1 Tidsaspekter 

Enligt författarna bör sjukgymnasten ta hänsyn till tidsaspekter vid målsättningsarbetet vilket 

kan innebära att delmål sätts upp och en realistisk tidsplan då målet ska vara uppfyllt skapas. 

Att arbeta med långsiktiga mål kräver ofta flera delmål, dessa kan ibland vara svåra att 

förknippa med det slutgiltiga målet (Siegert & Taylor, 2004). Arbetet kring när i 

rehabiliteringsprocessen som målet sätts kan skilja sig åt. I vissa modeller sätts målet tidigt 

medan det i andra fall växer fram under processen. Målet kan även vara en dynamisk process 

som ändras under behandlingen (Siegert & Taylor, 2004). Self-Efficacy (SE) beskriver 

patientens tilltro på sin egen förmåga att utföra ett specifikt beteende i en specifik situation 

(Bandura, 1998). Individens grad av upplevd SE påverkar personens beslutsamhet och 

ansträngning för att nå ett mål och detta styr tidsaspekter kring målsättningar enligt Holloway 

och Watson (2002). Studien beskriver att individens SE påverkar dennes inställning till att 

jobba med intensitet och långsiktighet mot ett resultat. 

2.1.2 Utvärdering 

Målen kan utvärderas genom att man observerar aktivitet, mäter kroppsfunktion, stämmer av 

med patienten eller ser till testresultat. En sjukgymnast ska dokumentera mål och 

sjukgymnastiska insatser. Till yrket hör också att kunna utvärdera dessa insatser med valida 

och reliabla metoder (Socialstyrelsen [SOSFS], 1999).  Ett sätt att utvärdera ett uppsatt mål är 

att använda sig av specifika, mätbara, aktivitetsbaserade, realistiska, tidsbegränsade mål. 

Akronymen för detta är SMART vilket gör målet tydligt och möjligt att utvärdera (Schut & 

Stam, 1994). Mål kan också utvärderas med hjälp av mätinstrument som kvantifierar målet, 

exempelvis Goal Attainment Scale (Rockwood, Joyce & Stolee, 1997). 

2.2 Beteendemedicin 

Traditionellt sett har det sjukgymnastiska arbetet haft ett biomedicinskt perspektiv, fokus har 

då framförallt varit på att förbättra olika kroppsfunktioner (Broberg, 1997) och de individuella 

målen för behandlingen har ofta ignorerats (Turk & Okifuji, 1998). Linton (2005) beskriver 

det sjukgymnastiska arbetet utifrån en biopsykosocial modell där både biologiska, 

psykologiska och sociala faktorer har betydelse för patienten. Ur den biopsykosociala 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Schut%20HA%22%5BAuthor%5D
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modellen grundar sig det beteendemedicinska perspektivet som tar hänsyn till flera olika 

faktorer som påverkar patienten och därmed målsättningsarbetet. Beteendemedicin beskrivs 

som ett tvärvetenskapligt område som skildrar hur medicinska, psykologiska och 

omgivningsfaktorer är relevanta för hälsa och ohälsa och förklarar hur man tillämpar denna 

kunskap inom vården (International Society of Behavioral Medicine). Tre viktiga teorier inom 

beteendemedicin i relation till mål och målsättning är den operanta inlärningsteorin (OLT), 

den socialkognitiva teorin (SCT) och den transteoretiska modellen (TTM). Gemensamt för 

teorier inom beteendemedicin är att de alla förklarar hur människor motiveras och använder 

motivationen i förändringsarbetet, samt hur det nya beteendet upprätthålls för att minska 

risken för återfall (Webb, Sniehotta & Michie, 2010). 

2.2.1 Operant inlärningsteori 

Enligt OLT antas konsekvenser som följer ett visst beteende styra individens framtida 

beteende. Förstärkande konsekvenser leder till en ökad sannolikhet för ett upprepat beteende 

medan bestraffande konsekvenser minskar sannolikheten för att ett beteende ska upprepas, 

individen tolkar själv dessa konsekvenser (Baldwin & Baldwin, 2000, kapitel 3). 

Konsekvenser kan komma från omgivningen och betraktas därmed som yttre konsekvenser. 

De kan även komma från individens uppfattningar eller känslor och betraktas då som inre.  

Konsekvenser kan ses som både positiva och negativa. De förstärkande konsekvenserna 

innebär att något positivt läggs till eller att något negativt tas bort (Jensen, Nielsen & Kerns, 

2003).  Att ge positiv feedback och belöning ökar människors motivation och 

prestationsförmåga till en beteendeförändring (Shilts, Horowitz & Townsend, 2004). 

Konsekvenser som individen upplever påverkar därmed arbetet vid mål och målsättning. 

Sjukgymnasten måste ta hänsyn och vara lyhörd till konsekvenser som följer av patientens 

beteende. Beroende på om patienten uppfattar konsekvenser som förstärkande eller 

bestraffande kommer de påverka patienten på olika sätt. Att arbeta med positiva 

förstärkningar och kortsiktiga konsekvenser ökar chanserna att nå målet (Jensen, Nielsen & 

Kerns, 2003). Genom att utnyttja och tillämpa konsekvenser som följer kan sjukgymnasten 

öka sannolikheten för att upprepa ett beteende hos patienten och därmed öka chansen för en 

beteendeförändring (Åsenlöf, Denison & Lindberg, 2005). 

2.2.2 Socialkognitiv teori 

SCT beskriver hur individ, beteende och omgivning integrerar och påverkar varandra 

(Bandura, 1986). Enligt SCT styrs beteendet av föreställningar om konsekvenser. Dessa 

föreställningar beskrivs som resultatförväntningar, de påverkar individens beteende och är en 
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viktig aspekt inom målsättningsarbetet. Ett mål bör alltså bygga på resultatförväntningar och 

ta hänsyn till hur viktiga dessa är för individen. Inom SCT har begreppet SE en framträdande 

roll, hög SE för det uppsatta målet är betydelsefullt för individens förmåga att uppnå ett gott 

resultat (Bandura, 1998). Mål och målsättningsarbete bör alltså ligga på en svårighetsgrad 

som hela tiden är anpassad efter individens SE. Är svårighetsgraden för hög tenderar 

människan att ge upp medan ett mål som uppfattas som för lätt ger en sänkt prestation (Erez 

& Zidon, 1984). Enligt O´Leary (1985) påverkas SE av fyra aspekter; att ha klarat av tidigare 

uppgifter, information om hur andra har klarat av liknande svårigheter, verbal förstärkning 

och genom individens fysiologiska feedback. Parry (2004) understryker att en viktig del i 

målsättningsprocessen är förmågan av att kunna kommunicera med patienten och ta hänsyn 

till patientens SE. Ett antagande då SCT tar hänsyn till både individen, beteendet och 

omgivningen är att målsättningsarbetet kan ha alla dessa aspekter som alternativa 

utgångspunkter för att nå ett mål. Det uppsatta målet har betydelse för samspelet mellan dessa 

aspekter som leder till en beteendeförändring hos individen. Baronowski, Perry och Parcel 

(2002) beskriver att den sociala omgivningen är en viktig del i individens beteendeförändring. 

2.2.3 Transteoretisk modell 

TTM delar upp en beteendeförändring i sex olika stadier. Dessa är före begrundandet 

(precontemplation), begrundande (contemplation), förberedelse (preparation), handling 

(action), vidmakthållande (maintenance) och återfall (relapse). Till varje stadie hör olika 

handlingssätt och förändringsprocesser (Prochaska & DiClemente, 1983). Under ett möte med 

en patient är det viktigt att veta vilket beteendeförändringsstadie patienten befinner sig i för 

att kunna hjälpa denne på bästa sätt (Jensen, Nielson & Kerns, 2003). För att få patienten att 

förflytta sig mellan de olika stadierna kan motiverande samtal (MI-samtal) användas som 

hjälpmedel (Miller & Rollnick, 2002). MI-samtal ökar patientens delaktighet för sin 

rehabilitering och möjliggör att identifiera en för patienten relevant målsättning (Barth & 

Näsholm, 2006). 

2.3 Sjukgymnast programmet på Mälardalens högskola 

Sjukgymnastprogrammet på MDH tillämpar ett beteendemedicinskt arbetssätt utifrån en 

biopsykosocial modell (Mälardalens högskola, 2010). Det beteendemedicinska arbetssättet på 

MDH innebär att olika teorier för beteendeförändring tillämpas i arbetet med patienter på ett 

medvetet, strukturerat och systematiskt sätt (Mälardalens högskola (2010). Arbetssättet 

grundar sig på ett antal hälsoteorier och modeller, framförallt SCT, OLT och TTM. 

Studenterna skolas i en problemlösningsmodell för patientarbete benämnd 7-stegsmodellen. 
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Patientens beteende är centralt i modellen, d.v.s. vad patienten gör, säger, tänker och känner. I 

modellen sker ett systematiskt arbete med mål och målsättningar. Patientens förväntningar, 

föreställningar och farhågor som är kopplade till målet identifieras. Aktiviteter som patienten 

vill förbättra väljs ut, tillsammans rangordnas dessa utefter svårighetsgrad, prioritet och 

frekvens. Den aktivitet som efter rangordningen anses lämpligast väljs till prioriterad aktivitet 

som fokus läggs på, målet är förknippat med denna aktivitet. I processen har svårighetsgraden 

en betydande roll då aktiviteten ska ses som överkomlig men utmanande. Målet är alltså 

aktivitetsbaserat, det väljs ut av patienten utifrån hur angeläget det är för patienten och utifrån 

patientens SE i den specifika situationen (Åsenlöf, Denison & Lindberg, 2005). Målet baseras 

på SMART som används som ett verktyg för att förbättra kvalitén på målsättningsarbetet 

(Schut & Stam, 1994). Behandlingen baseras på detta mål genom att jobba med patientens 

fysiska och psykiska egenskaper samt omgivning (Åsenlöf, Denison & Lindberg, 2005). 

2.3.1 Internationalisering 

För sjukgymnastikutbildningen på MDH är internationalisering en viktig faktor för att 

säkerställa en god kvalité inom utbildning och forskning, det leder även till en ökad 

kompetens och förståelse för studenten (Mälardalens högskola, 2010). Internationalisering i 

form av utbytesstudier medför bredare referensramar och nya aspekter som går att tillföra till 

den sjukgymnastiska utbildningen. Det ökar kunskap och förståelse för andra kulturer vilket 

är viktigt i dagens samhälle som blir alltmer mångkulturellt. Praktik på kliniker utomlands 

kan bidra till denna internationalisering genom att studenter får chans att förbättra sitt 

patientbemötande enligt författarna. 

2.4 Problemformulering 

Sjukgymnastprogrammet på MDH har sedan 2009 ett studentutbytesprogram med ett 

universitet i Bangkok och har förhoppningar om ett framtida närmare samarbete. Denna studie 

kan underlätta för studenter från MDH att applicera ett beteendemedicinskt arbetssätt under 

deras VFU. Den kan även ge en inblick i beteendemedicinska aspekter som kan tolkas hos 

sjukgymnasterna på den universitetsanslutna kliniken i Bangkok, aspekter som är grundpelare 

i det beteendemedicinska arbetssättet.  Arbetet kring beteendemedicin i samband med mål och 

målsättningar är ett begränsat kunskapsområde för sjukgymnastprogrammet på MDH, 

kunskapen underlättar för kommande beteendemedicinska kurser som MDH ska ansvara för 

på universitetet i Bangkok. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Schut%20HA%22%5BAuthor%5D
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3. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
 

Syftet är att beskriva hur sjukgymnaster på en universitetsansluten klinik i Bangkok tillämpar 

och resonerar kring mål och målsättning i patientarbetet. 

 

 Hur arbetar sjukgymnasterna med målsättning och vilken betydelse anser de att 

målsättningen har i patientarbetet? 

 Vilka faktorer tar sjukgymnasten hänsyn till vid tillämpning av målsättning och hur 

resonerar de kring dessa? 

 Hur resonerar sjukgymnasten kring tidsaspekter vid mål och målsättning? 

 Hur utvärderas mål och hur resonerar sjukgymnasterna kring detta? 

 Vilka beteendemedicinska aspekter kan utläsas ur sjukgymnastens resonemang vid 

mål och målsättning? 

4. METOD 

4.1 Design 

Studien är en kvalitativ tvärsnittsstudie med deskriptiv design som utfördes genom 

semistrukturerade intervjuer (Domholdt, 2004). 

4.2 Urval 

Informanter till studien rekryterades genom ett bekvämlighetsurval där författarna med hjälp 

av en person från en universitetsansluten klinik i Bangkok tog kontakt med åtta sjukgymnaster 

som uppfyllde författarnas inklusionskriterier. Författarnas inklusionskriterier var att 

informanterna skulle arbeta kliniskt som sjukgymnast på kliniken, kunna förstå och göra sig 

förstådd på engelska samt ha en thailändsk sjukgymnastutbildning. 46 sjukgymnaster fanns 

tillgängliga på den aktuella kliniken. Författarna erhöll en lista av kontaktpersonen på plats. 

Denna lista innehöll elva alternativa  informanter som enligt kontaktpersonen uppfyllde 

inklusionskriterierna samt beskrev vilket arbetsområde och titel informanten hade. Fyra 

stycken arbetade enbart som sjukgymnaster medan sju stycken även arbetade som lärare för 

sjukgymnastprogrammet på universitetet, samtliga arbetade inom ortopedi (8st) och neurologi 

(3st). Efter godkännande av klinikchefen att få utföra studien kontaktades åtta av dessa via e-

post med förfrågan om deltagande i studien. Dessa åtta rekryterades av författarna utifrån 

syftet att få en sådan jämn fördelning som möjligt mellan arbetsområden och yrkestitlar. Först 



 

8 

 

valdes de som arbetade inom neurologi ut, därefter utgick författarna från toppen av listan för 

att åstadkomma en jämn fördelning. Av de åtta som valdes ut arbetade fyra som 

sjukgymnaster samt fyra som sjukgymnast och lärare. Fördelningen inom arbetsområdet för 

informanterna resulterade i tre informanter inom neurologi, respektive fem inom ortopedi. I 

samband med förfrågan om deltagande medsändes ett informationsbrev där studiens syfte, 

bakgrund, anonymitet, sekretess, frivillighet, avhopp och hur den insamlade informationen 

från intervjuerna kommer att hanteras och sparas beskrevs (se Bilaga 1). Kontaktuppgifter till 

författarna och handledare till studien lämnades även till informanten för ytterligare frågor 

och funderingar. Informanterna lämnade besked via e-post eller personlig kontakt. Samtliga 

av de tillfrågade tackade ja till deltagande i studien. Könsfördelningen var tre män (37,5%) 

och fem kvinnor (62,5%), deras ålder i medianvärde var 29,5 år (23-42 år). Medianvärdet på 

antal arbetande år som sjukgymnast var 7,5 år (0,5-20 år). 

4.3 Bortfall 

Av de åtta informanterna som kontaktades skedde inget bortfall. Om bortfall skulle ske 

planerades att ta kontakt med någon av de andra tre som passade inklusionskriterierna. 

4.4 Datainsamlingsmetod 

Data samlades in genom enskilda och ljudinspelade semistrukturerade intervjuer under 

perioden 1 december 2010 till 21 december 2010. En intervjuguide skapades som ett 

stödverktyg för författarna (se Bilaga 2). Under intervjuerna agerade en av författarna 

intervjuledare medan den andre ansvarade för inspelning, anteckningar och kontrollerade att 

områden i intervjuguiden togs upp. Den andre författaren fick även i slutet av intervjun 

möjlighet att ställa frågor till informanten. De kunde bygga på uppföljningar av tidigare 

samtalsämnen eller innefatta områden utifrån intervjuguiden som fallit bort under intervjuns 

förlopp. Ansvaret mellan dessa roller fördelades lika av författarna genom att de var 

intervjuledare vid fyra tillfällen var. Avslutningsvis gavs tillfälle för informanterna att lägga 

till något eller förtydliga något som tidigare uppfattats som oklart. 

4.5 Tillvägagångssätt 

Efter att informanterna tackat ja till deltagandet i studien bestämdes lämplig tid och plats som 

passade båda parter för utförandet av intervjun. Samtliga intervjuer skedde i rum anslutna till 

universitetskliniken. Informanterna fick fylla i bakgrundsinformation på en blankett 

innehållande kön, ålder, arbetande år som sjukgymnast och arbetsområde. Innan intervjuerna 

startade fick informanterna återigen samma information angående studien och intervjuns 
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upplägg. Därefter fick de möjlighet att ställa eventuella frågor innan inspelningen startades 

(Kvale & Brinkmann, 2009, kapitel 7). Varje intervju tog totalt mellan 50-60 minuter där den 

inspelade tiden uppgick till ca 45 minuter. Varje intervju inleddes med samma fråga; “Are 

you familiar to work with goals when you treat a patient”?  Därefter fortsatte intervjun utefter 

informantens svar och till hjälp användes intervjuguiden för uppta nya frågeområden och för 

att säkerställa att alla frågeställningar togs upp. Den första genomförda intervjun sågs som en 

testintervju för att se om intervjuguiden möjliggjorde framtagande av data utifrån studiens 

frågeställningar. Därefter gjordes ett fåtal korrigeringar i intervjuguiden som användes under 

resterande intervjuer. Dessa korrigeringar gällde frågor som berörde vad sjukgymnasten tror 

att patienten känner och tänker under mål och målsättningsarbetet. Ytterligare korrigeringar 

gällde frågor kring tidsbegränsningar och hur de vet att patienten gör framsteg. Målet med 

intervjun var att det skulle kännas som en dialog mellan informant och intervjuledare. Under 

intervjuerna använde författarna ett förhållningssätt som baserades på Motivation 

Interviewing (MI) (Jensen, Nielson & Kerns, 2003). 

4.6 Analys 

För att intervjumaterialet lättare skulle kunna analyseras skedde en transkribering. Det innebär 

att talspråket överförs till skriftspråk och används som verktyg för analysen. För att analysera 

intervjumaterialet av mål och målsättningar användes meningskoncentrering och 

meningstolkning som metod (Kvale & Brinkmann, 2009, kapitel 12). 

 

De åtta inspelade intervjuerna transkriberades till text med hjälp av dataprogrammet ”Express 

Scribe” och sparades på datorn som Word-dokument. Genom en muntlig överenskommelse 

mellan författarna beslutades det om transkriberingens design och upplägg. Word-

dokumenten lästes igenom gemensamt av författarna för att skapa en helhetsuppfattning av 

materialet. Vid svårtydda stycken har författarna tillsammans kartlagt vad som sades. I de fall 

där författarna inte har kunnat tyda ljudfilen har data inte använts. De centrala styckena som 

svarade mot studiens frågeställningar markerades för att kunna urskiljas från resten av 

intervjumaterialets text. Frågeställning 1-4 analyserades med metoden meningskoncentrering 

som innebär att intervjupersonens meningar drogs ihop mer koncist till kortare yttranden där 

huvudinnebörden formulerades om i några få ord. Arbetet med denna analysmetod byggde på 

fem steg; 

1. Författarna gick igenom hela intervjumaterialet för att få en helhetssyn. 

2. Författarna fastställde de naturliga meningsenheterna i texten. 
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3. Utifrån de naturliga meningsenheterna som dominerade formulerades centrala teman, 

informantens uttalanden tematiserades som de uppfattades av författarna. 

4. Frågor ställdes utifrån undersökningens specifika syfte till meningsenheterna. 

5. Intervjuns centrala teman knöts sedan samman i en beskrivande utsaga (Kvale & 

Brinkmann, 2009, kapitel 12). 

För varje informant skapades fyra dokument med en tabell med två kolumner i varje. De fyra 

dokumenten motsvarade de fyra första frågeställningarna och i dokument sorterades 

intervjumaterial in som svarade mot dessa. I kolumnen ”naturlig enhet” klistrades citat från 

informanten in som sedan koncentrerades till svenska med den betydande innebörden. Den 

koncentrerade texten skrevs sedan in i kolumnen ”centralt tema” (se Tabell 1).  

 

Tabell 1. Exempel på det tredje steget i meningskoncentreringsanalysen från naturlig enhet 

till ett centralt tema.  

Naturlig enhet Centralt tema 

“So the way of communication is in verbal between me and 

the patient. So it should be an agreement from both sides.” 

 

Patientens och sjukgymnasten 

samarbetar till målet. En 

överenskommelse. 

 

 

De centrala temana klistrades sedan in i ett sammanställande dokument från alla informanter 

för varje frågeställning. Från dessa gjorde författarna en gemensam analys av det som 

framgick av materialet. Analysen presenterades sedan i form av en sammanställning i 

resultatet (Kvale & Brinkmann, 2009, kapitel 12). 

 

Vid frågeställning fem användes metoden meningstolkning för att författarna skulle kunna 

tolka det latenta innehållet från informanternas svar. Genom denna metod kunde författarna 

göra djupare tolkningar som inte framträdde omedelbart i texten. Detta för att kunna urskilja 

vilka beteendemedicinska aspekter som sjukgymnasterna på kliniken använde sig utav vid 

arbete med mål och målsättningar. Författarna läste materialet och markerade de citat som 

tolkades som en beteendemedicinsk aspekt. Dessa citat klistrades in i en tabell i ett 

Worddokument där de förkortades till en beteendemedicinsk aspekt efter författarnas tolkning 

(se Tabell 2). De beteendemedicinska aspekterna presenterades sedan i textfrom i resultatet. 
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Tabell 2. Exempel på den tolkande processen från citat till beteendemedicinska aspekter.  

Citat Beteendemedicinska aspekter 

 

“For the first treatment I will tell the patient that my 

expectation and ask for the patient what is your 

expectation.” 

Tar hänsyn till både sjukgymnastens och 

patientens förväntningar. – SCT.  

4.7 Etiska överväganden 

Eftersom studien inte publiceras i någon vetenskaplig tidsskrift i Thailand krävdes ingen etisk 

granskning i det aktuella landet. Författarna har tagit hänsyn till fyra etiska principer enligt 

”Lag om etikprövning av forskning som avser människor”, dessa gäller enligt svensk lag där 

syftet är att skydda enskilda människan och respekten för människovärdet (Riksdagen, 2003).  

  

Informationskrav - Vid första e-postkontakt med informanterna bifogades ett 

informationsbrev där studiens syfte och metod beskrevs. I brevet förklarades det att 

deltagandet var frivilligt och kunde avbrytas när som helst under studiens gång. Deras data 

hanterades konfidentiellt och de fick kontaktuppgifter till studiens författare och handledare. 

Informanterna tilldelades brevet återigen i samband med intervjutillfället då de även fick 

samma muntliga information om intervjuns metod, syfte och upplägg. 

 

Samtyckeskrav - Informanterna gav sitt samtycke till att delta i studien genom att svara 

positivt på e-posten som skickades ut med det bifogade informationsbrevet. Informanten fick 

återigen ge sitt samtycke till studien muntligt vid intervjutillfället. 

   

Konfidentialitetskrav - Vid intervjutillfället och i följebrevet gavs information till 

informanterna att de inte på något sätt skulle kunna identifieras i det färdiga arbetet. 

Författarna var de enda som visste vilka svar som lämnades av vilken informant. Istället för 

personens namn identifierades citat med informantens nummer t.ex informant 5. 

Informationen förvarades utan möjlighet att kunna läsas av obehöriga och i studien nämns 

varken namn, personnummer eller vilken klinik informanterna var anslutna till.   
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Nyttjandeskrav – Deltagarna till studien informerades att den personliga informationen som 

samlades in och resultatet av studien enbart kommer att användas i forskningssyfte. 

5. RESULTAT 

Materialet har i vissa fall placerats i kategorier för att förenkla läsning och ge texten mer 

struktur. Mängden text under varje frågeställning är avsett att fördelas utifrån det utrymme 

informanterna ägnat dem för att spegla deras perspektiv rättvist. Citat har plockats ut från 

transkribering med avsikt att förtydliga, dessa är avsedda att illustrera hela resultatstycket i 

möjligaste mån. 

5.1 Sjukgymnasternas arbete med målsättningar 

Alla informanter uppgav att de var familjära att arbeta med målsättningar. Ur intervjuerna 

gick det att se variationer för hur arbetet skedde. Gemensamt var att de alla satte individuella 

mål utefter patientens förutsättningar, i flera fall redan i det första mötet med patienten. Målen 

var ofta flexibla och kunde ändras från dag till dag. Målen fokuserade på att förbättra funktion 

eller aktivitet. På sjukhuset kunde målet styras av primärprevention som syftade på att 

förhindra komplikationer. Två informanter uppgav att målet sattes upp utifrån komponenter 

tillhörande International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF). Vanligtvis 

användes ingen systematisk modell för målsättningsprocessen, en av informanterna uppgav att 

arbetet skedde genom Accelerated Skill Acquisition Program (ASAP). 

 

Patienten uppgavs vara mer eller mindre delaktig i målsättningsprocessen. Sjukgymnasten och 

patienten kom ofta överens om målet gemensamt efter diskussion angående patientens behov, 

förväntningar och önskemål. Detta skedde efter anamnes och undersökning då 

huvudproblemet var kartlagt. Några av informanterna uppgav att de var mer drivande i denna 

process i jämförelse med patienten men att patienten var i centrum och medveten om målet. 

 

Den dokumentation som gjordes av målsättningarna varierade, somliga av sjukgymnasterna 

dokumenterade målet. Övriga uppgav att de hade målet för patienten memorerat i huvudet. 

Noterbart var att de sjukgymnaster som arbetade inom området neurologi i större utsträckning 

dokumenterade mer specifika mål. En informant nämnde att patientens SE i relation till målet 

dokumenterades. 
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“So I might write in some patient but not in every patient that I would write the 

goal down. But we mostly like talk to the patients about the goals but we don’t 

have the like the form of the goal setting in the file. In the profile of patient.” 

                                                                                     Informant 1 

I de fall där arbetsteam var inblandade i behandlingen jobbade sjukgymnasterna inte med 

gemensamma mål. Varje profession hade ofta sin egen målsättning men informanterna 

uttryckte att det långsiktiga och underförstådda målet gick ut på att få patienten utskriven. 

Andra professioner kunde vara med och påverka den sjukgymnastiska målsättningen genom 

att ge förslag på mål för patienten. Ett fåtal informanter hade kliniska riktlinjer att förhålla sig 

till, inga av dessa kunde kopplas till målsättningsprocessen. 

 

Sjukgymnasterna tyckte alla att betydelsen av att arbeta med målsättningar var viktig. De 

ansåg att det leder till förbättrad kvalité och visar vägen för behandlingen. Flertalet tyckte att 

målet var viktigt för progression i behandlingen och vissa informanter menade på att det då 

går att genomföra behandlingen stegvis. Målet ansågs skapa ett samarbete mellan 

sjukgymnast och patient som gjorde att de blev mer öppna för att prata. Målsättningen kunde 

enligt flera informanter ge motivation och möjlighet för feedback och utvärdering. Det 

nämndes även att målet gör behandlingen mer meningsfull för patienterna och att de vet vad 

de kan förvänta sig att uppnå. En informant menade på att arbetet med målsättningar gör 

sjukgymnastyrket mer professionellt och att professionen då kan skilja sig från andra 

yrkesgrupper. 

 

” Because the goal is like a direction, we are going to. If we have the direction it’s 

very easy for us, not for me but for you to. To achieve this way. Because if we 

have no goal it’s like we walk in the dark room. We don’t know that, where are we 

walking to. So maybe the goal can be adapt later and change later it’s no matter. 

But the matter thing is that we have the goal it’s like we have the direction to go.” 

                                                                                         Informant 2 

5.2 Faktorer sjukgymnasterna tar hänsyn till vid målsättningsarbetet 

Vid analys av data kartlades faktorer som både påverkade målformuleringen och faktorer som 

sjukgymnasterna tog hänsyn till under arbetsprocessen mot målet, d.v.s. behandlingen. 

Faktorerna som angavs kunde delas upp i två huvudkategorier, faktorer hos patienten och 
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faktorer hos sjukgymnasten. Patientens faktorer kunde sedan delas upp i fysiska, psykiska och 

omgivningsfaktorer. 

 

De fysiska faktorerna hos patienten framkom under anamnes och under den kliniska 

undersökningen. Där kartlades t.ex. vilka funktioner som krävs för att utföra begränsad 

aktivitet, exempelvis funktionell range of motion (ROM). Andra faktorer var kopplade till 

patiens fysiska förmågor, exempelvis muskelstyrka, stelhet, smärta och degenerativa 

förändringar. Även eventuella komplikationer som exempelvis lunginflammation, 

kontrakturer och tromboser var faktorer som sjukgymnasterna tog hänsyn till. Nästan alla 

informanter uppgav att svårighetsgraden på målet sattes i relation med patientens aktuella 

fysiska förmåga. Målen kunde ändras ifall svårighetsgraden var för hög, exempelvis genom 

att dela upp målet i delmoment. Två sjukgymnaster nämnde att mål och behandling skulle 

vara utmanande för att få patienten att fokusera bättre. 

 

Psykiska faktorer hos patienten som sjukgymnasterna uppgav att de tog hänsyn till var 

förväntningar, uppfattningar, känslor, handlingar, motivationsnivå, SE, perception, minne och 

attityd. Arbetssättet för att jobba kring dessa faktorer varierade stort mellan informanterna. 

Somliga nämnde att de tar hänsyn till negativt tänkande och jobbar med positivt tänkande. 

 

De omgivningsfaktorer som omtalades mest gällde patientens hemmiljö, arbetsmiljö och 

fritidsintressen. Exempel på faktorer i hemmiljön var trappor, aktiviteter som utfördes av 

patienten och vilka möjligheter det fanns hos anhöriga att bidra i arbetsprocessen mot målet. I 

de fall där patientens tillstånd inte möjliggjorde kommunikation användes anhöriga i 

målsättningen. Flertalet informanter talade om patientens yrke och arbetsmiljö. Faktorer som 

arbetsuppgifter, arbetstider och arbetssituation nämndes vilka påverkade behandling och 

arbetsprocess mot målet. Andra faktorer som nämndes mer sporadiskt var patientens 

mediciner, andra professioners önskemål och uppfattningar, social och ekonomisk status, 

begränsad behandlingstid, möjlighet till fritid och träning. 
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“I ask what is your habit and house work. That he work at home and I will use 

this information to setting. Patient had to work for example grown the tree. He 

can carry but hard to put water on tree. The goal of patient has can keep stable 

when he walk. And from the physical examination I will exam balance, postural 

control, somatosensory, muscle powers, uses this data to setting goal”. 

                                                                                                           Informant 6 

 

Utifrån faktorer hos sjukgymnasten nämndes dennes förväntningar, kunskap utifrån 

vetenskapliga grunder och tidigare kliniska erfarenheter. Att vara medveten om normala 

läkningstider gällande frakturer, rupturer och inflammationer var exempel på kunskap som 

kunde styra målet. Kunskap om hjärnans plasticitet kunde styra målet till en början. Att 

tidigare ha behandlat liknande tillstånd var exempel på erfarenheter som kunde påverka målet. 

Sjukgymnasterna lyssnade på patientens önskemål och viljor. Flera sjukgymnaster nämnde att 

varje möte och behandling är individuellt och att patienten måste stå i centrum. Hur stort 

utrymme som gavs berodde på patientens förväntningar, ansågs dessa vara orealistiska 

försökte sjukgymnasten jobba kring dem. 

 

“No like I said before it depend on the patient and PT. If they have the same of 

thinking, we can do it better together. You know, it depends on two persons”.                                                                                                                                                                                                                                                                  

 Informant 3 

 

Det nämndes även vissa försvårande faktorer som kopplades till den thailändska kulturen. 

Patienterna har ibland större tillit och tro på doktorns ord gällande behandling, detta kunde 

försvåra sjukgymnastens arbete. Vissa sjukgymnaster uppgav att omgivningen runt hemmet 

begränsade behandlingsmöjligheter vilket ökade svårigheten i att nå målet. En annan 

omgivningsfaktor som nämndes var patientens tidsbrist p.g.a. trafikstörningar och arbetstider. 

Attityder hos det thailändska folket sågs även som ett problem i målsättningsarbetet. Patienter 

föredrar passiva behandlingar vilket gör det svårare att ge hemträningsprogram. 

5.3 Sjukgymnasternas resonemang kring tidsaspekter 

De flesta informanter angav att målet sattes vid första mötet med patienten och att de arbetade 

med kort- och långsiktiga mål. Flera informanter uppgav att det kortsiktiga målet förändrades 

från den ena behandlingen till den andre. Varje kortsiktigt mål sattes specifikt utifrån status på 
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varje patient, dock var själva målet inte specificerat vad det gällde tidsbegränsning. Exempel 

på kortsiktiga mål handlade ofta om att minska smärta eller öka rörlighet.  

 

“Because we do it if the patient is acute stroke so the longest time that they stay is 

only in average around 1 week and they go home or go to a secondary place. So 

the goal that we set most is maybe only in short term”.            Informant 4 

 

Det långsiktiga målet var ofta mer otydligt enligt informanterna och det var få som arbetade 

strukturerat med detta. Sjukgymnasterna beskrev dock detta mål som mer kvarstående under 

behandlingens gång. Målen var sällan tidsbegränsade utan handlade ofta om att på sikt återfå 

funktion eller begränsade aktiviteter och kunde påverkas av läkningstider. En av 

informanterna nämnde exempel på långsiktiga mål som att öka muskelstyrka, koordination, 

proprioception och förhindra återfall. Det långsiktiga målet kunde vara tidsbegränsat p.g.a. 

utskrivning från sjukhus. En informant uppgav att om patienten är idrottare och måste vara 

tillbaka till en viss tävling kan det ge ett slutdatum för målet. En annan informant angav 

slutdatum endast för sig själv och menade på att det inte spelade någon roll när patienten 

klarade målet. Bara patienterna gjorde sitt bästa och inte kände sig pressad av en tidsgräns.  

 

“And long-term goal, it's like a long treatment to improve the function and 

prevent the re-injury, just like a long-term goal, like increase muscle-strain, 

coordination. So in athletics it's like improve in their activities, proprioception-

sence, something like that”.                                                 Informant 5 

 

De användningsområden och fördelar med att sätta tidsbegränsade mål som uppgavs var att 

det kunde ge patienterna positiv feedback utifall målet uppnås inom tidsramen eller tidigare. 

Om målet däremot inte är uppfyllt inom tidsramen krävdes en ny diskussion med patienten för 

att redogöra var problemet kunde ligga och om behandling skulle korrigeras. 

 

Det framkom svårigheter gällande att se det långsiktiga målet i inledningen av behandlingen 

för att det påverkades av många faktorer. Framförallt styrdes det av vad patienterna gjorde på 

fritiden, vilket angavs vara svårt att kontrollera. Andra svårigheter i målsättningsarbetet 

gällande tidsaspekter handlade om patientens förmåga att svara på rehabilitering, motivation 

och samarbete för att nå målet. 
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5.4 Utvärdering av mål 

Alla informanter angav att de mätte patientens status vid varje behandlingsträff både före och 

efter behandling för att se om interventionen hjälpt. Att dokumentera behandling och mål 

beskrevs av en informant vara en grundläggande metod för att kunna utvärdera. Utvärdering 

kunde ske med mätinstrument som smärtskala, goniometer, funktionella rörelser som hand i 

nacke (HIN) och hand i rygg (HIR), observation av tidigare nedsatta aktiviteter, genom 

frågeformulär som Oswestry eller om patientens SE. Mätningarna jämfördes med tidigare 

status från patienten, normalvärden eller med patientens friska sida. För en snabbare 

utvärdering användes ögonmåttet. Det kunde även ske genom anamnes där information som 

t.ex. hur aktiviteter i det dagliga livet förändrats. Utvärderingen kunde ske kvalitativt genom 

analysering av rörelse och koordination. Det kunde även ske kvantitativt genom att mäta en 

aktivitet och få fram tid och hastighet.  

 

“One thing is to I re-evaluate during the treatment. For example in terms of I 

normally timed the task and then used that time that get faster to be a feedback. 

And help them realize to see this can be done successfully within only like twenty 

times it’s the manner of practice. So have them aware of their successfulness. I 

also use the self-efficacy, very often.”                                                   Informant 8 

 

Utvärdering av behandling och mål ansågs vara viktigt för att kartlägga vägen mot målet. 

Informanterna kunde då se om de använde rätt behandling eller om de missat något i anamnes 

och undersökning. Utvärdering ansågs av några vara en förutsättning för att veta när målet 

uppnåtts. En informant beskrev att utvärderingen gör patienterna medvetna om deras framsteg 

vilket ökar deras SE och uppmuntrar att arbeta vidare. En annan informant beskrev att 

utskrivning av patienten sker om både patient och sjukgymnast var nöjda med resultatet. 

Utvärderingen kunde även visa om patienter är följsamma i sin hemträning vilket användes 

som diskussionsunderlag med patienten.  

 

“Short-term goal we evaluate pain and ROM and activity that can activate the 

pain. We check all. Or maybe the power. Sensation. We have to know what 

activity can activate the pain. And then we use activity, that activity as 

evaluation.”                                                                                       Informant 7                                                                                                                    
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5.5 Beteendemedicinska aspekter i mål och målsättningsarbete 

Flera av de tolkade aspekterna går in under olika teorier beroende på vilket sammanhang de 

nämnts i. En del beteendemedicinska aspekter har redan presenterats tidigare i resultatet 

medan vissa nya tolkningar har kunnat göras. 

5.5.1 Aspekter utifrån operant inlärningsteori 

Under den operanta inlärningsteorin identifierades hur sjukgymnasterna arbetade med 

konsekvenser under målsättningsprocessen och under behandlingen dvs. vägen mot målet. 

Inget strukturerat eller planerat agerande kring dessa konsekvenser kunde tolkas. 

Flest tolkningar kunde göras omkring förstärkande konsekvenser. Vanligast var att ge beröm 

och uppmuntran som blir en yttre positiv förstärkning på kort sikt. Sjukgymnasternas sätt att 

arbeta och resonera kring svårighetsgrad tydde på att de var måna om att få patienten att 

känna nöjdhet och ökat självförtroende. Exempelvis genom att de lyckas återgå till arbetet. En 

informant nämnde att patientens ökade SE sågs som förstärkande feedback. Behandling som 

fokuserade på att minska smärta tolkades som en kortsiktig negativ inre förstärkning. Positiv 

förstärkning på längre sikt kunde tolkas då patienten uppnår det långsiktiga målet och därmed 

har fått förbättrad funktion eller aktivitet. 

 

“So I check that the compliance and the performance of the home exercise very 

good so I give him or her the positive feedback so you try it by yourself and see it 

by yourself you know I think it’s a good encouragement”.             Informant 2 

 

Gällande bestraffande konsekvenser kunde få tolkningar göras. Exempel på sådana 

konsekvenser var att om patienten inte hade bra följsamhet i hemträningen fick de träna mer 

under besöket hos sjukgymnasten (positiv bestraffning) och endast få enstaka passiva 

behandlingar (negativ bestraffning). Ett ytterligare exempel som framkom var att om 

patienten inte tog till sig råd, information eller hemövningar kunde symtom förvärras vilket 

tolkades som positiva inre bestraffningar. 

5.5.2 Aspekter utifrån socialkognitiv teori 

Författarna analyserade socialkognitiva aspekter utifrån vad som framkommit angående 

omgivning, individ och beteende. I tolkningarna som gjordes angående omgivning framkom 

en ny aspekt. Detta var att sjukgymnasten jobbade aktivt med att förändra patientens 

omgivning till dennes fördel genom att kartlägga patienters beteende, aktivitet eller 

omgivning. Kartläggningar för att planera relevant behandling och målsättning kunde göras 
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både med hjälp av en dagbok eller genom att patienten fick fotografera sin arbetsplats eller 

hemmiljö. Informationen som framkom följdes sedan upp och användes som underlag för 

vidare samtal med patienten. Ur dessa samtal analyserades aktiviteter och de specifika krav 

som krävdes. Intensionen tolkades även vara att jobba med patientens föreställningar om 

konsekvenser samt att förbättra patientens SE. På så vis kunde sjukgymnasten analysera 

omgivningsmiljöer och utifrån det ge individuellt anpassade mål. Övriga aspekter angående 

omgivning krävde ingen tolkning utan resultatet framgick i koncentreringsanalysen. 

Likaså har individens fysiska och psykiska förmågor beskrivits tidigare i resultatet. Utifrån de 

tolkningar som gjorts från ett beteendemedicinskt perspektiv har dessa aspekter förstärkts och 

ytterligare aspekter kunnat tydas. SE användes både för att utforma ett relevant mål med rätt 

svårighetsgrad men också som utvärderingsinstrument där SE jämfördes under 

målsättningsarbetet. De tog även hänsyn till patientens SE gällande frekvens i hemträningar 

och antal övningar. Flera informanter engagerade andra patienter och närstående så att de 

kunde hjälpa varandra att uppnå mål. Det togs upp att andra patienter skulle betraktas som 

jämlikar. Två informanter nämnde att de använde sig av metoden MI för att visa förståelse 

och öka patientens självförtroende. 

 

“Support. Group, the patient in a group. And use one patient. Has condition near. 

Condition you has stroke, I have stroke too. Like buddy to teach. Patient one 

teach patient two to do. I use the group or family”.              Informant 6 

 

Kommunikation beskrevs ge en helhetssyn över patientens problem för att få fram viktiga och 

relevanta mål. Från detta tolkades att det var relativt vanligt att jobba med föreställningar om 

problem hos patienten. Detta genom att uppmuntra till positiva resultatförväntningar och dels 

genom att minska de negativa resultatförväntningarna kring målet. 

5.5.3 Aspekter utifrån transteoretisk modell 

De metoder och handlingsätt som kunde tolkas för att få en beteendeförändring och en 

förflyttning mellan stadier mot målet skedde oftast muntligt. Tre av informanternas arbetssätt 

tolkades till MI-samtal. Hos övriga informanter skedde det genom att informera, uppmuntra, 

förstärka, skapa positiva föreställningar, upplysa om positiva och negativa konsekvenser, öka 

motivation eller genom att utbilda patienter och anhöriga. Bland dessa hörde de vanligaste 

metoderna till att utbilda patient och anhöriga samt att upplysa om positiva och negativa 

konsekvenser. Andra metoder som kunde tolkas för att förflyttning mellan stadier skulle ske 
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var att låta patienten prova på ett nytt beteende där det fanns goda möjligheter att lyckas samt 

att använda gruppinlärning. Sjukgymnasterna jobbade mestadels i de tre första stadierna under 

målsättningsarbetet; före begrundandet, begrundande och förberedelse. Om patienter kom 

med låg tro på sig själv och okunskap om sin sjukdom eller skada utbildade sjukgymnasterna 

dessa för att ge dem förståelse som passade stadiet i förändringen. Här gavs inte mycket 

hemträning utan mer utbildning, information och passiv behandling. Det var under 

förberedelsestadiet som målsättningar och eventuella behandlingsplaner framtogs. Under 

resterande förändringssteg användes framför allt uppmuntran och socialt stöd som metoder för 

att föra processen framåt mot målet. Från flera informanter tolkades att det gällde att ta steg 

för steg för att minska risk för återfall och inte stressa fram förändringar utan att de 

vidmakthölls. Återfallsprevention efter att målet uppnåtts kunde ske genom att diskutera 

eventuellt framtida problem och lösningar. 

 

”So I have to talk I am pretty sure you can go back to work and whatever but just 

like build the confident”.                Informant 7 

6. DISKUSSION 

Resultatet visar att sjukgymnasternas tillämpning och resonemang kring målsättningsarbetet 

inte följer någon gemensam klar röd tråd. Tillvägagångssättet var individuellt och anpassades 

utefter varje enskild patient. I patientarbetet ansåg flertalet sjukgymnaster att patientens 

delaktighet hade en central roll. Faktorer utifrån patientens fysiska förmågor och omgivning 

styrde vanligen mål och målsättningsarbetet. Målen var ofta kortsiktiga och fokuserade på att 

minska smärta eller öka funktion. Utvärdering gjordes med mätinstrument eller observation, 

ingen operationalisering genomfördes. Från datamaterial kunde beteendemedicinska aspekter 

analyseras och tolkas till likhet med målsättningsarbetet på MDH. 

6.1 Metoddiskussion 

Författarna ville göra en kvalitativ studie av hur sjukgymnaster tillämpar och resonerar kring 

mål och målsättningar. För att åstadkomma detta gjordes en deskriptiv studie eftersom en 

prediktiv studie därmed inte var aktuell. Styrkan i att använda semistrukturerade intervjuer var 

att informanterna tilläts resonera och ge en djupare beskrivning (Domholdt, 2004). Författarna 

anser att rätt metod användes för ändamålet men att den inte möjliggör någon tillförlitlig 

överförbarhet. Hade en enkät används som verktyg för datainsamling hade inte en djupare 
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beskrivning till varje frågeställning kunnat ske. En mer säker och rättvis skildring skulle 

kunna ha skett genom en kombination av intervju och observation. 

 

Genom författarnas brist på insikt gällande informanter som uppfyllde inklusionskriterier till 

studien skedde urvalet med hjälp av en kontaktperson i Thailand. Därmed kunde inte urvalet 

göras utan dennes påverkan. Kontaktpersonen var medveten om de inklusionskriterier och 

antal informanter som studien krävde. Osäkerhet råder kring om det fanns fler än elva 

informanter tillgängliga. Författarna handplockade åtta informanter för att få ett så jämnt 

fördelat deltagande som möjligt utifrån arbetsområde och yrkestitel. Trots detta kan båda 

författarna och kontaktpersonen ha påverkat resultatet genom att ha styrt studiens urval vilket 

är en svaghet hos studien. Då svaren från varje informant är unika ville vi göra flera intervjuer 

inom en grupp. Detta gjordes för att ge en bredare bild och mer rättvis beskrivning av kliniken 

och på så sätt göra den så representativ som möjligt. Detta gav ett resultat som inte var vinklat 

till ett område eller en yrkestitel samt möjliggjorde till att se mönster kring arbetssätt, vilket är 

en styrka i det styrda urvalet. En annan styrka var att intervjuerna skedde i anslutning till 

kliniken där informanterna vanligtvis arbetar.  Detta för att få dem att känna sig hemmastadda 

och bekväma. Kliniken var en god miljö för att diskutera det aktuella ämnet kring mål och 

målsättningar. Eftersom intervjuerna här skedde i slutna rum kunde informanterna känna sig 

säkra och öppet berätta kring ämnet. En motsägande aspekt var att inspelningen och 

författarnas närvaro kunde hämmat dem, vilket är en svaghet. 

 

Frågeställningarna skulle ha besvarats mer utförligt om båda författarna gavs lika stort 

utrymme till att ställa frågor och följdfrågor under intervjuns gång. Andra följdfrågor kunde 

ha ställts och vissa områden diskuterats mer utförligt innan samtal bytte riktning. En svaghet 

med detta tillvägagångssätt är att situationen utifrån informantens perspektiv uppfattas som ett 

förhör. Det tillvägagångssätt som användes med en jämlik fördelning hade både styrkor och 

svagheter eftersom framtagandet av data bygger en stor del på intervjuarens färdigheter, 

kunskap och omdöme (Kvale & Brinkmann, 2009, kapitel 5).  Att författarnas egenskaper 

formar intervjudata olika ses som en svaghet medan en styrka är att en mer rättvis skildring av 

målsättningsarbetet har skett genom denna fördelning. Författarna upplevde att de själva hade 

goda teoretiska förkunskaper inom intervjuområdet och att detta var en styrka i studien. Dock 

fanns begränsningar hos författarna gällande bristen på erfarenhet att utföra intervjuer samt att 

arbeta kliniskt med målsättningar. En pilotstudie hade gett författarna intervjuerfarenhet och 

undvikit att ledande frågor ställts, detta är en svaghet hos metoden (Kvale, Brinkmann, 2009, 
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kapitel 5). Med denna erfarenhet hade kanske andra följdfrågor ställts och djupare information 

hade kunnat hämtas från informanterna. Med arbetslivserfarenhet av målsättningsarbetet hade 

djupare diskussioner med utbyte av erfarenheter gjorts och på så sått hade mer information 

kunnat hämtas. Med hjälp av en tolk hade eventuellt informanten gett mer beskrivande och 

utförliga svar samt att ledande frågor hade undvikits. Enligt Kvale och Brinkmann (2009, 

kapitel 8) bör helst en professionell tolk användas. Studiens ekonomiska situation tillät inte att 

en professionell tolk anlitades. Problematiken med att använda en amatörtolk övervägde 

fördelen eftersom risken att rådata från informanten förvanskades eller feltolkades innan den 

kom i författarnas ägo. Att en professionell tolk inte användes ses ändå som en svaghet. 

 

För att kunna analysera rådata användes transkribering, enligt Kvale och Brinkmann (2009, 

kapitel 10) kan samma bandinspelning leda till olika utskrifter beroende på skilda arbetssätt. 

Eftersom författarna har transkriberat fyra intervjuer var har studiens reliabilitet påverkats och 

ses som en svaghet. Påverkan minskades genom att författarna använde samma upplägg och 

design vid transkriberingen. Använda dataanalysmetoder ansågs vara lämpligast för att ge 

svar på studiens frågeställningar. Meningskoncentrering förkortade i många fall ner utförliga 

och beskrivande svar från informanten, därmed kunde det väsentliga ur intervjumaterialet 

urskiljas. Författarna kunde då redovisa resultatet i ett beskrivande och heltäckande stycke 

utifrån vad som framkommit under intervjuerna (Kvale & Brinkmann, 2009, kapitel 12). 

Styrkan med att tillämpa denna metod är att den passar bra till studiens kvalitativa och 

induktiva ansats då studien hade som avsikt att bygga upp och beskriva ett nytt 

kunskapsområde kring målsättningsarbetet. Materialet behövde inte formas utifrån några 

förutbestämda mallar utan kunde istället beskrivas proportionerligt. Risken för att textstycken 

skulle förloras eller falla bort under analyseringens gång ansågs minimal enligt författarna. 

 

Genom att använda meningstolkning för att besvara frågeställning fem kunde tolkningar av 

det latenta innehållet göras utifrån författarnas referensramar (Kvale & Brinkmann, 2009, 

kapitel 12). Med tanke på dessa referensramar valdes metoden av författarna då de ville 

belysa området utifrån de lärdomar och synsätt som de blivit skolade inom på MDH. 

Tolkningar av faktorer och modeller som inte nämndes specifikt vid namn kunde göras. Detta 

var en styrka hos studien eftersom mycket av de beteendemedicinska aspekterna framkom 

under andra former eller begrepp. Eftersom författarna har tolkat de beteendemedicinska 

aspekterna har de på så sätt påverkat det presenterade resultatet. Likaså gäller den skildring av 

resultatet som gjorts då författarna enbart presenterat de aspekter som tolkas till 
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beteendemedicin. Enligt författarna hade en intressant aspekt varit att se hur resultatet 

beskrivits om man även såg till de faktorer som skiljde sig från beteendemedicinska aspekter 

vilket även kan uppfattas som en svaghet i studien. Detsamma menar Kvale och Brinkmann 

(2009, kapitel 12) då en perspektivisk subjektivitet förespråkas i intervjustudier, detta ger en 

rikare beskrivning eftersom hänsyn tas till fler perspektiv och styrker resultatet. Det vore även 

intressant att ha studerat om ett beteendemedicinskt arbetssätt skedde. Studiens metod och 

upplägg med aktuell intervjuguide gjorde det enbart möjligt att analysera de 

beteendemedicinska aspekter utifrån hur författarna tolkar informanternas svar i relation till 

de nämnda teorierna för beteendeförändring. Därmed gick det inte att urskilja om dessa 

aspekter tillämpades på ett medvetet, strukturerat och systematiskt sätt som kännetecknar det 

beteendemedicinska arbetssättet på MDH. På så vis kan heller inga slutsatser dras om hur 

tillvida arbetet med mål och målsättningar skedde utefter ett beteendemedicinskt arbetssätt 

eller inte. Däremot finns likheter i arbetssättet som kan förknippas med de 

beteendemedicinska teorier som beskrivs av Åsenlöf, Denison och Lindberg (2005). En 

bidragande orsak till metodens utformning kan ha varit författarnas antagande om att ett 

sådant arbetssätt inte förekom. Detta kan ses som en svaghet i studiens metod. 

 

En alternativ analysmetod som diskuterades för studien var meningskodning. Metoden är 

vanligt förekommande vid kvalitativa forskningsstudier och innebär att meningar analyseras 

under teman genom att använda kodningar och nyckelord. Resultatet presenteras senare i 

tabeller och figurer (Elo & Kyngäs, 2007). Eftersom författarna ansåg att eventuella teman på 

förhand framstod som otydliga uppfattades detta som en svaghet i metoden. Istället valdes 

meningskoncentrering som har styrkan att inte kategorisera data på samma sätt. Metoden 

redovisar resultatet deskriptivt vilket ansågs vara lämpligast av författarna. Kvale och 

Brinkmann (2009, kapitel 11) anser att forskaren bör använda den metod som bäst belyser de 

frågeställningar som studien vill svara på, vald metod var därmed en styrka för studien. 

 

Förkunskaper och erfarenhet inom ämnet var viktiga för att få fram relevant data. Intervjuaren 

hade möjlighet att guida och styra i samtalen och ett större utbyte mellan informant och 

intervjuare uppstod. Författarnas kunskap och förförståelse inom ämnet gjorde det även lättare 

att uppfatta informantens svar korrekt, omformuleringar som beskrev informantens svar 

kunde göras. Enligt författarna stärks då studiens trovärdighet och giltighet. I en intervjustudie 

kan dock aldrig resultatet ses utan forskarens påverkan (Granskär & Höglund-Nielsen, 2008, 

kapitel 10). Eftersom intervjuledaren blev medskapare av texten var det svårt att nå total 
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objektivitet. Författarnas roll var till viss del subjektiv då deras förförståelse och 

referensramar färgat dem och möjligtvis styrt tolkningarna. Detta skulle kunna ses som en 

svaghet då författarna omedvetet kan ha lyssnat selektivt. Författarna menar på att det inte var 

något problem eftersom data analyserades till välkända och beprövade teorier som uppfattades 

som tydliga och lättolkade. Styrkan består av författarnas medvetenhet om detta och avsikten 

med dataanalysen var att se materialet från ett opartiskt perspektiv och undvika att tolka 

selektivt eller ta ställning till data. Att intervjuerna genomfördes på ett tredje språk har enligt 

författarna inte påverkat deras tolkningar, däremot kan det ha påverkat informantens svar och 

försvårat en djupare diskussion. Genom att beteendemedicinska aspekter tolkades skildrades 

informanternas svar i beteendemedicinska termer. Termerna förändrar dock inte innebörden 

utan beskriver endast informationen i andra ordalag. 

  

Studiens överförbarhet och användbarhet är till stor del begränsad då endast åtta informanter 

intervjuades. Det som framkommit under intervjuerna kan knappast ses som signifikativt för 

kliniken i helhet. Informanterna som valdes ut arbetade inom två områden, neurologi och 

ortopedi. Studien ger en viss översikt om hur målsättningsarbetet sker inom dessa områden 

men inte heller här kan resultaten ses som representativa utan ger mer en inblick över 

sjukgymnasternas tillämpningar och resonemang. 

 

Trovärdigheten betraktas som relativt god enligt författarna eftersom en intervjuguide 

användes och att författaren som inte var intervjuledare hade chans att ställa ytterligare frågor 

på slutet (Kvale & Brinkmann, 2009, kapitel 7). Att använda sig av intervjuguide betraktas 

som en styrka i studien av författarna. Bristen på kontroll över studiens urval har tidigare 

diskuterats och betraktas som en svaghet då den har påverkat studiens trovärdighet negativt. 

För att stärka tillförlitligheten i studien har författarna beskrivit analysarbetet noggrant i 

metodavsnittet. Metoden byggde på att båda författarna deltog vid intervjutillfället och läste 

alla intervjuer. De gjorde även en gemensam genomgång av data som framkommit under 

analysarbetet och beslutade att talande citat skulle användas för att stärka studiens 

tillförlitlighet. Genom att ge en noggrann beskrivning i metoden av hur urval och 

tillvägagångssätt i analysarbetet genomfördes får läsaren själv möjlighet att bedöma 

överförbarheten i studien enligt Granskär och Höglund-Nielsen (2008, kapitel 10). 
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6.2 Resultatdiskussion 

Då tidigare kunskap saknades om hur sjukgymnaster på den thailändska kliniken arbetade 

med mål och målsättningar hade författarna inga uttalade förväntningar. Det insamlade 

datamaterialet gav svar på studiens syfte och frågeställningar.  

  

Utifrån patienters förutsättningar, önskemål och behov sattes individuella mål på både kort 

och lång sikt efter anamnes och undersökning. Liknande arbetssätt används av sjukgymnaster 

i Sverige och förespråkas av Socialstyrelsen (1999). Två informanter använde sig av ICF:s 

komponenter under målsättningsarbetet i likhet med Socialstyrelsen (2003) medan en annan 

informant använde sig av modellen ASAP. I modellen utformades mål som kan liknas med ett 

SMART- formulerat mål. Dessa informanter arbetade alla inom neurologi vilket författarna 

tolkar kan bero på att mål sattes mer systematiskt inom arbetsområdet. Målen var även oftare 

aktivitetsbaserade vilket Siegert och Taylor (2004) uppmärksammar. Hur sjukgymnasterna 

dokumenterade patienters mål varierade och skedde oftast ometodiskt och intermittent. Enligt 

författarna är detta ett viktigt hjälpmedel för att kunna utvärdera och se patientens framsteg. 

Att dokumentera fortlöpande ger en kvalitetssäkring menar Socialstyrelsen (1999). Alla 

informanter ansåg att en målsättning för patienten var betydelsefull genom att den ansågs 

förbättra kvalitén och visa vägen för behandling. Det ansågs även öka samarbetet mellan 

patient och sjukgymnast, öka patientens motivation, ge möjlighet för feedback och 

utvärdering samt göra behandlingen mer meningsfull. Detta är faktorer som även Levack et al 

(2006) tar upp i deras sammanställande studie. 

 

De kartlagda faktorer som sjukgymnasterna uppgav att de tog hänsyn till hade en bred 

spridning. Att låta patienten vara delaktig nämndes ofta, att lyssna på dennes vilja och 

önskemål ansågs ge många positiva fördelar, något som även den aktuella forskningen hävdar 

(Holliday et al., 2007). Detta är ett arbetssätt som även förespråkas i Sverige då patientens 

delaktighet bör kombineras med sjukgymnastens professionella kunskap (Socialstyrelsen, 

2010). Faktorer hos patienten som styrde målet innefattade fysiska, psykiska och 

omgivningsfaktorer. Författarna tolkar att patienters fysiska tillstånd styrde målet i störst 

utsträckning. Från patientens fysiska tillstånd anpassades svårighetsgraden på målet som 

sattes överkomligt men ändå utmanande. Detta arbetssätt stämmer väl överens med Latham 

och Locke (2002) som menar att rätt svårighetsgrad leder till att människor anstränger sig 

hårdare. Jensen, Nielson och Kerns (2003) säger också att målet bör ses som överkomligt med 

tanke på patientens SE. 
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Ofta nämndes kort och långsiktiga mål och skillnaden på dessa. Författarna tolkade att 

kortsiktiga mål kunde översättas som ett delmål och långsiktiga mål kunde översättas till det 

slutgiltiga målet. Att arbeta med delmål ökar patienters motivation eftersom de är lättare att 

uppnå och ligger närmare i tiden (Jensen, Nielsen & Kerns 2003). Informanterna använde sig 

sällan av tidsbegränsade mål med slutdatum utan nöjde sig med att patienten gjorde framsteg 

och närmade sig målet. Arbetssättet påminner om den dynamiska process som växer fram 

enligt Siegert och Taylor (2004). Detta sätt kan enligt författarna vara smidigare att tillämpa 

för informanterna då målen ofta formulerades om och sällan var specifikt uttalade. Författarna 

urskiljde ett samband mellan ospecifika mål och mål utan tidsbegränsningar.    

 

De utvärderingsmetoder som framkom i studien var tidigare kända inom sjukgymnastiken. 

Författarna kunde konstatera att sjukgymnasterna mestadels utvärderade mål med hjälp av 

mätinstrument som kunde klassas som både reliabla och valida. Enligt Socialstyrelsen (1999) 

skall även sjukgymnaster i Sverige utvärdera mål med reliabla och valida instrument. Det 

vanligaste förekommande var att utvärdera smärta med hjälp av en VAS-skala. Studien ger 

inget svar på om dessa instrument var relevanta i relation till kroppsfunktion i det uppsatta 

målet. Att utvärdera mål utifrån observation av aktivitet var även något som förekom. Ett 

antagande är att detta utvärderingssätt användes mer frekvent till funktionella mål. Målet 

sattes inte upp fullständigt utifrån komponenterna i SMART. Enligt Schut och Stam (1994) 

gör dessa komponenter det möjligt att utvärdera målet på ett tydligt sätt. Målformuleringen 

innehöll sällan ett uttalat värde att sträva efter, detta gjorde att gränsen mellan om ett mål var 

uppfyllt eller inte var svår att urskilja. Siegert och Taylor (2004) betonar betydelsen av att 

sätta specifika mål. 

 

Gällande studiens femte frågeställning kunde beteendemedicinska aspekter tolkas till tidigare 

presenterade teorier, flest aspekter tolkades till SCT. Vanligast förekommande var mål 

uppsatta utifrån patientens SE och sociala omgivning. Det stämmer väl överens med de 

hörnstenar som teorin grundar sig på (Bandura, 1986, 1998). Alla informanter uttryckte sig 

inte bokstavligen om SE men data kopplades till O ´Learys (1985) där SE påverkas av fyra 

aspekter. En av aspekterna handlar om verbal förstärkning, detta kopplades även då till OLT 

då sjukgymnasterna använde sig av metoden. Positiv feedback ökar chansen till 

beteendeförändring och därmed chansen att lyckas nå sitt mål enligt Shilts, Horowitz och 

Townsend (2004) och Jensen, Nielsen Kerns, (2003). Aspekterna O ´Learys (1985) beskrev 
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handlade också om att låta patienten klara av uppgifter och informera om hur andra har 

lyckats. Dessa tolkades även användas för att få patienter att flytta sig framåt inom TTM:s 

förändringsstadier. Metoderna liknades med de handlingssätt som beskrivs av Prochaska och 

DiClemente (1983). Författarna menar därmed att informanternas arbete med SE kopplas till 

de tre viktigaste teorierna inom beteendemedicin. Många kopplingar till den vetenskapliga 

forskning som beskriver SE gjordes. På så sätt anser författarna att det var vanligt att ta 

hänsyn till SE hos patienten trots att det inte alltid skedde medvetet eller systematiskt. Enligt 

Jensen, Nielson och Kerns (2003) är SE nyckeln till alla modeller inom beteendemedicinen. 

 

En annan aspekt som kartlades och som har en central roll inom SCT var patientens sociala 

omgivning. Att hänsyns togs till patienternas hemmiljö kunde ses som en naturlig del hos 

thailändarna då anhöriga ofta får ta hand om sina närstående vid sjukdomar. Att 

sjukgymnasterna tog hänsyn till patientens arbetsmiljö i den utsträckning som framkom var 

något som var mer oväntat enligt författarna. Att se till helheten hos patienten är något som 

Siegert och Taylor (2004) beskriver som en central roll i målsättningsarbetet.  

 

Resultatet kan måhända missvisa det verkliga förhållandet kring tillämpning av de 

beteendemedicinska aspekterna då ett antal av informanterna deltog på en föreläsning inom 

ämnet. Föreläsningen ägde rum innan intervjuerna utfördes och beskrev det 

beteendemedicinska arbetssätt som sjukgymnastprogrammet på MDH tillämpar. Detta kan ha 

påverkat informanternas då de möjligtvis gav svar som de förmodade gjorde författarna nöjda. 

6.3 Etikdiskussion 

Inga större etiska problem framkom under studiens gång. De forskningsetiska principerna 

som metodavsnittet beskriver bidrog starkt till att få etiska dilemman uppstod. En aspekt som 

författarna dock iakttagit är att informanterna inte kommer att kunna ta del av det slutgiltiga 

resultatet. Studien skrivs på svenska och kommer heller inte att presenteras i Thailand. De får 

därmed ingen chans att se vad de har bidragit med eller se vilka tolkningar som har gjorts 

utifrån deras information. Författarna har dock upplyst om att studiens abstract kommer att 

skickas till informanterna via e-post när studien är presenterad. Detta för att de ska få ta del av 

en viss del av resultatet. 
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7. SLUTSATSER 

Studiens resultat visar på att sjukgymnasterna arbetar med mål och målsättningar på den 

universitetsanslutna kliniken i Bangkok. En rak och gemensam linje kunde inte beskrivas utan 

informanterna arbetade på olika sätt även om det fanns likheter dem emellan. Målsättningen 

skedde oftast tillsammans med patienten för att ta hänsyn till dennes delaktighet. Arbetet 

ansågs betydelsefullt och kunde bidra till en ökad vårdkvalité. Olika faktorer styrde 

målsättningsarbetet och dessa rörde både patienten och sjukgymnasten. Faktorer hos patienten 

var vanligast att ta hänsyn till. Mål sattes både på kort och på lång sikt. Vanligtvis sattes 

kortsiktiga mål med syfte att minska smärta eller att förbättra funktion hos patienten. 

Utvärdering utfördes vanligtvis med kända instrument eller genom observation. Målen 

operationaliserades inte och dokumenterades sällan vilket försvårade utvärdering av mål då de 

sällan var specificerade, tidsbestämda och nedskrivna. Utifrån författarnas referensramar 

kunde beteendemedicinska aspekter tolkas och analyseras, framförallt till SCT men även till 

OLT och TTM. 
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BILAGA 1. Informationsbrev  

 

Physiotherapists work and reasoning about goal and goal-setting 

Hello! 

 

We are two students who studying our last year to physiotherapist at Mälardalens University 

(MDH) in Västerås, Sweden. During November 19 to February 19 we will be in Bangkok to 

do our clinical practice and our degree project. The project is about how you as a 

physiotherapist work and reasoning about goal and goal-setting in your treatment to patients. 

We are interested in meeting you to do an interview on this subject. 

 

You are hereby asked to participate in this study. We need to see you to do an interview in 

English, which takes about 30-60 minutes. The interview will take place sometime between 

7/12 to 22/12 – 2010 and we will try to adjust the time and place to suit your preferences. 

The study will be presented in the form of an essay at MDH in spring 2011. Your 

participation is voluntary and you can cancel your participation without explanation. We will 

audio-recording the interviews to enable analysis of the material. You will be anonymous and 

all material will be kept confidential. The recorded interview will be saved and made 

available to a supervisor and an examiner for our project. 

 

If you choose to participate, you can e-mail your answer back to us as soon as possible. Please 

leave a suggestion for an appropriate time and place for an interview. The interview could be 

arranged either during working hours or after workday. We will then contact you by e-mail in 

order to determine an appropriate time and place for the interview. 

 

For more information please contact us. 

 

Student    Student   Supervisor 

Erik Persson    Kenny Vokbus  Johanna Fritz 

perssonerik21@hotmail.com  kennyvokbus@hotmail.se  johanna.fritz@mdh.se

mailto:perssonerik21@hotmail.com
mailto:kennyvokbus@hotmail.se
mailto:johanna.fritz@mdh.se


 

 

 

BILAGA 2. Intervjuguide 

 

General chatter and information about the topic. During our third year in school in Sweden 

everybody does a degree project. We decided to make an interview-research about how PT 

with connection to xxx University works with goal and goal-settings. And also compare with 

how we work at our university home in Sweden. This interview will take maximum 1 hour 

and will be audio-recorded so we can analyze the information easier. You are going to be 

anonymous and when the study is finished all collected information will be destroyed. First 

thing is that we would like you to fill in this form. You are going to be informant number…       

Do you have any questions before the interview and recording starts? 

 

Preliminary question: 

 Are you familiar to work with goals when you treat a patient? 

If not: How to choose the treatment for the patient and how do you think about the 

purpose of the treatment? How do you when it´s time to finish the treatment? 

If yes: Describe how do you do when you set goals? Can you give an example how a goal 

for one of your patients could look like? Do your patients know about their goal for their 

treatment?  

 Do you learn something about goal and goal-setting during your PT-education? 

Our example: If we have a patient who would like to learn to walk again. The goal can be like 

this. “To walk 4 km from house to work on plain streets three days a week. The goal will be 

reached in two weaks” 

 

What factors does the physiotherapist take into account when applying the objectives 

and how they reason about these? 

 Do you set your goals based on activities or body function? 

 How do you decide the goal? Who set the goal? Do you let your patient be involved in 

the goal setting? How? How often do you talk about the goal during treatment? 

 What are your thoughts on the difficulty level on your goal setting? How do you 

decide the level of the goal? For example if the goal is to walk 10 m or 100 m? 

 Are there any other factors that you take into account when you set up a goal/treatment 

for the patient? What do you take into account, consider when you set up goals for 



 

 

 

your patient treatment, are there any specially factors? (difficulty level, importance, 

self-efficacy, patient’s wishes, how often, participation, expectations, beliefs and fears. 

Physical and psychological, environmental factors) 

 What other factors do you consider when you are working with goals? (Eg clinical 

guidelines, team working (doctors), families, environment) 

 How do you think a goal that is difficult/easy to reach affect the patient? 

 Do you listen to the patient during the treatment? 

 What do you think happens with the patients when he reach the goal, what does he 

feel? 

 How do you support your patient to reach the goal/treatment? 

 

What do physical therapist about the timing of goals and objectives? 

 When do you set up goals for your patient? (during this first appointment, later in 

treatment) 

 Do you set a time when the goal should be reached? How far in the future do you set 

up the goal? What do you think about the time aspect for goals? (Eg long-and short-

term goals, part goal) 

 Time limit for treatment? Set up a time for the patients’ treatment? 

 

How to evaluate goal and goal settings? 

 How do you know that the patient has reached the goal? 

 Do you document the goal of the treatment? How? (Written, oral, in Journal) 

 How do you know that the patient has been better? 

 

Final question: 

 Which meaning do you think the goals have for you and the patient? 

 Is there something else you would like to mention that we have not talked about and 

that you think is important in the work of goal and goal-setting? 

 

Can you give an example? Is there anything more…? In which way…? Can you describe…? 

How do you mean/Do you mean…? You told me…? 

 


