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SAMMANFATTNING 

Hydroterapi har under en längre tid använts som behandlingsform, men det är brist på 
forskning inom området. 

Syftet med denna studie var att undersöka upplevelsen av hydroterapi hos personer med 
reumatisk sjukdom. En kvalitativ ansats anlades och enskilda semistrukturerade intervjuer 
användes. 

Deltagarna rekryterades genom bekvämlighetsurval via en kontakt på en reumatologklinik. 
Sex personer inkluderades: fem hade reumatoid artrit och en hade pelvospondylit. 

Resultatet tolkades med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys, som visade på att deltagarna i 
denna studie var positivt inställda till hydroterapi. Deltagarna upplevde att hydroterapin 
ledde till minskad smärta, ökad rörlighet samt ett ökat välmående. Utöver de upplevda 
positiva effekterna återfanns även upplevda negativa effekter i form av träningsvärk och en 
ökad stelhet under sommaruppehållen. Det sociala samspel som uppstod i samband  med 
hydroterapin upplevdes av de flesta deltagare ha haft positiv betydelse.  

Deltagarnas upplevelser kunde i diskussionen kopplas till operant och respondent 
inlärningsteori, där tänkbara konsekvenser och stimulin identifierades. 

Slutsatsen som drogs var att deltagarna upplevde hydroterapin som ett sätt att få tillbaka sin 
friska kropp genom att symtomen minskade. Då deltagarna upplevde att uppehåll orsakade 
försämring behövs hydroterapi som kontinuerlig behandlingsform för dem. Vidare forskning 
inom området bör fokuseras på enskilda patientgrupper samt inkludera ett större antal 
deltagare per patientgrupp. 

 

Nyckelord: hydroterapi, intervju, kvalitativ, pelvospondylit, reumatoid artrit.  



ABSTRACT 

Hydrotherapy has been used as a treatment for a long time, but there is still a lack of research 
in the area.  

The aim of this study was to investigate the experiences of people with rheumatic disease who 
were being treated with hydrotherapy. A qualitative approached was used, with individual 
semi-structured interviews.  

Participants were recruited through samples of convenience by a contact in a rheumatology 
clinic. Six people were included: five with rheumatoid arthritis and one with ankylosing 
spondylitis. 

The results were interpreted using qualitative content analysis, which showed that the 
participants had a positive approach towards hydrotherapy. The participants felt 
improvements through hydrotherapy, such as pain reduction, increased mobility and 
wellbeing. Besides the experienced positive effects, negative effects such as delayed onset 
muscles soreness and increased stiffness were found during the summer break. The social 
interaction during the hydrotherapy sessions was experienced as something positive by most 
participants. 

In the discussion, the experiences of the participants could be linked to classical and operant 
conditioning, where possible consequences and stimuli were identified. 

In conclusion the participants experienced hydrotherapy as a way to regain their healthy 
bodies through the reduction of symptoms. Hydrotherapy should be a continuous treatment 
for the participants since they experienced that breaks caused deterioration. 
Further research should be focused on specific groups of patients and include a bigger 
selection within each group.  

 

Keywords: ankylosing spondylitis, hydrotherapy, interview, qualitative, rheumatoid arthritis. 
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1 INLEDNING 

Vatten är något som krävs för allt liv på jorden, och som kan användas på många olika sätt. 
Människan använder vattnet till många olika sysslor. Det kan handla om allt från matlagning 
till träning. En av författarna har tidigare deltagit i olika former av vattengymnastik, och 
upplevde detta som något positivt, medan den andra författaren arbetar med att leda 
vattengymnastik inom friskvården. Dessa erfarenheter skapar ett naturligt intresse hos dem 
båda för ämnet hydroterapi, som det kallas inom sjukvården. Av olika anledningar kan vissa 
personer ha svårt att träna på land. Det kan vara allt, från att de inte får belasta en led på 
grund av restriktioner efter en operation, till att de får utökade kroppsliga besvär vid träning 
på land. Inom sjukgymnastiken används hydroterapin för att ge dessa personer en chans att 
träna. En patientgrupp som har stor nytta av värme är de med reumatisk sjukdom, vilket fick 
författarna att vilja undersöka dessa personers upplevelse av hydroterapi. 

2 BAKGRUND 

2.1 Reumatiska sjukdomar 

Reumatiska sjukdomar är ofta inflammatoriska muskel- eller ledsjukdomar, inflammatoriska 
kärlsjukdomar, artros eller smärta i leder och muskler av okänd anledning (Hedner, 2010). 
Det finns ca 80 reumatiska diagnoser, vilka delas in i inflammatoriska- och icke 
inflammatoriska sjukdomar (Socialstyrelsen, 2012). Reumatiska sjukdomar är vanligt 
förekommande. De utgör en betydande del av kostnaderna inom sjukvården och skapar 
mycket lidande för den enskilde personen. Av Sveriges befolkning har ungefär en halv 
procent diagnosen reumatoid artrit (RA), varav var fjärde person har en 
funktionsnedsättning på grund av sjukdomen (Hedner, 2010). 

RA är en inflammatorisk reaktion som riktas mot ledbrosket och som sprider sig till 
synovialhinnan på ledkapseln. Ofta debuterar den i småleder och sprider sig till större leder. 
Debutåldern har tidigare varit 40-årsåldern (Hedner, 2010), men har skjutits upp och 
debuterar nu oftast hos personer mellan 45 och 65 år (Socialstyrelsen, 2012). 
Inflammationerna orsakar ofta smärta som förvärras när leden belastas. Lederna blir ofta 
svullna på grund av att ledvätskans volym ökar och konsistensen förändras, de svullna 
lederna leder till stelhet. När sjukdomen avancerat kan inflammationen förstöra ledbrosk och 
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benvävnad (Hedner, 2010). Inflammationen kan även angripa stabiliserande ledband. Detta 
kan leda till instabilitet som kan skapa obalans i musklerna vilket kan orsaka deformiteter i 
lederna (Lindgren & Svensson, 2007). 

En annan reumatisk sjukdom som kan orsaka deformiteter är pelvospondylit, som är en 
kronisk artrit. Den kallas även för morbus Bechterew. Sjukdomen debuterar ofta i 30-
årsåldern och är vanligast hos män. Ofta börjar sjukdomen i sacroiliacalederna och sprider 
sig allt eftersom till facettlederna. Dessa patienter har ofta kraftig kyfos, vilket beror på att 
senfästen på ryggradens framsida inflammeras och sedan förkortas när de läker (Hedner, 
2010). 

2.1.1 Behandlingsriktlinjer för RA och pelvospondylit 

De behandlingsriktlinjer som finns för RA och pelvospondylit rekommenderar sjukgymnastik 
i kombination med övrig medicinering. Sjukgymnastiken kan hjälpa individen till en ökad 
livskvalitet, genom att minska begränsningar som smärta och stelhet kan medföra. Målet 
med sjukgymnastiken bör vara att försöka få personen att vilja träna regelbundet på egen 
hand (Socialstyrelsen, 2012). 

2.1.2 Tidigare forskning om fysisk aktivitet för personer med reumatisk sjukdom 

Utifrån de behandlingsriktlinjer som finns (Socialstyrelsen, 2012) verkar fysisk aktivitet vara 
en viktig del för en god hälsa för personer med reumatisk sjukdom. Det kan utifrån detta vara 
av intresse att veta vad befintlig forskning har kommit fram till. De studier som är gjorda 
gällande fysisk aktivitet för personer med inflammatorisk reumatisk sjukdom har främst 
inriktats på RA samt pelvospondylit. 

I början av sjukdomsdebuten har sjukgymnasten en viktig roll i att stötta patienten (Sjöquist, 
Almqvist, Åsenlöf, Lampa & Opava, 2010). Genom ett individualiserat förhållningssätt 
mellan sjukgymnast och de patienter som diagnostiseras med  RA har patienterna kunnat 
rapportera en upplevd bättre hälsa. Andra studier har visat att träning kan förbättra både 
gånghastighet och greppförmåga (Neuberger et al., 2007) samt styrka, kondition och 
rörlighet (Van Den Ende, Vliet Vlieland, Munneke & Hazes, 1998). Träningen har, i en annan 
studie (Analay, Ozcan, Karan, Diracoglu & Aydin, 2003), visat sig ge ett bättre resultat om 
den utförs i grupp i stället för enskilt. Analay et al. (2003) menar att effekterna av träningen 
kan förstärkas genom att låta patienter träffa andra personer som befinner sig i liknande 
situationer. En studie (Kamwendo, Askenbom & Wahlgren, 1999) som undersökte personers 
upplevelse av fysisk aktivitet fann, förutom positiva fysiska effekter, även en betydelse för 
psykiskt välmående och self-efficacy för att träna. I studien framkom även att hydroterapi var 
den mest omtyckta träningsformen hos dessa personer. 
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2.2 Hydroterapi 

Hydroterapi innebär sjukvårdande behandling i bassäng med 30-34 gradigt vatten. Det 
varma vattnet kan hjälpa patienten med både smärtlindring och avslappning. Legitimerad 
sjukgymnast eller sjukgymnastassistent ska alltid finnas närvarande och allt ska 
dokumenteras i patientens journal. Hydroterapi bör inte förväxlas med friskvårdens 
vattengymnastik som är mer allmän i sin utformning samt kan hållas i 27-29 gradigt vatten 
(Ström, 1999). 

2.2.1 Hydroterapins historia 

Hydroterapi har sedan forntiden använts som en form av rehabilitering 
(Nationalencyklopedin, 2013). På 1800-talet kunde hydroterapi bland annat innebära att 
patienten drack mycket vatten och badade i kalla bad (Söderköpings kommun, 2011). Det 
förekommer fortfarande en mängd alternativa former av hydroterapi, dessa hamnar då inom 
kategorin alternativmedicin (Alternativmedicin, 2011).  

2.2.2 Tidigare forskning om hydroterapi  

Hittills finns mycket forskning om olika typer av träning på land, medan forskningen om 
hydroterapi är generellt bristfällig. En studie (Geytenbeek, 2002) har granskat evidensgrad 
gällande hydroterapi inom sjukgymnastik genom en review. Geytenbeek (2002) menar att 
det finns medelhög klinisk evidens för att hydroterapi har effekt som behandling gällande 
smärta, ledrörlighet, styrka, funktion, self-efficacy, kondition och balans för äldre, personer 
med reumatisk sjukdom och personer med kronisk ländryggssmärta. Däremot krävs det fler 
studier för att höja evidensen för hydroterapi som generell behandlingsform. Detta tas även 
upp i två Cochranerapporter (Mehrholz, Kugler & Pohl, 2011; Bartels et al., 2009) där det 
framkommer att studier om hydroterapi för personer med stroke samt knä- och höftartros är 
få och har ofta få deltagare. En annan studie (Verhagen, Cardoso & Bierma-Zeinstra, 2012) 
har genom en systematisk review sökt efter evidens för hydroterapi och för muskuloskeletala 
besvär. Verhagen et al. (2012) menar att hydroterapi är en populär behandling, speciellt 
bland personer med reumatisk sjukdom, och ett passande alternativ om landträning är 
besvärligt eller för svårt att utföra. De menar även att det behövs mer forskning inom 
området då studierna ofta är av låg kvalitet. 

2.2.3  Tidigare forskning om hydroterapi för personer med RA 

De flesta av studierna som handlar om hydroterapi för personer med någon reumatisk 
sjukdom har valt att fokusera på fibromyalgi, artros samt RA. Studier gällande personer med 
RA har visat att hydroterapi har en positiv inverkan gällande livskvalitet och 
muskeluthållighet i alla extremiteter (Bilberg, Ahlmen & Mannerkorpi, 2005), gånghastighet 
och självskattat välmående (Eversden, Maggs, Nightingale & Jobanputra, 2007) samt stress, 
humör och ledsmärta (Hall, Skevington, Maddison & Chapman, 1996). I en annan studie 
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(Wong & Scudds, 2009) resulterade hydroterapin i minskad smärta, högre livskvalitet och en 
positiv effekt på deltagarnas self-efficacy för att fortsätta träna. 

2.3 Respondent och operant inlärningsteori 

När personers upplevelse av någonting undersöks kan det vara intressant att koppla 
upplevelserna till respondent och operant inlärning, för att se hur upplevelsen på olika sätt 
kan betingas samt kopplas ihop med olika konsekvenser. 

I Kowalski och Westen (2009) beskrivs hur respondent inlärning sker när t ex känslomässiga 
reaktioner blir förknippade med något annat stimuli än det ursprungliga som från början 
orsakade reaktionen. De beskriver att det mest kända exemplet inom respondent inlärning är 
Pavlovs hundar. Hundarna associerade en klocka med att de snart skulle få mat och började 
därför utsöndra saliv när de hörde klockan ringa. Pavlovs experiment var det som la grunden 
till det som idag kallas för respondent inlärning (Kowalski & Westen, 2009). 

Inom operant inlärningsteori beskriver Kowalski och Westen (2009) att inlärning sker i 
relation till konsekvenser. Detta är ett område som Skinner i många år experimenterade 
inom, bland annat genom experiment med duvor som skulle picka på ett specifikt ställe för 
att få pellets. Kowalski och Westen (2009) redogör för att det finns fyra olika typer av 
konsekvenser; positiv och negativ förstärkning samt positiv och negativ bestraffning. I detta 
fall används inte orden positiv eller negativ som värderande ord, utan som beskrivande ord 
för när något läggs till eller tas bort. Förstärkningar ökar sannolikheten för att ett beteende 
ska upprepas medan bestraffningar minskar sannolikheten för att ett beteende ska upprepas 
(Kowalski & Westen, 2009). 

2.4 Problemområde 

Det är viktigt att patienter med reumatisk sjukdom är fysiskt aktiva trots att de lever med de 
symtom som sjukdomen medför. Många av de studier som tagits del av visar på ett positivt 
resultat gällande hydroterapi för personer med RA. De flesta av studier som finns tillgängliga 
presenterar till stor del mätvärden för till exempel ledrörlighet och berör inte deltagarnas 
upplevelse av hydroterapi. I den enda studie om personers upplevelser (Kamwendo et al., 
1999) som hittades framkom det att hydroterapi var den mest omtyckta träningsformen hos 
personer med RA. En av deltagarna beskrev i studien att det var en stor skillnad direkt när 
denne kom i bassängen. Detta samt att det tycks finnas begränsad forskning om upplevelsen 
av hydroterapi hos personer som lever med reumatiska sjukdomar väckte ett intresse hos 
författarna att ta reda på hur personer med reumatisk sjukdom upplever hydroterapi. 
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3 SYFTE 

Syftet med studien var att undersöka hur personer med reumatisk sjukdom upplever 
hydroterapi.  

4 METOD 

4.1 Design 

En deskriptiv design med en induktiv ansats (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008) valdes 
då syftet med studien var att undersöka upplevelsen av hydroterapi hos personer med 
reumatisk sjukdom.  

I en kvalitativ studie ska ett okänt område utforskas och därmed hade författarna inga klara 
frågeställningar eller någon hypotes om vad studien skulle visa (Polit & Beck, 2008). 

4.2 Urval 

Sex personer med fastställd reumatisk sjukdom rekryterades genom bekvämlighetsurval 
(Domholdt, 2005).  

4.2.1 Inklusionskriterier 

Inklusionskriterier var personer, över 18 år, med reumatisk diagnos fastställd av läkare. 
Personerna skulle sedan tidigare delta i hydroterapi samt kunna uttrycka sig i och förstå 
svenskt tal då intervjuerna skedde på svenska.  

4.2.2 Deltagare 

Sex deltagare rekryterades, tre män och tre kvinnor i åldern 55-77 år. Fem personer hade RA 
och en hade pelvospondylit. Sjukdomstiden varierade från två och ett halvt år upp till 34 år.  

Alla deltagare fick börja med hydroterapi tidigt, senast två år efter sin sjukdomsdebut. 
Deltagarna har sedan dess gått regelbundet, vilket innebar att de hade mellan ett och 32 års 
erfarenhet av hydroterapi. Tre av deltagarna gick på hydroterapi två gånger i veckan och tre 
deltagare gick en gång i veckan.  
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Alla sex deltagare som tackat ja och gett sitt samtycke, genomförde också intervjuerna, 
således blev det inget bortfall. Vid eventuella bortfall hade nya intervjupersoner rekryterats.  

4.3 Datainsamlingsmetoder 

Intervjuerna var semistrukturerade (Domholdt, 2005) och författarna hade sammanställt en 
intervjuguide (se Bilaga A) som användes som stöd vid intervjun. Intervjuguiden utformades 
genom att författarna skapade frågor som utgick från syftet med studien. De första två 
intervjutillfällena var planerade att användas som träningsintervjuer, men då dessa gick bra 
kom de att ingå som en del av resultatet i studien. 

Intervjuerna skedde enskilt med varje deltagare och spelades in med inspelningsfunktionen 
på mobiltelefon för att sedan transkriberas. Då intervjuvana saknades deltog båda författarna 
vid varje intervju för att kunna fånga upp så mycket information som möjligt. Detta var 
möjligt då författarna var samspelta och kunde komplettera varandras frågor (Trost, 1997).  

4.4 Tillvägagångssätt 

4.4.1 Rekrytering 

Kontaktpersonen för reumatologkliniken kontaktades i september 2012 för att rekrytera sex 
personer med någon form av reumatisk sjukdom, det var således ett bekvämlighetsurval 
(Domholdt, 2005).  

Kontaktpersonen informerade sina kollegor om studien för att få hjälp att hitta personer, 
som uppfyllde inklusionskriterierna. De olika sjukgymnasterna tillfrågade själva de patienter 
som ansågs lämpliga, om de tackade ja fick de informationsbrevet (Bilaga B). Därefter 
vidarebefordrade sjukgymnasterna personernas kontaktinformation till kontaktpersonen 
som i sin tur skickade den till författarna.  

Kontakt togs av författarna via telefon för att boka in tid och plats för intervju. Deltagarna 
informerades att de hade möjlighet att välja platsen, som skulle vara ostörd, för intervjun. 
Samtliga deltagare överlät valet av intervjuplats till författarna, som med hjälp av 
kontaktpersonen på reumatologkliniken kunde ordna rum på sjukhuset. 

4.4.2 Intervjuer 

Inför intervjuerna möttes deltagarna upp av författarna vid sjukgymnastikens väntrum. Fyra 
intervjuer skedde i ett rum i anslutning till sjukgymnastiken och två skedde i ett 
konferensrum i anslutning till reumatologkliniken som låg ca fyra minuters gångväg bort från 
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sjukgymnastiken. Intervjuerna genomfördes under oktober/november 2012 och varade 
mellan 25 och 45 minuter.  

För att inte störa deltagarna klädde sig intervjuarna neutralt, utan utstickande detaljer eller 
störande tryck (Trost, 1997). 

4.5 Dataanalysmetoder 

För att analysera intervjuerna användes en kvalitativ innehållsanalys där likheter och 
skillnader i det som sagts söks (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008).  

Först transkriberades intervjuerna, detta arbete delades upp mellan författarna av praktiska 
skäl. På grund av tidsbrist genomfördes transkriberingen en till två månader efter 
intervjuerna. Ord som uteslöts vid transkriberingen var “eh”, “hmm”, harklingar samt övriga 
upprepningar utan betydelse mot bakgrund av studiens syfte. Däremot beskrevs skratt och 
andra tydligt uttryckta känslor samt längre pauser. Det transkriberade materialet 
avidentifierades genom att varje intervju blev tilldelade ett nummer, exempelvis IP1, samt 
genom att eventuella språkfel och dialekter neutraliserades utan att ändra materialet. 
Intervjuerna transkriberades inte utifrån den ordning som de genomfördes. 

Analysarbetet började med att författarna läste igenom det transkriberade materialet för att 
få en uppfattning om helheten. Därefter markerades de avsnitt där intervjupersonerna 
pratade om hydroterapin, eller upplevelsen om denna. Övriga uttalanden, ej relevanta för 
syftet, togs inte med i analysprocessen. För att underlätta den fortsatta processen kopierades 
de markerade avsnitten från de olika intervjuerna in i ett gemensamt dokument. Dokumentet 
skrev författarna ut i pappersform för att kunna söka efter, och markera, meningsbärande 
enheter. De meningsbärande enheterna sattes in i en tabell där de kondenserades genom att 
författarna kortade ner det som sades till det mest betydelsefulla innehållet. Efter 
kondenseringen blev de tilldelade en kod som sammanfattade innehållet i meningen i ett ord. 
Utifrån koderna sorterades materialet in i underkategorier och till sist kategorier (Lundman 
& Hällgren Graneheim, 2008), se tabell 1. Båda författarna deltog vid alla moment i denna 
process.  

Tabell 1: Denna tabell visar hur abstraktionsprocessen gick till. 

Meningsbärande 
enhet 

Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

Citat från deltagare. Kortat ner den 
meningsbärande 
enheten till 
betydelsefullt 
innehåll. 

Sammanfattande 
kod av innehållet 
i citatet. 

Koder som berör 
samma ämne samlas i 
underkategorier utifrån 
innehållet i de 
meningsbärande 

Under-
kategorierna 
delas upp i 
större 
kategorier.  
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När analysarbetet var färdigt sammanställdes resultatet i en analystabell för att sedan 
redovisas som text och deltagarcitat i resultatet.  

Författarna var medvetna om att eftersom de var positivt inställda till hydroterapi kunde 
detta påverka tolkningen av insamlad data. Det kunde även påverkat intervjudeltagarna att 
bli mer positivt inställda om författarna visat sin åsikt. Då författarna uppmärksammade 
detta redan innan studien påbörjades har det tagits till hänsyn under arbetets gång. Detta är 
viktigt för studiens tillförlitlighet (Morse, Barrett, Mayan, Olson & Spiers, 2002).   

4.6 Etiska överväganden 

Deltagarna tillfrågades av sin behandlande sjukgymnast på reumatologkliniken om de ville 
delta i studien. De som tackade ja fick ta del av informationsbrevet (Bilaga B). Deltagarna fick 
både muntlig och skriftlig information om studien. I informationsbrevet (Bilaga B) beskrevs 
att deltagandet var frivilligt och att deltagarna när som helst kunde avbryta sitt deltagande 
samt att de under hela studien skulle vara anonyma (Codex, 2012). Anonymiteten säkrades 
genom kodning vid transkribering (Rosberg, 2008). Dessutom har citaten fråntagits 
eventuella avslöjande formuleringar och gjorts om utan att ändra på innehållet för att inte 
röja deltagarnas identitet (Trost, 1997). 

Inga data i studien kan härledas tillbaka till den enskilda personen och allt material 
förvarades på ett säkert sätt så att inga obehöriga skulle kunna ta del av ljudfiler eller 
transkriberade texter. När uppsatsen godkänts av examinator kommer inspelade intervjuer 
och transkriberat material, som legat till grund för studien, att raderas från författarnas 
datorer. 

5 RESULTAT 

Underkategorierna som skapades i abstraktionsprocessen ledde fram till följande kategorier 
(Tabell 2). 

Tabell 2: Tabellen nedan visar samtliga underkategorier och kategorier.  

Under-kategori Kategori 

Positiva förändringar Kroppsliga upplevelser 

enheterna. 
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Negativa förändringar 

Påverkande omgivning Upplevelser av omgivningen 

Tillgänglighet 

Socialt samspel 

Olika känslor Tankar och känslor 

Peppande tankar 

Upplevda nackdelar 

5.1 Kroppsliga upplevelser 

De flesta deltagarna upplevde många fysiska förändringar. Majoriteten av de förändringar 
som upplevdes var positiva och förknippade med en ökad rörlighet och smidighet samt en 
förbättrad kroppsfunktion. Vissa av förändringarna upplevdes dock som negativa, men de var 
för det mesta övergående och de mer långvariga förändringarna hängde ihop med uppehåll 
från hydroterapin. 

5.1.1 Positiva förändringar 

De positiva kroppsliga förändringar som framkom var bland annat minskad stelhet, minskad 
svullnad och minskade smärtor. Några hittade till och med tillbaka till den kropp de hade 
innan de blev sjuka. Dessa utsagor beskriver två av deltagarnas upplevelser: 

“...när jag kom ner i varmvattnet första gången fick jag ju en sån där ahhh, jag var mer i vattnet 
när jag var barn än jag var på land. Så man får… man fick tillbaka sin barnsliga kropp och det 
är ju en underbar känsla alltså. Den kroppen som man hade innan man var tonåring när man 
är stark och frisk och glad i sinnet och slipper vara… bli flicka och allt det där.” (Intervjuperson 
4) 

“Det är ju det som känns bäst, jag blir liksom som lite som förr i tiden. Fast så är jag ju inte, 
men man får tillbaks lite av det.” (Intervjuperson 1) 

De flesta deltagarna berättar att deras upplevelse av den egna fysiska livssituationen 
förändrades till det bättre med hjälp av hydroterapin. För en deltagare hade hydroterapin 
haft stor betydelse. Deltagaren beskrev att många saker i vardagen inte fungerade på ett 
tillfredsställande sätt på grund av smärta och stelhet. Nu har deltagaren till och med kunnat 
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gå upp i arbetstid då dessa symtom har lindrats genom hydroterapin, vilket tydliggörs i detta 
citat:  

“Det är stor skillnad innan jag började med det [hydroterapi] faktiskt. Då var jag ju sjukskriven 
heltid. Och ja, fungerade överhuvudtaget lite så där. Efter jag började med det så kan jag jobba 
halvtid i alla fall.” (Intervjuperson 5)  

5.1.2 Negativa förändringar 

Några berättade ändå att de fått lite värk i samband med träningen, vissa upplevde stelhet 
medan andra nämnde träningsvärk. Det som var gemensamt för allas uttalanden var att den 
negativa effekten var kortvarig, detta beskrivs i följande citat:  

“Visst kan jag ha ont någon dag efter men då skyller jag på att det är träningsvärk. Som jag 
hade förr i tiden. Det klingar ju av sen.” (Intervjuperson 1) 

Då alla gick en eller två gånger i veckan kunde deltagarna inte uttala sig om de trodde 
hydroterapin hade långvarig effekt. Det som de flesta ändå nämnde var att de blir stelare eller 
får mer ont när de inte har varit i bassängen på ett tag, t.ex. under sommaruppehållet:  

“Varje sommar är det 5 veckor [uppehåll]. (…) Och då blir jag mycket sämre genast faktiskt. Så 
det påverkar rörligheten och allt sånt där. Det blir mycket sämre.” (Intervjuperson 5) 

Övriga negativa kroppsupplevelser var bland annat att det tog på krafterna att ta sig till och 
från hydroterapin, att det upplevdes som jobbigt att byta om samt att några av deltagarna 
blev väldigt trötta efter ett genomfört pass.  

5.2 Upplevelser av omgivningen 

Många av deltagarna berättade om omgivningen i samband med hydroterapin. Några 
berättade om vad i omgivningen som påverkade upplevelsen av hydroterapi, andra tyckte att 
omgivningen egentligen inte påverkade dem så mycket och några berättade om den sociala 
upplevelsen i samband med hydroterapin.   

5.2.1 Påverkande omgivning 

Det som framkom hos några deltagare var att musiken var något som påverkade upplevelsen 
negativt, främst i form av att ljudvolymen var för hög. En deltagare menade att 
träningsprestationen inte ökade av högre ljudnivå, vilket deltagaren beskriver i detta citat:  
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“Ska man vara lite kritisk så är det väl ljudvolymen från högtalarna. Ständigt.. Man upplever 
väl nästan ibland när man är i bassängen att den som står där på kanten är döv. (...) Har jag 
påtalat dom om ibland när jag orkar liksom. Sänk volymen. (...) Jag tror inte vi tränar sämre i 
bassängen om volymen är lite lägre.” (Intervjuperson 3) 

Medan en annan deltagare menade att musiken var något som påverkade känslorna väldigt 
mycket. Deltagaren berättade att det inte alltid var lätt att koppla bort dessa känslor och på 
så vis kunde det bli en jobbig upplevelse. Deltagaren har fått möjlighet till musikfria tider och 
på så vis fått det till något positivt. 

  

5.2.2 Tillgänglighet 

Många av deltagarna tog upp ämnet tillgänglighet på olika vis. De flesta berättade om 
sommaruppehållet och hur de då saknade bassängen. En deltagare tog även upp 
tillgängligheten till bassängen. Vi fick veta att deltagaren tyckte att fler personer borde få 
prova hydroterapi för sina besvär genom detta citat: 

“Jag tycker att fler människor skulle få uppleva det [hydroterapi] liksom, som går med sina 
krämpor dagligen.” (Intervjuperson 5) 

Förutom den tillgänglighet som tidigare nämnts finns en annan, mer fysisk tillgänglighet som 
innebär att deltagarna kunde röra sig mer fritt i bassängen. De berättade hur de kunde göra 
saker i vattnet som de inte kunde göra på land: 

“Det betyder mycket när jag är så dålig i mina knän och fotleder, jag kan inte promenera så 
mycket. (...) Ibland är det så jobbigt, men i bassängen går det bra att träna.” (Intervjuperson 2)  

5.2.3 Socialt samspel 

En deltagare berättade något som visade på samspelet mellan ledaren och deltagarna i 
gruppträningen, deltagaren menade att i bassängen kunde de själva bestämma 
träningsintensiteten. Detta framkommer av följande citat: 

“Man bestämmer ju själv hur man vill ta ut rörelserna, hur hårt man tar ut rörelserna. Det är 
inte hon på kanten som bestämmer.” (Intervjuperson 3) 

Förutom socialt samspel mellan deltagare och ledare upplevde de flesta deltagarna även en 
gemenskap med de som tränade i bassängen samtidigt. Det var bara en deltagare som tyckte 
att denna del inte hade så stor betydelse. Deltagaren trodde själv att det berodde på att dessa 
behov blev uppfyllda via jobb och en social fritid. 
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För resten av intervjupersonerna hade det sociala inslaget betydelse på olika sätt. Vissa 
uttryckte betydelsen för att kunna utveckla en bekantskap. Detta citat visar hur viktig 
bekantskapen var för en av deltagarna: 

“Ja det är ju en trevlig stund också. Det är ju samma som går kan man säga här. Har gjort i 
flera, flera år, tillsammans, så det har ju blivit lite kompisar på ett sätt. Så att man, lite socialt 
också faktiskt.” (Intervjuperson 6) 

För andra handlade det mer om ett utbyte av erfarenheter. Det kunde gälla tips om mediciner 
och behandlingar, men också en möjlighet för nyinsjuknade att fråga de som varit sjuka en 
längre tid om sjukdomens förlopp. Så här uttryckte sig en av deltagarna gällande 
erfarenhetsutbytet: 

“Det är ju möjligen före och efter i omklädningsrummet. (...) En kille nu som har frågat mig 
lite för han har nyss fått sin diagnos. Eftersom jag har haft det i över 30 år, så är han ju lite 
nyfiken hur det har fungerat långsiktigt. (...) Erfarenhetsbyte. Om man vill snacka med någon 
annan och fråga om mediciner och om det har kommit nåt nytt och sådär. Men det blir mycket 
fokus på diagnoser och sjukdomen, det blir det ju.” (Intervjuperson 3) 

5.3 Tankar och känslor 

I samband med hydroterapin uppstod olika tankar och känslor. Det som deltagarna främst 
uttryckte var olika former av befrielse och peppande tankar inför passet, men också de 
nackdelar som upplevts. 

5.3.1 Olika känslor 

En faktor som många av deltagarna tog upp var frihet; att de kände en befrielse från 
sjukdomens symtom i bassängen. Att verkligheten gjorde sig påmind då deltagarna gick upp 
ur bassängen uttryckte en av dem på detta sätt: 

“I bassängen känner man sig så lätt och ’å vad bra det här går’. När man kommer upp för 
trappan så känner man så där att ojdå. Då kommer verkligheten tillbaka.” (Intervjuperson 5) 

Andra känslor som deltagarna tog upp var lycka, belöning och välmående. Detta citat visar 
hur en deltagare med hjälp av hydroterapin kunde känna sig mer tillfreds med sig själv: 

“…man känner sig mera tillfreds med sig själv kanske när man känner att det är blir lite bättre 
i all emlighet.” (Intervjuperson 6) 
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5.3.2 Peppande tankar 

Några utav deltagarna peppade sig själva inför träningen. En deltagare peppade sig själv 
genom att i förväg tänka ut ett upplägg för passet på detta sätt: 

“...tänker bara att nu ska jag köra hårt en halvtimme i alla fall sen tar jag lite lugnare en kvart.” 
(Intervjuperson 2)  

5.3.3 Upplevda nackdelar 

Deltagarna kunde se många nackdelar med andra träningsformer på land; de upplevde ofta 
en ökad smärta och stelhet. Däremot med hydroterapi som träningsform kunde de inte se 
några nackdelar, då denna till största del medförde positiva förändringar. En deltagare 
uttalade sig på detta vis: 

“Nej, jag kan inte se några nackdelar, tvärtom.” (Intervjuperson 5) 

En av deltagarna upplevde en nackdel i att hydroterapin tog tid av livet, något som i detta 
citat ändå uttrycktes som välinvesterad tid: 

“Det tar ju 1-1½h av livet men det tror jag att jag har råd med. Tid är det enda vi har. Så det 
tror jag är väl investerad tid.” (Intervjuperson 3)  

6 DISKUSSION 

6.1 Metoddiskussion 

För att få reda på deltagarnas upplevelser av hydroterapi valdes en deskriptiv kvalitativ 
intervjustudie (Domholdt, 2005). Ett annat sätt för att besvara syftet kunde varit genom en 
kvantitativ enkätstudie. Om denna metod hade använts hade deltagarna exempelvis fått fylla 
i, på en skala mellan 0-10, hur väl de håller med påståenden som handlar om upplevelser av 
hydroterapi. Då denna metod inte går in på djupet och därmed inte besvarar syftet till fullo, 
valdes en kvalitativ intervjustudie.  

Då populationen (Domholdt, 2005) för studien var väldigt stor och det slutliga urvalet i 
huvudsak bestod av personer med RA kan detta ses som en nackdel då syftet innefattade alla 
reumatiska sjukdomar. Eftersom RA är den vanligaste diagnosen bland inflammatoriska 
reumatiska sjukdomar och pelvospondylit den näst vanligaste, gör det att urvalet ändå till 
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viss del kan representera studiens population. Författarna anser att mättnad gällande syftet 
inte har kunnat uppnås, däremot uppnåddes mättnad i varje enskild intervju. 

Då kontaktuppgifterna vidarebefordrades från kontaktpersonen på reumatologkliniken, 
bidrog detta till att författarna inte med säkerhet kunde veta hur det egentliga urvalet gick 
till. Författarna visste exempelvis inte om det fanns personer som tackat nej till deltagande i 
studien eller om sjukgymnasterna haft egna inklusionskriterier, utöver de befintliga 
inklusionskriterierna, vid valet av deltagare. Detta kunde innebära att de slutliga deltagarna 
var de som var positivt inställda till hydroterapi, medan de som var mindre positiva inte blev 
tillfrågade. Inom kvalitativ forskning används ofta bekvämlighetsurval då forskaren väljer de 
informanter som har upplevelser som kan svara på studiens syfte (Domholdt, 2005).  

Eftersom intervjuerna var semistrukturerade (Domholdt, 2005) gav guiden även utrymme 
för följdfrågor. Fördelen med att använda en intervjuguide är att de kan skapa struktur för en 
ovan intervjuare. De öppna frågorna, som intervjuguiden (Bilaga A) bestod av, gav utrymme 
för deltagaren att berätta om sina upplevelser. Följdfrågorna som ställdes gav författarna 
möjlighet att följa svar intressanta mot bakgrund av syftet, där deltagarna fick möjlighet att 
utveckla sin upplevelse av hydroterapi (Domholdt, 2005). Det kan vara en nackdel att i 
förväg enbart utgå från bestämda frågor då inte alla deltagare har samma upplevelser. På 
detta vis kan viktig information missas. Även mängden av frågor i intervjuguiden och 
intervjuarens kompetens kan påverka intervjun. För många färdigformulerade frågor kan 
leda till att deltagaren blir mer kortfattad och passiv under intervjun (Repstad, 1999).  

Då provintervjuerna gick bra och användes i studien har författarna tagit vara på alla 
upplevelser som deltagarna berättat om. Trost (1997) menar att om någon berättar om sina 
upplevelser och faktiskt avsätter tid till en intervju, bör inte denna information försummas 
genom att klassa intervjun som en provintervju. 

Att vara två intervjuare kan innebära både för- och nackdelar. För författarnas del innebar 
det en fördel då det skapade en trygghet för dem själva, vilket med stor sannolikhet 
påverkade intervjun positivt. Författarna kunde på grund av detta känna sig mer avslappnade 
och bekväma i intervjusituationen, vilket förmodligen bidrog till en mer avslappnad intervju. 

Alla deltagarna möttes upp av författarna i väntrummet på sjukgymnastiken. Det rum som 
fyra av de sex intervjuerna genomfördes i var i nära anslutning till väntrummet. Rummet var 
en för deltagarna bekant och neutral miljö, då rummet användes både till 
informationstillfällen och som undersökningsrum. Intervjuerna kunde påbörjas direkt efter 
mötet i väntrummet, vilket kan ha haft en positiv effekt på intervjuerna. Konferensrummet 
som de resterande två intervjuerna genomfördes i var inte optimalt på grund av flera 
aspekter: promenadavståndet, en obekant och stel miljö samt en högt tickande klocka som 
fanns i rummet. Den långa promenaden från väntrummet vid sjukgymnastiken till 
konferensrummet kan ha påverkat intervjuerna, då deltagarna gärna ville prata och berätta 
om sina upplevelser redan under promenaden. Författarna informerade då att dessa frågor 
skulle komma upp igen under intervjun, vilket kan ha hämmat deltagarna. Eftersom rummet 
var ett konferensrum för de anställda var miljön inte passande för en enskild intervju. Då en 
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av författarna upplevde den tickande klockan som störande och stressande kan detta ha 
påverkat dessa intervjuer. Deltagarna kan ha uppfattat klockan på liknande sätt, vilket kan ha 
påverkat intervjun ytterligare. Författarna själva upplevde att dessa intervjuer kändes stela 
och tillgjorda, medan de övriga var avslappnade och naturliga. Trost (1997) beskriver att 
miljön för intervjun ska vara ostörd och den intervjuade bör känna sig trygg i miljön.  

Enskilda intervjuer valdes delvis för att undvika ett etiskt dilemma som lätt uppstår vid 
gruppintervjuer, där informanter inte har tystnadsplikt medan intervjuare har det. De 
enskilda intervjuerna kan dessutom locka informanten till att berätta mer personliga 
upplevelser (Trost, 1997). Vid gruppintervjuer däremot kan svaret från en informant 
påminna någon annan om vad de själva ville berätta (Domholdt, 2005). 

Under samma period som intervjuerna genomfördes hade författarna verksamhetsförlagd 
utbildning inom en enhet där hydroterapi förekom som behandlingsform, dock inte för 
personer med reumatisk sjukdom. Utifrån de erfarenheter författarna hade kunde dessa ha 
påverkat intervjuerna med deltagarna och tolkningen av resultatet. Då författarnas 
erfarenheter var mer inriktade mot vattengymnastik som friskvård och inte mot hydroterapi 
som behandlingsform kan det ha gjort att författarna lättare kunnat lägga sina åsikter åt 
sidan under arbetets gång. En fördel med den förförståelse författarna hade om hydroterapi 
och vattengymnastik, var att författarna lättare kunde utforma frågor till intervjuguiden 
(Bilaga A) samt ställa relevanta följdfrågor under intervjuerna. Enligt Morse et al. (2002) är 
det viktigt att författaren är öppen, lyhörd och förstående samt att författaren är beredd att ge 
upp egna idéer som inte stöttas, oavsett hur bra de verkade vara från början. 

Då analysen genomfördes med hjälp av det transkriberade materialet fick även denna process 
ett visst avstånd från intervjutillfället. Tidpunkten för när analysprocessen sker kan ha 
betydelse för tolkningen av intervjun (Trost, 1997). Vid analys nära inpå intervjun är det lätt 
att tolka in känslor och egna tankar som uppkommit under intervjun då detta är i färskt 
minne, vilket kan vara en nackdel. Om analysen dröjer hinner författaren få distans till 
intervjun, vilket kan gynna tolkningen av det som deltagarna sagt.  

6.2 Forskningsetisk diskussion 

Vid rekryteringen av deltagare till studien tillfrågades lämpliga personer av sin behandlande 
sjukgymnast, vilket kan ha lett till att de inte vågade eller ville säga nej. Det som däremot kan 
ha varit en fördel med denna rekrytering var att författarna själva inte påverkat deltagarna 
att tacka ja till att delta i studien.  

Det är viktigt att deltagarna får veta att de är anonyma, vilket de fick information om genom 
informationsbrevet (Bilaga A) när de tackat ja. Anonymiteten innebar att de kunde känna sig 
fria att berätta om sina upplevelser, positiva som negativa, utan att detta kan härledas till den 
enskilde deltagaren. 
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Genom att avidentifiera transkriberade texter samt neutralisera eventuella språkfel och 
dialekter kan deltagarna känna sig trygga med att ingen information kommer att kunna ledas 
tillbaka till den enskilda individen. För att ytterligare stärka anonymiteten kommer 
författarna att förstöra all insamlad data när uppsatsen är godkänd. Detta fick deltagarna 
veta vid intervjutillfället, vilket kan ha hjälpt dem att känna sig trygga med att berätta om 
sina upplevelser. 

6.3 Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka hur personer med reumatisk sjukdom upplever 
hydroterapi. Deltagarna i studien upplevde att de fick en ökad rörlighet när de tränade i 
bassängen, medan vissa även nämnde en upplevd frihet från den värkande kroppen. Dessa 
upplevelser kan kopplas till respondent inlärning (Kowalski & Westen, 2009). Upplevelserna 
kan tänkas innebära att endast tanken på att gå ner i den varma bassängen kan få deltagarna 
att känna samma känslor som de upplever i bassängen. Tanken kan även ha en negativ effekt 
i slutet av passet då deltagarna påminns av verkligheten. Om detta istället kopplas till 
operant inlärningsteori (Kowalski & Westen, 2009) kan negativa förstärkningar upplevas när 
deltagarna befinner sig i bassängen, exempelvis genom minskad smärta. När de går upp ur 
bassängen kan istället positiva bestraffningar upplevas, exempelvis genom att de känner en 
ökad smärta och stelhet. 

Hydroterapin medförde positiva upplevelser, främst i form av ökad rörlighet och minskad 
smärta. Detta visar att förstärkningarna överväger bestraffningarna och kan vara en 
bidragande orsak till att deltagarna fortsätter med hydroterapin. Hseih et al. (2009) har sett i 
sin studie att hydroterapi hade bättre effekt på kondition än ett hemträningsprogram på 
land, hos kinesiska kvinnor med RA. En betydelsefull orsak till förbättringen kan ha varit att 
följsamheten var större för hydroterapin (100%) än för hemträningsprogrammet (52%). Då 
deltagarna i denna studie inte tycker om uppehåll av olika anledningar, tyder detta på en hög 
följsamhet även hos dem.   

De resultat som visas i denna studie stämmer väl överens med det som Kamwendo et al. 
(1999) och Verhagen et al. (2012) kom fram till i sina studier: hydroterapi är en mycket 
uppskattad träningsform bland personer med reumatisk sjukdom. Deltagarna i denna studie 
berättade även att de upplevde att de fick en ökad rörlighet och minskad smärta, vilket även 
andra studiers resultat visat (Hall et al., 1996; Kamwendo et al., 1999; Wong & Scudds, 
2009). För deltagarna med RA i denna studie hade hydroterapin en stor betydelse för att 
vardagen skulle fungera på ett önskvärt sätt. De upplevde även att de fick tillbaka den kropp 
de hade innan de blev sjuka, vilket kan ses som en ökad livskvalitet. Detta resultat verkar 
stämma överens med tidigare forskning då även deltagarna i en studie av Wong och Scudds 
(2009) upplevde ökad livskvalitet efter att ha deltagit i hydroterapi.  

Under intervjuerna berättade deltagarna att de hade provat att träna på land, men att de då 
upplevde ökad smärta och stelhet. Däremot hade de inga liknande besvär under 
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hydroterapin. Verhagen et al. (2012) menar att hydroterapi är en passande träningsform när 
inte landträning fungerar önskvärt, vilket stämmer överens med upplevelserna som 
deltagarna i denna studie beskrev.  

Deltagarna upplevde försämringar vid längre uppehåll, till exempel sommaruppehållet. 
Baserat på dessa upplevelser verkar hydroterapins positiva inverkan på kroppen inte vara 
långvarig och behöver därför underhållas. Deltagarna berättade att de behövde gå på 
hydroterapin varje vecka för att upplevelsen av de förbättringar den medför skulle behållas. 
Detta var också en av orsakerna till att de fortsatte med hydroterapi och helst ville de få bort 
sommaruppehållen eftersom dessa medförde en tid av ökad stelhet och smärta. Deras 
upplevelser bekräftas av andra studier (Bilberg et al., 2005; Eversden et al., 2007) som visat 
att hydroterapin inte har någon långvarig effekt. Deltagarna i interventionsgrupperna i dessa 
studier visade på en försämring tre månader efter avslutad intervention.  

De flesta deltagarna upplevde den sociala biten som något positivt. Eftersom individen blir 
påverkad av omgivningen, såväl den fysiska som den sociala omgivningen, ansåg Neuberger 
et al. (2007) att det behövs studier om hemträning kombinerat med träning på ett 
träningscenter. Detta för att undersöka om kombinationen kan tänkas ge ett bättre resultat 
än endast hemträning. De positiva effekter som deltagarna i denna studie upplevde under 
hydroterapin kan ha förstärkts av den gemenskap som de berättade om. Även Analay et al. 
(2003) nämner att träningens effekter kan förstärkas av de sociala upplevelserna. I sin 
slutsats menar forskarna att träningens positiva effekt på deltagarna kan ha förstärkts med 
hjälp av att deltagarna fick träffa andra individer i liknande situation som de själva. Att 
kunna utbyta erfarenheter med personer i liknande situation var något som även deltagare i 
denna studie upplever som positivt. 

Deltagarna hade svårt att se några nackdelar, och om de upplevde någon nackdel fanns det 
alltid en fördel som övervägde denna. Då de flesta som inte tycker om en behandlingsform 
inte forsätter med denna, uteslöt författarna genom urvalsförfarandet de personer som kan 
tänkas vara negativt inställda till hydroterapi genom inklusionskriterierna. Ett sätt att få 
fram fler negativa åsikter om hydroterapi hade varit att ha som syfte att undersöka personers 
uppfattningar om hydroterapi. Då hade även de som inte går på hydroterapi kunnat 
inkluderas och därmed hade även deras uppfattningar kommit fram. 

Det som dock framkom av flera deltagare var att de tyckte att fler människor borde få tillgång 
till att prova denna typ av behandlingsform. Detta tyder på att om möjligheten för att få 
hydroterapi som behandling inte finns, till exempel på grund av platsbrist, kan en idé vara att 
försöka utöka verksamheten, till exempel genom utökade öppettider eller fler bassänger.  
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7 SLUTSATS 

Resultatet i denna studie visar att deltagarnas upplevelser av hydroterapi var övervägande 
positiva. De upplevde att hydroterapin minskade sjukdomens symtom. De beskrev att de 
upplevde att de fick tillbaka sin friska kropp i bassängen. Av resultaten i denna studie kan 
slutsatsen dras, att hydroterapi har en positiv inverkan både gällande upplevda fysiska 
faktorer och på det vardagliga livet. Vid längre uppehåll upplevde deltagarna i denna studie 
att sjukdomens symtom kom tillbaka. Detta tyder på att hydroterapin är en behandlingsform 
som behövs kontinuerligt för dessa deltagare. För att få ett mer överförbart resultat bör 
framtida forskning inom ämnet fokusera på enskilda patientgrupper samt inkludera ett 
större antal deltagare.  
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BILAGA A – INTERVJUGUIDE 

Intervjuguide 
 
Bakgrundsfrågor: 
Ålder? Diagnos? Hur länge har du haft sjukdomen? 
 
1. Hur länge har du gått på bassängträning? 
 
2. Kan du berätta för oss hur du upplever bassängträningen? 
 
3. Vad innebär bassängträning för dig? 
 
4. Vad är det som gör att du går på bassängträningen? 
 
5. Vad är det som gör bassängträning bra/dåligt? 
 
6. Är det något du vill tillägga?  
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BILAGA B - INFORMATIONSBREV 
 

Informationsbrev 
 
Tillfrågan om deltagande i en intervjustudie som handlar om hur personer med reumatisk 
sjukdom upplever bassängträning 
 
Hittills finns mycket lite forskning om bassängträning och personers upplevelse av detta. 
Därför vill vi gärna fördjupa oss inom området. Syftet med studien är att undersöka hur 
personer med någon reumatisk sjukdom upplever bassängträning. 
 
Du tillfrågas härmed om deltagande i denna studie för att du under en tid har deltagit i 
bassängträning för rehabilitering av reumatisk sjukdom. Du blir även ombedd att ge ditt 
samtycke till att intervjun spelas in. 
 
Studien kommer att gå till så att vi träffas vid ett tillfälle för att göra en intervju, detta 
kommer att ta ca 60 minuter. Intervjun kommer att spelas in för att sedan kunna skrivas om 
till text där alla personuppgifter tas bort. Svaren kommer att analyseras och sammanställas i 
examensarbetet.  
Självklart kommer inspelningen och texten förvaras på en säker plats, och ingen utomstående 
kommer att ha tillgång till det. Texten kan komma att visas för examinatorn vid behov. När 
slutversionen av examensarbetet är godkänt kommer inspelningen att raderas. 
 
Ditt deltagande i studien är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande 
utan närmare motivering. 
 
Undersökningen kommer att presenteras i form av ett examensarbete vid Mälardalens 
Högskola. 
 
 

Vid frågor eller funderingar kontakta nedanstående ansvariga. 
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