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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Evidens styrker att teamrehabilitering är en lämplig rehabiliteringsform för 

patienter med reumatiska sjukdomar. Gruppträning har i tidigare studier visat goda resultat 

för personer med reumatisk sjukdom. Dock är forskning om den subjektiva upplevelsen av 

gruppträningen bristfällig.  

Syfte: Syftet med studien är att ur ett socialkognitivt perspektiv undersöka vilka upplevelser 

och erfarenheter deltagare med reumatisk sjukdom fått av den gruppträning som ingår i 

teamrehabiliteringen. 

Metod: Studien har en kvalitativ design med induktiv ansats. Semistrukturerade intervjuer 

utfördes. Fem deltagare inkluderades och det insamlade materialet analyserades genom en 

kvalitativ innehållsanalys.  

Resultat: Det framkom att deltagarna hade en positiv uppfattning om teamrehabiliteringen 

och att de tog med sig många erfarenheter därifrån. Samhörigheten i gruppen framhölls 

särskilt av deltagarna. Resultatet visar också att deltagarna fick ökad förståelse om 

träningens effekt i relation till välmående och smärthantering. 

Slutsats: Gruppträning skapar en samhörighet som skapar förutsättningar för en ökad 

förståelse för sin situation. Erfarenheten att leva med en reumatisk sjukdom kan 

sammanföra personer och bidrar till att ett erfarenhets- och kunskapsutbyte sker. Många av 

upplevelserna och erfarenheterna som framkom kunde kopplas till begrepp inom den 

socialkognitiva teorin. Större och kvantitativa studier inom ämnet gör det möjligt överföra 

studiens resultat till en större population. 

Nyckelord: Beteendemedicin, fysioterapi, muskuloskeletala sjukdomar, rehabilitering.  

 

  



ABSTRACT 

Background: Evidence proving the team rehabilitation is an appropriate rehabilitation for 

patients with rheumatic diseases. Group training has previously shown good result for people 

with rheumatic disease. Research on the subjective experience of group training is deficient. 

Objective: The purpose of this study is that from a social cognitive perspective investigate the 

perceptions and experiences of participants with rheumatic disease received by the group 

exercise as part of the rehabilitation. 

 

Method: The study has a qualitative design with inductive approach. Semi-structured 

interviews were conducted. Five participants were included and the collected material was 

analyzed by qualitative content analysis. 

Result: It was revealed that the participants had a positive perception of the team 

rehabilitation and they brought with them many experiences from there. The connection 

within the group was particularly emphasized by the participants. The result also shows that 

the participants had increased understanding of the benefits of exercise in relation to well-

being and pain management. 

Conclusion: The experience of living with a rheumatic disease can bring together people 

and contributes to the experience and knowledge exchange takes place. Many of the 

experiences and the experiences that emerged could be linked to concepts in the social 

cognitive theory.  

 

Keywords: Behavioral medicine, musculoskeletal diseases, physiotherapy, rehabilitation. 
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1 BAKGRUND 

 Inledning 

Över en miljon svenskar är drabbade av någon typ av reumatisk sjukdom och ännu fler är 

drabbade om man även räknar med de icke inflammatoriska ledsjukdomarna i begreppet. 

Reumatiska sjukdomar är med andra ord mycket vanliga i vårt samhälle. De reumatiska 

sjukdomarna drabbar främst rörelseorganen vilket är ett område som fysioterapeuten arbetar 

med. Fysioterapeuternas arbetsområde inom teamrehabilitering innebär många gånger 

fysisk aktivitet i allmänhet och träning i synnerhet. Träningen i teamrehabiliteringen kan ske 

i grupp där gruppdeltagaren både kan hjälpa och bli hjälp av andra deltagare. 

 Teamrehabilitering 

Ett bra team är mer än bara skickliga personer med olika professioner som tillsammans visar 

lyckade resultat. Ett bra team bör också vara ett team där alla i teamet mår bra och där 

deltagarna ska känna sig delaktiga men inte utnyttjade (Sandberg, 2006). 

I rehabiliteringsteamet ingår flera olika professioner som läkare, sjuksköterska, psykolog, 

fysioterapeut, arbetsterapeut och socionom. De olika professionerna bidrar med olika 

kompetenser (Körner, 2010).  Åtgärder som är vanliga inom teamrehabilitering är 

sjukdomsinformation, information om läkemedelsbehandlingar, fysioterapi, 

arbetsterapeutiska åtgärder och stödjande samtal (Socialstyrelsen, 2012). Vad gäller 

teamarbete i vården av patienter med reumatologiska sjukdomar så arbetar fysioterapeuten 

till största del med behandling, både enskilt och i grupp (Lindström & Ålund, 1996). Det 

bästa möjliga teamet inom hälso- och sjukvård är ett team där teammedlemmarna är på 

samma hierarkiska nivå och samarbetar genom att träffas regelbundet och sätta upp 

gemensamma mål för patienterna. Samarbetet resulterar i att de olika yrkesgrupperna lär sig 

saker inom olika discipliner. Om syftet är att ge patienterna vård med hög kvalité är 

teamrehabilitering en absolut nödvändig del av all rehabilitering inom hälso- och sjukvård. 

Teamarbete ger en övergripande bild av patienten då de olika professionerna i teamet kan ge 

bedömningar och utvärderingar från flera olika infallsvinklar (Körner, 2010).  
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Enligt Mullins, Balderson, Sanders, Chaney & Whatley (1997) så resulterar 

teamrehabilitering i en generell förbättring av rehabiliteringsdeltagares slutresultat. Även 

terapeuter som är ansvariga för teamrehabilitering upplever teamrehabiliteringen som en bra 

vårdinsats med en god inverkan på deltagarnas resultat (Mullins et al. 1997).  

1.2.1 Teamrehabilitering för personer med reumatiska sjukdomar 

I en studie om teamrehabilitering för patienter med reumatisk sjukdom visar 

behandlingsresultaten på goda effekter beträffande viktiga aspekter som exempelvis 

hälsorelaterad livskvalité, kondition och allmän hälsa. Patienternas förbättrade hälsa höll sig 

på en stadigt förbättrad nivå under hela rehabiliteringsperioden. Den grupp som visade 

tydligast förbättring var kvinnor som i början av rehabiliteringen hade ett sämre 

allmäntillstånd med mycket smärta och trötthet (Hagel, 2012).  

Många personer med reumatiska sjukdomar påverkas både fysiskt och psykiskt av sin 

sjukdom. Även det sociala välbefinnandet påverkas vilket kan bidra till att individens fysiska 

aktivitetsnivå minskar. Teamrehabilitering kan bidra till en ökad fysisk aktivitetsnivå. Det 

framkom i studien att efter avslutad rehabilitering hade över 50 % av deltagarna uppnått en 

medelgod kondition jämfört med 16-17 % vid inskrivningen. Förbättringen av konditionen 

kvarstod tolv månader efter utskrivningen vilket visar att deltagarna kunnat bibehålla sin 

förbättrade fysiska aktivitetsnivå även efter avslutad teamrehabilitering. Konklusionen i 

studien var att en teambaserad rehabilitering är viktig för personer med kroniska reumatiska 

sjukdomar. Författaren poängterade även att en fortsatt strävan för att utveckla och förbättra 

teamrehabilitering är behövligt då teamrehabilitering har visat god effekt trots att den är en 

svår behandlingsform att utvärdera (Hagel, 2012).  

Ahlmén et al. (2005) har utfört en intervjustudie om teamrehabilitering där patienter med 

den reumatiska sjukdomen reumatoid artrit deltog. Författarna studerade patienternas 

upplevelser och erfarenheter men även deras åsikter, funderingar och resultat angående sin 

medverkan i en teamrehabilitering. Det som uppmärksammades i studien var att flertalet 

patienter upplevde att teamet, både vårdpersonalen och andra deltagare blev ett psykologiskt 

stöd som stärkte deras självförtroende mycket. Rehabilitering resulterade i mer ork vilket 

ledde till en ökad delaktighet i det vardagliga livet. Det framkom i studien att mycket beror på 

kommunikationen. Ifall kommunikationen mellan vårdpersonalen och patienten inte 

fungerar optimalt så gör inte heller behandlingen det (Ahmlén et al., 2005). 
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 Gruppträning 

En grupp definieras som ”Två eller flera personer om interagerar med varandra så att varje 

person påverkar och blir påverkad av övriga” (Shaw, 1981, s.8).  

Gruppträning för personer med reumatisk sjukdom kan ingå i teamrehabiliteringen och leds 

då av en fysioterapeut som bestämmer träningens utformning, ger instruktioner angående 

utförandet samt ansvarar för uppföljningen av träningen (Socialstyrelsen, 2012). 

I en studie utvärderades gruppträning för patienter med den reumatiska sjukdomen 

ankyloserande spondylit. Resultatet av studien visade att gruppträning som genomfördes på 

sjukhus under uppsyn av en fysioterapeut förbättrade funktionen hos patienterna mer 

jämfört med träning som utfördes på egen hand hemma. Författarna till studien anser att 

anledningen till att gruppträning är bra både beror på träningens effekt i sig själv men också 

på mötena patienter emellan. Författarna menar att positiva effekter uppstår när deltagarna 

får möjlighet träffa andra personer som befinner sig i liknande situationer (Analay, Ozcan, 

Karan, Diracoglu & Aydin, 2003). 

I en annan studie om gruppträning för patienter med reumatisk sjukdom ingick 220 

personer med den reumatiska sjukdomen reumatoid artrit. Deltagarna randomiserades till 

tre grupper: en grupptränings grupp, en grupp som med hjälp av en träningsvideo tränade på 

egen hand hemma samt en kontrollgrupp. Utfallsmåtten var bland annat konditionsnivå mätt 

med Åstrands cykeltest, handstyrka och gångtid. Studien mätte även psykosociala variabler 

med olika skalor. Efter träningsperioden upplevde deltagarna i gruppträningsgruppen 

minskad trötthet, smärta och depression. Deltagarna förbättrade även sin handstyrka och 

gångtid efter rehabiliteringen. Sammantaget visade studien att deltagarna som deltog i 

gruppträningen fick signifikant bättre övergripande resultat efter 12 veckor träning på såväl 

psykiska som fysiska variabler. Hemträningsgruppen förbättrade inte sina resultat på samma 

sätt trots att deltagarna i den gruppen tränat lika många träningspass som 

gruppträningsgruppen (Neuberger et al., 2007).  

Gruppinterventioner för personer med reumatisk sjukdom är fördelaktigt då ytterligare en 

studie framhåller att gruppinterventioner är att föredra för att motivera till träning, utbyta 

information, diskutera svårigheter samt skapa kontakt med likasinnade (Barlow, Cullen & 

Rowe, 2002). 
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  Reumatiska sjukdomar,  

Reumatiska sjukdomar ingår i gruppen autoimmuna sjukdomar, autoimmun betyder att 

kroppens immunförsvar angriper sig själv. Reumatiska sjukdomar påverkar främst leder, 

muskler, brosk och skelett. Över en miljon människor i Sverige är drabbade av någon typ av 

reumatisk sjukdom. Kvinnor drabbas oftare än män av reumatiska sjukdomar. I hälften av 

sjukdomsfallen är genetiska faktorer huvudorsaken till insjuknandet medan 

omgivningsfaktorer har störst betydelse för övriga sjukdomsfall. Det finns två olika grupper 

av reumatiska sjukdomar: reumatiska ledsjukdomar och reumatiska systemsjukdomar. I 

gruppen reumatiska ledsjukdomar ingår bland annat reumatoid artrit (RA) och ankyloserade 

spondylit. Ett exempel på en reumatisk systemsjukdom är systemisk lupus erythematosus, 

(SLE) (Ericson & Ericson, 2012).   

Reumatiska sjukdomar är oftast kroniska men att påbörja behandling i tid ger ett lindrigare 

sjukdomsförlopp. Läkemedel är en viktig och effektiv del av behandlingen för en stor del av 

dem som lider av reumatiska sjukdomar. En ofta använd och effektiv strategi för att lindra 

symtomen vid reumatiska sjukdomar är en kombination av biologiska och små molekylära 

läkemedel (Mócsai, Kovács & Gergely, 2014). Desto längre en patient har lidit av långvarig 

smärta, desto större påverkan får psykologiska och sociala faktorer för utvecklingen och 

hanteringen av situationen. Förutom att patienter med långvarig smärta har en ökad 

irritabilitet visar de även upp tecken på socialt tillbakadragande, ökad inaktivitet och psykisk 

ohälsa (Niv & Devor, 1999).  

I en tvärsnittsstudie där självskattningsformulär var mätinstrumentet deltog över 5000 

personer med reumatisk sjukdom från 21 olika länder.  Resultatet av studien visade att 86 % 

av deltagarna inte var regelbundet fysiskt aktiva. Studien kom fram till att inaktiviteten hos 

personerna berodde på faktorer som smärta, minskad fysisk kapacitet och trötthet (Sokka et 

al., 2008). Att personer med en reumatisk sjukdom inte är tillräckligt fysiskt aktiva stärks 

även av en annan studie (Eurenius & Stenström, 2005).  

 

1.4.1 Behandlingsriktlinjer 

Socialstyrelsen (2015) har en prioriteringslista för vilken typ av behandling som hälso- och 

sjukvården ska prioritera. Listan rangordnas från ett till tio, där ett har högsta prioritet och 

tio lägst. På Socialstyrelsen (2012) lista har läkemedel en högre prioritet än fysisk aktivitet för 

personer med RA och ankyloseade spondylit.  
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Den fysioterapeutiska behandlingen eller rehabiliteringen syftar oftast till att motverka 

stelhet och smärta. Målet handlar därför i de flesta fall om att förbättra rörligheten eller öka 

styrkan för att kunna motverka den fortsatta försämringen och kunna uppnå en god 

livskvalitet. Behandlingen består många gånger av individuella träningsprogram men kan 

också vara en del i en teamrehabilitering där fysioterapeuter och arbetsterapeuter ansvarar 

för den fysiska- och funktionella träningen. I teamrehabilitering ingår även stödjande samtal, 

information om sjukdomen och läkemedelsrådgivning. Det finns evidens som styrker att 

teamvårdsrehabilitering för patienter med reumatisk sjukdom är lämpligt såväl i dagvård 

som slutenvård (Socialstyrelsen, 2012). 

 Socialkognitiv teori  

Den socialkognitiva teorin är en del av det kognitiva beteendeperspektivet vilket är ett av de 

mer dominerande perspektiven inom beteendemedicin (Denison & Åsenlöf, 2012). Den social 

kognitiva teorin fokuserar på individen, beteendet och den aktuella omgivningen och bygger 

på att samtliga komponenter påverkar varandra. Interaktion mellan individen, beteendet och 

den aktuella omgivningen avgör hur människor beter sig i olika situationer och miljöer. De 

mest centrala begreppen för att beskriva beteenden enligt den socialkognitiva teorin är 

modellinlärning, self-efficacy och utfallsförväntningar (McAlister, Perry & Parcel, 2008). 

Modellinlärning är en form av social inlärning. Det innebär att individer får nya kunskaper 

genom att studera hur andra utför ett beteende, på vilket sätt beteendet förstärks samt vilka 

konsekvenser beteendet skapade (Denison & Åsenlöf, 2012).  Enligt McAlister et al. (2008) 

styrs resultatet av inlärningen för en person som genomgår modellinlärning bland annat av 

individens uppmärksamhetsgrad och motivationsnivå.  

Self-efficacy är ett begrepp som handlar om tron på sin förmåga att klara av att utföra ett 

specifikt beteende i en specificerad situation. Inom den socialkognitiva teorin avgör 

individens nivå av self-efficacy om patienten ens kommer försöka att utföra det specifika 

beteendet (Bandura, 1977). Enligt Brink (2009) spelar self-efficacy stor roll i hur en person 

upplever och hanterar konsekvenserna av en sjukdom. Chansen att vi människor utformar 

högre mål och innehar ett större engagemang i en situation ökar om vi upplever hög self-

efficacy. I en studie av Barlow, Cullen & Rowe (2002) undersöktes self-efficacy hos personer 

med RA. Studien hade en longitudinell design och data samlades in med hjälp av intervjuer 

och frågeguide som deltagarna besvarade två gånger med 12 månaders mellanrum. 

Resultatet av studien visade att patienterna med låg self-efficacy hade svårare att acceptera 

sitt hälsotillstånd. De riskerade att få mer smärta, ökad trötthet samt hade större fysisk 
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funktionsnedsättning jämfört personer med hög self-efficacy (Barlow, Cullen & Rowe, 2002). 

Människors self-efficacy påverkar och formar deras utfallsförväntningar (Bandura, 2004). 

Personer som har positiva utfallsförvätningar har starkare self-efficacy (Landry, 2003).  

Enligt Bandura (2004)  är utfallsförväntningar ett begrepp som innebär att en individ gör en 

personlig bedömning av de troliga konsekvenserna av ett visst beteende, en uppskattning om 

nackdelar och fördelar med att utföra ett visst beteende. Utfallsförväntningar är på så vis en 

individuell bedömning angående de förväntade konsekvenserna av ett visst beteende. 

Beteenden som människor blir belåtna av eller som ger dem ökad självkänsla gör de gärna 

men människor undviker att göra saker som resulterar i missnöje (Bandura, 2004).  

 Definition av begrepp 

I studien kommer deltagarnas upplevelser och erfarenheter av den gruppträning som ingår i 

teamrehabiliteringen att undersökas. Att deltagaren upplever något innebär att personen är 

med om något som berör vilket leder till att personen värderar och uppfattar det på ett 

känslomässigt plan (Nationalencyklopedin, 2014). Att deltagaren får erfarenhet innebär att 

personen genomgår en process som resulterar i nya kunskaper och färdigheter 

(Nationalencyklopedin, 2014). 

 Problemformulering 

 

Fysioterapi i form av gruppträning kan ingå som del i teamrehabilitering. Teamrehabilitering 

innebär att flera professioner med olika kompetenser tillsammans ansvarar för 

rehabiliteringen med det gemensamma målet att bidra till en hög vårdkvalité och därmed 

hälsovinster för patienten. Tidigare studier har visat att teamrehabilitering för patienter med 

reumatisk sjukdom resulterar i goda effekter på hälsorelaterad livskvalité, kondition och 

allmän hälsa. Det finns forskning som indikerar att träning för personer med reumatisk 

sjukdom kan ge bättre resultat avseende effekterna av träningen då den utförs i grupp 

jämfört med individuellt. Det finns mindre forskning om patienters egna upplevelser och 

erfarenheter av gruppträningen. För att få en djupare förståelse för deltagarnas upplevelser 

och erfarenheter kommer studien göras ur ett social kognitivt perspektiv. I den social 

kognitiva teorin är interaktion mellan individen, beteendet och den aktuella omgivningen 

centralt och avgör hur människor beter sig i olika situationer. I den här studien är individen 

en person med reumatisk sjukdom som deltagit i teamrehabiliteringen på den aktuella 
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kliniken. Det centrala beteendet som undersöks är beteendet att medverka i gruppträning. 

Omgivningen består bland annat av sjukhusmiljön där träningen utspelar sig, övriga 

gruppdeltagare samt fysioterapeuterna på avdelningen.  

2 SYFTE 

Syftet med studien är att ur ett socialkognitivt perspektiv undersöka vilka upplevelser och 

erfarenheter deltagare med reumatisk sjukdom fått av den gruppträning som ingår i 

teamrehabiliteringen.  

3 METOD  

 Design 

Studien är en kvalitativ intervjustudie med induktiv ansats. Valet av design gjordes eftersom 

en kvalitativ ansats ger en bra inblick och djupare förståelse kring individers upplevelser och 

erfarenheter av olika händelser (Lundman & Hällgren Granheim, 2012).  Att metoden har en 

induktiv ansats innebär att fokus i analysen var att objektivt tolka och analysera människors 

berättelser om sina upplevelser (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012).  

 Urval av deltagare  

Ett ändamålsenligt- och bekvämlighetsurval användes i studien för att rekrytera studiens sex 

deltagare. Urvalet var ändamålsenligt då deltagarna valdes ut utifrån vissa inklusionskriterier 

(Bryman & Bell, 2007). Urvalet var även ett bekvämlighetsurval då deltagarna som 

rekryterades var de som hade deltagit i rehabiliteringen på den aktuella kliniken (Carter, 

Lubinsky & Domholdt, 2011). Inklusionskriterierna var att personerna skulle ha en reumatisk 

sjukdom samt att de skulle ha deltagit i den sex veckor långa rehabiliteringsperioden med 

gruppträning på sjukhuset där teamrehabiliteringen genomfördes. Urvalets 

exklusionskriterium var att inte kunna tala eller förstå det svenska språket.  
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Resultatet av rekryteringen blev att fem kvinnor och en man i åldrarna 23-60 år tackade ja. 

Alla sex deltagare hade genomgått samma rehabilitering fast vid olika tidpunkter. Fyra 

deltagare deltog i rehabiliteringsperioden som utspelade sig för lite drygt ett år sedan, 

ettårsgruppen. Två personer deltog i sexmånadersgruppen som bestod av sex deltagare som 

genomförde rehabiliteringen för drygt sex månader sedan. Ettårsgruppen var den första 

gruppen som deltagit i den sex veckor långa rehabiliteringen på sjukhuset och 

sexmånadersgruppen var den andra gruppen. När studien skrevs hade inga ytterligare 

grupper deltagit i teamrehabiliteringen som varar i sex veckor. Av de sex personerna som 

rekryterades till studien inkluderades fem då författarna valde att inte ta med materialet från 

den andra intervjun som var en provintervju.  

 Intervention 

Några sjukgymnaster på en avdelning för patienter med reumatiska sjukdomar gav förslag att 

utvärdera hur patienterna upplevt gruppträningen i teamrehabiliteringen som bedrivits på 

öppenvårdsavdelningen. Patientgrupperna i teamrehabiliteringen består av sex till sju 

personer som alla har någon form av reumatisk sjukdom och är inskrivna på 

Reumatologkliniken. Gruppträningen som är en del av teamrehabiliteringen pågår under sex 

veckor på förmiddagar fyra dagar i veckan.  Fokus under perioden är på både fysiska och 

psykiska beteendeförändringar och speciellt på kroppskännedom och medveten 

närvaro. Gruppträningen består flera olika träningsformer så som cirkelträning, 

bassängträning, hand- och fotträning. Även teorigrupper i kunskapshöjande syfte med fokus 

på kroppskännedom och medvetenhet ingår i teamrehabiliteringen. All träning är handledd 

enligt Socialstyrelsens riktlinjer för att uppnå god kvalité och teknik. Ambitionen hos 

fysioterapeuterna är att formulera en ”Plan för rehabilitering” gemensamt med patienten 

enligt landsitingets rekommendationer för att förbättra sjukskrivning- och 

rehabiliteringsprocessen. Målen med träningen är individuella och kan exempelvis handla 

om att komma igång med träning, förbättra styrka eller förbättra förmåga till avspänning och 

smärthantering. Sjukgymnasterna som höll i teamrehabiliteringen är författarnas 

kontaktpersoner för studien (Sjukgymnast och kontaktperson på aktuell avdelning, personlig 

kommunikation, 24 april, 2014). 
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 Datainsamlingsmetod 

Datainsamlingen har skett genom individuella intervjuer som har ägt rum under perioden 

oktober till november 2014. Intervjuerna var semistrukturerade och utgick från 

studieförfattarnas frågeguide med frågor (se bilaga B). Dessutom tillkom följdfrågor under 

intervjuerna. Intervjuer valdes då metoden under relativt kort tid ger mycket data angående 

deltagarens upplevelser och erfarenheter men även den individuella reflektionen (Ahrne & 

Svensson, 2011). 

Frågeguiden har sin grund i studiens socialkognitiva teori. Frågorna har utvecklats genom att 

författarna noggrant diskuterat kopplingen mellan teorin och studiens syfte, med målet att få 

fram öppna frågor. Frågeguiden innehåller frågor utifrån den socialkognitiva teorin då 

arbetet genomfördes ur ett beteendemedicinskt perspektiv. Det finns även frågor om 

deltagarnas upplevelser och erfarenheter av träningen i teamrehabiliteringen eftersom syftet 

med studien är att undersöka deltagarnas upplevelser och erfarenheter av gruppträningen i 

teamrehabiliteringen.  

 Tillvägagångsätt  

3.5.1 Rekrytering av deltagare 

Arbetet med rekryteringen startade i september 2014 genom att författarna till studien 

träffade kontaktpersonerna vid reumatologkliniken för en genomgång av studiens 

tillvägagångssätt samt hur rekrytering skulle ske. Målsättningen var att rekrytera samtliga 

sex deltagare som deltagit i teamrehabiliteringen för ett år sedan. Informationsbrevet (se 

bilaga A) lämnades till kontaktpersonerna som påbörjade rekryteringen veckan efter. 

Informationsbrevet skickades ut till de sex personer som hade deltagit i ettårsgruppen. När 

kontaktpersonerna skickade ut informationsbrevet skickade de även med en hälsning och 

information om att det var de som skötte rekryteringen. Det gjordes för att klargöra för de 

tillfrågade att författarna inte haft tillgång till deras personuppgifter. En vecka efter att 

deltagarna fått informationsbrevet kontaktades de per telefon av kontaktpersonerna 

angående medverkan i studien. Av de sex personer som tillfrågades var det fyra som tackade 

ja till att medverka i studien. Därför kontaktades ytterligare fyra personer och då deltagare 

som deltagit i teamrehabiliteringsgruppen för ett halvår sedan, sexmånadersgruppen. Av 

dessa fyra tackade två personer ja. Resultatet av rekryteringenen blev att sex deltagare från 

två olika rehabiliteringsgrupper rekryterades. När personerna tackat ja till att delta i studien 
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fick de även godkänna att deras kontaktuppgifter skulle vidarebefordrades till studiens 

författare via mejl.  

Författarna kontaktade sedan deltagarna via telefon för ytterligare ett godkännande om 

deltagande och samtycke till att medverka i studien. Under telefonsamtalet togs även ett 

gemensamt beslut angående tid och plats för intervjun.  

3.5.2 Intervjuer  

Båda författarna deltog under samtliga intervjuer men turades om att ha huvudansvaret 

intervjuerna. Sex intervjuer genomfördes och författarna hade huvudansvaret för tre 

intervjuer var. Samtalet med deltagarna började med en kort presentation av studien samt 

hur intervjun skulle gå till. Deltagarna hade möjlighet att läsa igenom informationsbrevet 

ännu en gång innan de skriftligt godkände sitt deltagande i studien. Efter det skriftliga 

godkännandet spelades intervjuerna in med diktafon. Intervjuerna inleddes med frågor om 

deltagarens bakgrund, som exempelvis ålder och diagnos. Därefter övergick författarna till 

att ställa frågor från frågeguiden (se bilaga B). 

Två av intervjuerna skedde i ett rum i anslutning till kliniken, två stycken i ett grupprum på 

en skola, en på ett café och en intervju ägde rum hemma hos en intervjuperson. Intervjuerna 

varade i 30-40 minuter. 

Alla sex deltagare som tackat ja till att delta i studien medverkade också i intervjuerna vilket 

resulterade i att sex intervjuer genomfördes varav två intervjuer var testintervjuer. 

Anledningen till att de två första intervjuerna var testintervjuer var för att testa frågeguiden, 

säkerställa att den höll måttet samt att den gav användbara och relevanta svar i förhållande 

till studiens syfte (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Med andra ord var syftet med 

testintervjuerna att öka chansen att de kommande intervjuerna skulle ge ett bra material. Av 

de två testintervjuerna som utfördes bedömde författarna att en inte avspeglade studiens 

syfte. Författarna valde därför att inte inkludera den testintervjun i studien. Då det var en 

testintervju som inte inkluderades ersattes den inte med en ny intervju. Den andra 

testintervjun bedömdes relevant med avseende på studiens syfte och togs därför med i 

studien. 
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 Dataanalysmetod 

Datainsamlingen kommer från två olika rehabiliteringsgrupper men resultatet av 

intervjuerna har analyserats som en helhet och ingen jämförelse mellan grupperna har skett. 

Författarna analyserade tillsammans materialet genom en kvalitativ innehållsanalys med 

induktiv ansats (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012).  

Analysprocessen inleddes i samband med datainsamlingen då den författare som inte hade 

huvudansvaret för intervjun hade möjlighet att reflektera kring det som diskuterades samt 

ställa följdfrågor för att fördjupa svaren. Direkt efter intervjun när personen som intervjuats 

lämnat rummet diskuterade författarna ifall de tyckte att det som sades under intervjun 

avspeglades studiens syfte. Intervjuerna transkriberades sedan för att underlätta den 

fortsatta analysen. Fem intervjuer transkriberades och författarna transkriberade två 

respektive tre intervjuer var.  

De transkriberade texterna avidentifierades genom att varje intervjuperson tilldelades ett 

slumpmässigt nummer mellan ett och fem. Analysen av den transkriberade texten fortsatte 

sedan genom att författarna upprepade gånger läste igenom intervjuerna för att lära känna 

texten på djupet och få en bra helhetsuppfattning. Författarna läste enskilt igenom en 

intervju åt gången och markerade var för sig meningar i dokumentet som passade ihop 

studiens syfte, så kallade meningsenheter. När författarna hade läst igenom intervjuerna och 

plockat ut meningsenheter på egen hand inleddes en kritisk diskussion författarna emellan 

om vilka meningsenheter som faktiskt svarade på studiens syfte. Endast de 

meningsenheterna där deltagarna berättade sina upplevelser och erfarenheter av 

gruppträningen i teamrehabiliteringen följde med till nästa steg i analysprocessen.  

Meningsenheterna kortades sedan ner så att endast det mest väsentliga kvarstod, så kallade 

kondenserade meningsenheter. De kondenserande meningsenheterna samlades i ett 

gemensamt dokument som sedan skrevs ut. Författarna fortsatte sedan analysprocessen i 

pappersform genom att alla kondenserade meningsenheter klipptes ut och tilldelas olika 

koder skrivna på post-it lappar. Koderna består av ett eller flera ord som textnära beskriver 

innehållet. Koderna kategoriserades sedan så att resultatet blev att liknande kodord hamnade 

under samma underkategori. Underkategorierna kategoriserades därefter i större kategorier 

(Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). I tabell 1 beskrivs samtliga delar i analysen. När 

analysprocessen var klar fördes alla moment in i tabeller i datorn igen, se ett urval av 

tabellerna i tabell 2. Båda författarna deltog och samarbetade under alla moment i arbetet 

med att analysera materialet.  
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Koderna, underkategorierna och kategorierna diskuterades även tillsammans med 

handledare och andra gruppdeltagare i handledningsgruppen. Det resulterade i att materialet 

analyserades flera gånger och att författarna fick möjlighet att betrakta materialet från flera 

olika perspektiv.  

Tabell 1. Tabellen beskriver de olika delarna i den kvalitativa innehållsanalysen.  

 

Meningsbärande 

enhet 

 

Kondenserad 

meningsenhet 

 

Kod 

 

Underkategori 

 

Kategori 

Citat från deltagare 

som avspeglar 

studiens syfte 

Det mest 

väsentliga från 

citatet 

Textnära ord 

som beskriver 

den 

kondenserade 

meningsenheten 

Koder med 

liknande 

betydelse 

placeras 

tillsammans i en 

underkategori 

Underkategorier 

med liknande 

betydelse 

placeras 

tillsammans i en 

kategori. 

Tabell 2. Tabellen visar två exempel från resultatet av den kvalitativa innehållsanalysen. 

 

Meningsbärande enhet 

 

Kondenserad 

meningsenhet 

 

Kod 

 

Underkategori 

 

Kategori 

Att det är flera i samma 

situation. Att alla förstår vad 

man pratar om att man inte 

behöver säga ”oo” jag har så 

ont. Det kan man också göra 

men det känns skönt att ha 

någon att byta erfarenheter 

med. Men alltid finns det 

någon som är lite piggare en 

dag som kan peppa en och ja 

du vet. Det är jätteviktigt. 

(Intervjuperson 3) 

 

Det är flera i 

samma 

situation, alla 

förstår varandra 

och det känns 

skönt att byta 

erfarenheter. 

 

 

Byta 

erfarenheter 

 

 

Erfarenhetsutbyte 

 

 

Gemensamt 

lärande 
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Det var så stort för mig, 

förändring var så stor för 

mig, så var allt… jag behövde 

allting alltså helheten. Jag 

behövde motionen jag 

behövde rörelserna och jag 

behövde även sånadan här 

aa vad heter det… paraffin 

på händerna, ja liksom hela 

bilden. Jag behövde liksom 

börja från början och bygga 

upp hela kroppen. 

(Intervjuperson 4) 

 

 

Förändring var 

så stor för mig, 

jag behövde 

motionen, 

rörelserna och 

paraffinet för 

händerna. Jag 

behövde börja 

från början och 

bygga upp hela 

kroppen. 

 

 

 

 

 

Börja om 

 

 

 

 

 

 

Komma igång 

 

 

 

 

 

 

 

Positiv 

vändpunkt 

 

 

 

 

 

 Etiska överväganden 

 

Ett intyg innehållande studiens syfte och metod överlämnades till verksamhetsansvarig på 

avdelningen där deltagare rekryterades ifrån. Det gjordes innan studien började för att få ett 

godkännande att starta studien. 

Det var inte författarna som tog den första kontakten med deltagarna för att informera om 

studien. Kontaktpersonerna på avdelningen skickade ut informationsbrevet och tillfrågade 

deltagarna om de var intresserade att delta i studien. Anledningen till att författarna valde att 

inte rekrytera deltagarna personligen var för att skydda de berörda personernas integritet 

genom att inte få tillgång till deltagarnas efternamn eller adresser.  

Ett övervägande av eventuella risker med att delta i studien gjordes innan arbetet med 

intervjuerna påbörjades och det som framkom var att intervjupersonerna hade kunnat 

uppleva att någon fråga var för personlig att svara på. Ifall deltagaren hade upplevt att frågan 

kändes för personlig kunde deltagaren välja att avstå att svara på frågan eller avbryta 

intervjun med omedelbar verkan vilket framgick i informationsbrevet. Enligt CODEX (2013) 

så ska människor välbefinnande och trygghet alltid prioriteras framför samhällets och 
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vetenskapens behov, ett samtycke till att delta i intervjun kan följaktligen när som helst tas 

tillbaka. För att minska risken att någon fråga i frågeguiden var för personlig bedömdes och 

godkändes frågorna i frågeguiden av en examinator på högskolan innan frågorna ställdes till 

deltagarna i studien. 

Det inspelade materialet från intervjun har endast hanterats av författarna och raderas när 

uppsatsen är godkänd och klar. Informationen om deltagarna och det insamlade materialet 

hanterades konfidentiellt under arbetets gång och det transkriberade materialet förvarades 

på en lösenordskyddad dator. Materialet kommer även att hanteras konfidentiellt när studien 

redovisas vilket innebär att inga uppgifter i redovisningen kommer kunna kopplas till 

specifika individer. 

Två återkommande begrepp inom forskning är att ”tjäna mänskligheten” och ”att ha respekt 

för mänskligt liv” (CODEX, 2013). Målet med det här arbetet var att ta reda på vilka 

erfarenheter och upplevelser patienterna i rehabiliteringsgruppen har fått av gruppträningen. 

Resultatet av arbetet kan leda till en förbättrad behandling och tolkas som att ”tjäna 

mänskligheten”. Mänskligt liv har respekteras i studien då författarna exempelvis övervägt 

eventuella risker med att delta i studien samt att informationsbrevet granskats och godkänts 

av examinatorn innan det skickats ut till de tänkta deltagarna.  

4 RESULTAT 

Alla deltagarna upplevde gruppträningen som betydelsefull och deltagarna berättade om 

flera att faktorer som bidrog till den positiva bilden av gruppträningen i 

teamrehabiliteringen. Deltagarna framhöll särskilt gemenskapen mellan deltagarna i 

gruppen. Samhörigheten i gruppen möjliggjorde att deltagarna kunde hjälpa varandra vilket 

bidrog till ett erfarenhetsutbyte mellan deltagarna. Deltagarna berättade även om andra 

viktiga faktorer som påverkade deras upplevelse och erfarenheter av gruppträningen. Alla 

deltagarnas upplevelser och erfarenheter av gruppträningen har under analysprocessen lett 

fram till underkategorier som sedan förts samman i kategorier. Nedan redovisas samtliga 

kategorier och underkategorier (se tabell 3).  I resultatets löpande text presenteras 

kategorierna i form av underrubriker och under respektive kategori presenteras 

underkategorierna i kursiv stil.  
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Tabell 3. Tabellen visar samtliga underkategorier och kategorier. 

 

Underkategorier 

 

Kategorier 

Erfarenhetsutbyte  

Gemensamt lärande Kunskapsutbyte 

Ökad medvetenhet om kroppsrörelser  

Förändrad insikt om fysisk aktivitet 
Ökad vardagsmotion 

Risk för bakslag  

 

Förbättrad självinsikt 

Förståelse om hur kroppen påverkas av 

träning 

Utgå från sina egna förutsättningar 

Förbättrad smärthantering 

Nödvändig träning                   

Positiv vändpunkt Komma igång 

Stor förbättring 

Hemövningar  

Hjälp som möjliggör fortsatt träning Redskap 

Trygghet i gruppen  

 

Samhörighet 

Gemenskap trots åldersskillnad 

Positivt med grupp  

Inte ensam 

Likheter skapar förståelse 

Stöd av gruppen 

Trygg miljö  

Betydelsefull klinisk omgivning Kompetent personal 

Positivt med miljöombyte  
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Tidspress  

Tveksam på sin egen förmåga  

 

Träningen var bättre än förväntat Bättre än förväntat  

Förhoppning om förbättring 

 Gemensamt lärande 

Alla deltagarna upplevde att de hjälpte varandra tillsammans i gruppen vilket bidrog till ett 

kunskapsutbyte och erfarenhetsutbyte deltagarna emellan. Flertalet av deltagarna uttryckte 

att de hade haft nytta av varandra i träningen eftersom de hade gemensamma nämnare. De 

kunde på så vis förstå varandra på ett bra sätt. En deltagare berättade om sin upplevelse av 

hur de lärde av varandra under gruppträningen: 

”Det tyckte jag var jättebra, vi sporra varandra. Det var jätteroligt för att man kunde titta på 

varandra och ”aha det är sådär hon gör, då testar jag också det kanske går bättre då”.” 

(intervjuperson 5) 

Flera deltagare berättade om liknande upplevelser då de inte ens behövde uttrycka sig i tal 

utan att de kunde hjälpa av varandra under träningen endast genom att studera varandra. Att 

de genom observation av en annan deltagare i gruppen kunde få ny kunskap som kunde 

hjälpa dem i sin egen träning. Majoriteten av deltagarna uttrycker även att de medvetet 

hjälpte varandra genom att dela med sig av sina personliga erfarenheter, vilket framgår i 

detta citat: 

 

”… alltså de är positivt att man kan träna i en grupp, om man, har man då mer ont en dag så, är 

det någon annan som kommer och ”men ja kör den här eller gör såhär liksom, prova något 

nytt”.” (intervjuperson 1) 

 Förändrad insikt om fysisk aktivitet 

Några av deltagarna berättade att de blev mer medvetna om sitt rörelsemönster, ergonomi 

och behovet av fysisk aktivitet under rehabiliteringen. Något som också framkom under 

intervjuerna var att de under rehabiliteringsperioden lärde sig att smärta kan uppkomma om 

de inte utförde en rörelse på rätt sätt och att de kan hindra smärta genom att använda 

kroppen på ett bättre sätt. En deltagares ökade medvetenhet om sina kroppsrörelser 

framkommer i följande citat: 
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”Jo att man tänker på hur man reser sig, tänka på lite hur man sitter. Det gör man ju inte hela 

tiden men ibland kommer man på ”äsch, nu gör det ont nu har jag suttit fel” och att man reser 

sig om man ska neråt golvet till att man verkligen tänker på att använda benen inte ryggen när 

man lyfter på sig. Och sen har jag börjat gå med stavar, jag hade ju stavar då men jag var lite 

sådär men det drog vi igång med där också. Det är ju jätteskönt för man får en helt annan 

hållning när man går med dom...” (intervjuperson 5) 

En genomgående förändring som majoriteten av alla deltagarna berättade om var deras 

förändrade syn på stillasittande och vardagsmotion. Det framkom att teamrehabiliteringen 

bidrog till att deltagarna fick ökad insikt om vilka positiva fördelar ökad vardagsmotion kan 

resultera i. Deltagarna tog till sig kunskapen om hur viktigt det är med att röra sig 

regelbundet och inte sitta stilla längre perioder. Några av deltagarna förklarade behovet av 

röra sig ofta på följande sätt: 

”… om man sitter mer än 20 minuter eller en halvtimma då går kroppen i viloläge. Så att man 

ska upp och röra på sig om man sitter på kontor till exempel.” (intervjuperson 2) 

”…för att jag hade ju så svårt med värken och att gå och röra på mig och så da. Men jag är 

bättre, så nu har jag ju börjat med lite andra arbetsuppgifter. Så att jag rör mig mer på jobbet 

också.” (intervjuperson 3) 

Den ökade medvetenheten om att använda kroppen på bästa sätt för att optimera aktiviteter i 

vardagen avspeglas i följande citat: 

”Men nu tänker jag på det, det sitter i bakhuvudet det där att ”juste det var så man skulle 

göra”.” (intervjuperson 5) 

 Förbättrad självinsikt 

Deltagarna uttrycker en ökad förståelse om hur kroppen påverkas av träning och hur de kan 

handskas med sin sjukdom samt sina besvär i vardagen. Det framkom att deltagarna 

upplevde att det var viktigt att utgå från sina egna förutsättningar. Deltagarna uttryckte 

många gånger att träning var något de har börjat använda sig av för att ta hand om sin kropp 

på bästa sätt. En av deltagarna berättar om hur tankarna skilde sig innan jämfört med efter 

teamrehabiliteringen och uttryckte att träningen nu har blivit till en mycket viktig och 

naturlig del av vardagen:  

”Då var det såhär, äsch jag är förkyld så då skiter vi träningen. Nu. Jag vet hur viktig den är för 

att jag ska må bra så där har jag liksom lagt mig på en nivå där det är ungefär som att äta. Jag 

ska träna för att jag måste. Jag måste äta.” (intervjuperson 4) 
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Flera av deltagarna berättade även att de insett vad de själva kan göra för att hantera sin 

smärta. Flera upptäckte att de kunde påverka och hantera sin smärta genom att vara fysiskt 

aktiva. Följande utsaga skildrar en deltagares insikt om att träningen lett till mindre smärta: 

”Men sen gick det bra och man såg ju liksom ju mer man tränade desto mer klarade jag och 

desto mindre smärta fick jag och desto piggare blev jag.” (intervjuperson 1) 

En deltagare berättade om den förbättrade smärthanteringen och om möjligheten att göra 

fler saker trots smärtan, en insikt som deltagaren tog med sig från teamrehabiliteringen:  

”Jag hanterar de nog annorlunda nu, jag låter inte den vinna så himla lätt.” (intervjuperson 3) 

En deltagare upplevde att teamrehabiliteringsperioden inte var tillräckligt lång och insåg 

därför att det fann risk för bakslag och att komma tillbaka till gamla vanor igen. Deltagaren 

ansåg dock att det inte var ett problem eftersom deltagaren upplevde sig ha det som krävdes 

för att klara av att upprätthålla den nya livsstilen.  

”6 veckor tycker jag var för kort tid. Jag var rädd att jag skulle falla tillbaka i mönstret som jag 

hade innan.  Nu gjorde inte jag det eftersom jag är så jävla envis. … men jag kände det att det 

fanns en risk att jag skulle komma tillbaks i det gamla mönstret för det var så kort tid. Så jag 

hade kunnat ha 12 veckor, minst.” (intervjuperson 4) 

 Positiv vändpunkt 

De flesta deltagarna uttryckte att träningen ledde till en fysisk förbättring medan andra även 

uttryckte att träningen hjälp dem psykiskt. Majoriteten uttrycker att träningen var 

nödvändig då den resulterade i ett uppvaknade och en nystart. Gruppträningen hjälpte med 

andra ord deltagarna att komma igång vilket avspeglas i följande citat: 

”Nej men det var liksom, man vaknade till liksom och fick igång kroppen och tankar och så.” 

(intervjuperson 1) 

En annan deltagare berättade om den stora förbättring av välmående som en effekt av 

teamrehabiliteringen: 

”Jag mår skitmycket bättre idag kan jag säga mot hur jag mådde innan rehabiliteringen, de var 

100 % skillnad kan jag säga.” (intervjuperson 4) 
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Deltagaren uttrycker också vikten av att rehabiliteringen fokuserade på hela kroppen vilket 

skapade möjlighet att kunna börja om från början och bygga upp hela kroppen:  

”Det var så stort för mig, förändringen var så stor för mig så för mig så var allt… jag behövde 

allting alltså helheten jag behövde motionen jag behövde rörelserna och jag behövde även 

sådana här aa vad heter det.. paraffin på händerna, ja liksom hela bilden. Jag behövde liksom 

börja från början och bygga upp hela kroppen.” (intervjuperson 4)  

 Hjälp som möjliggör fortsatt träning 

Deltagarna tog med sig redskap som de upplever varit till hjälp för att kunna vara fysiska 

även efter avslutad träningsperiod. Exempelvis berättar en deltagare om att ett 

träningsprogram med hemövningar som utförs på morgonen kan skapa förutsättningar för 

att klara av dagen på ett bra sätt. De uttryckte att verktygen som de tagit med sig från 

rehabiliteringen varit till stor hjälp. Att deltagarna var nöjda med de åtgärderna som de fått 

med sig efter teamrehabiliteringen avspeglas i följande citat:  

”… Jo jag gör flera rörelser hemma förresten på morgonen. Det var en bra grej. Att man ska 

göra vissa… man ska böja och sträcka vissa leder innan man går ur sängen. Och det gör jag 

faktiskt så jag är lite duktig hemma i alla fall. Så det gör ju att jag inte behöver ha den här 

kvarten tjugo minuterna som man måste gå och röra sig för att det ska försvinna, stelhet och 

smärta då.” (intervjuperson 2) 

”Så till slut så ”ja men jag kan väl prova då” och det är banne mig det bästa jag har gjort, det är 

att jag har tagit hem den cykeln. Jag är jätteglad för den.” (intervjuperson 5) 

 Samhörighet  

Deltagarna berättade att de upplevde en trygghet i gruppen och att det var skönt att inte 

vara ensam vilket bidrog till att de fick en positiv uppfattning om gruppen. Flera av 

deltagare uttryckte att de kände stöd och gemenskap tillsammans med de andra deltagarna i 

gruppen.  

Deltagarna upplevde den reumatologiska sjukdomen som något de hade gemensamt med 

varandra. Flera av deltagarna berättade att deras likheter skapade förståelse vilket 

resulterade i trygghet som bidrog till en gemenskap i gruppen. Att den gemensamma 

nämnaren skapade förståelse klargörs i följande utsaga: 
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”Och det var skönt att kunna prata med folk som fattade. Om man sa såhär är min dag jag mår 

skit för jag har jätteont så sa alla liksom vi vet, vi förstår. Istället för det där vanliga ”aja med 

sluta gnäll, kan du inte ta tag och hjälpa till lite”. Folk förstår inte att man har ont för man går 

inte omkring med en skylt som säger jag har ont.” (intervjuperson 4) 

Flera deltagare upplevde att omgivningen hade svårt att förstå att de hade ont och kunde 

därför ibland känna sig ensamma i sin situation. Det framkom att samhörigheten i gruppen 

resulterade i att deltagarna insåg att de faktiskt inte var ensamma med sin sjukdom, vilket 

skildras i nedanstående citat.  

”… Och sen att man inte är ensam att ha sjukdom utan det finns ju faktiskt fler.” 

(intervjuperson 2) 

Några av deltagarna berättade att gruppen hade ett stort åldersspann men var noggranna 

med att påpeka att det inte hade någon betydelse för gruppens sammanhållning. 

Åldersskillnaden på 40 år spelade mindre roll då deltagarna hade andra gemensamma 

nämnare som bidrog till ett bra klimat i gruppen. Att det fanns gemenskap i gruppen trots 

åldersskillnaden skildras i följande citat: 

”Så att jag tycker att man växer när man fick vara där under så lång tid. Så man blir tajta, sen 

så det spelar det ingen roll om en deltagare som är 63 pratar med mig som är 23, alltså det 

spelar ingen roll så utan jag känner att vi blev så tajta där och vi har någonting gemensamt, en 

grund. Jag har tagit med mig väldigt mycket därifrån. Det vart som sagt vändningen på mitt liv 

typ, så det tycker jag är jättebra.” (intervjuperson 1) 

Samtliga deltagare poängterade att de känt ett stöd från dem andra deltagarna under 

gruppträningstillfällena. Stödet har varit viktigt att ha för att kunna påbörja och slutföra den 

långa och intensiva träningsperioden. En av deltagarna upplevde att det var stöttningen från 

de andra deltagarna som var viktig för att komma igång med gruppträningen:  

”Alltså att man stöttade liksom varandra helt öppet för att man visste att det stannar här 

liksom. Så att säga så att det var jättebra. Det var den man behövde  liksom för att komma 

igång också att träna.” (intervjuperson 1) 

 Betydelsefull klinisk omgivning 

I begreppet klinisk omgivning ingår deltagarnas upplevelser av sjukhuset, den kompetenta 

personalen som arbetade med rehabiliteringen samt tankar om omgivningsfaktorer. Flera av 
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deltagarna berättade att de upplevde fysioterapeuternas insats i träningen som väldigt bra 

och att dem gav individanpassad hjälp.  Att de var lyhörda och anpassade rehabiliteringen 

efter den enskilda individen bidrog till en trygghet hos deltagarna något som avspeglas i 

följande citat: 

”Det kändes bra liksom. Man kände liksom att dom kunde det dom höll på med. Man får 

liksom rätt hjälp, man vet liksom att det inte bara är vi kör det här enligt papper utan de hade 

kunskap och kunde och lyssnade på vad jag sa det här funkar inte. Istället för att bara säga 

”amen du ska”. De lyssnade på vad jag sa det här funkar inte för mig för min kropp. De tog åt 

sig och så fick jag något annat. Så det var bra.” (intervjuperson 4) 

Några deltagare berättade att de upplevde att det kunde bli lite stressigt eftersom det var ont 

om tid mellan träningspassen. Deltagarna uttrycker inte stressen mellan träningspassen som 

ett stort problem men en deltagare önskade längre dagar för att få mer tid mellan passen. 

Tidspressen skildras i följande utsaga: 

”Att det, man är ju inte så snabb, har svårt att röra sig och lite äldre sådär hade suttit länge och 

man skulle byta om och vi skulle hit och vi skulle dit och man var tvungen att fika emellan. Så 

ibland lite pressat men de tror jag dom vet.” (intervjuperson 3) 

Träningen utfördes på sjukhuset och det framkom att deltagarna tyckte att det var positivt 

med miljöombyte. Flera av deltagarna upplevde att sjukhuset var en säker och trygg miljö att 

befinna sig på under en rehabiliteringsperiod. En deltagares positiva bild av sjukhusmiljön 

skildras i nedanstående citat:  

”Jag hade så himla ont så att jag, psykiskt var jag också dålig. Jag tänkte nog inte så mycket i 

och för sig. Jag tänkte mest på att det skulle vara skönt att vara, vara där på sjukhuset…” 

(intervjuperson 2) 

 Träningen var bättre än förväntat 

Deltagarna pratade om sina tankar och känslor inför träningsperioden. En del deltagare kom 

inte ihåg vilka tankar som fanns innan träningsperioden började medan andra deltagare var 

tveksamma på sin egen förmåga att orka med träningen innan gruppträningen började. 

Flera deltagare hade förhoppningarna om förbättring. Det framkom att flera av deltagarna 

tyckte att gruppträningen var bättre än förväntat. En deltagare berättade att gruppträningen 

levde upp till förväntningarna och mer därtill: 
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”… jag hade ju förhoppningar om att de skulle gå bra, men dom fick jag verkligen det blev 

mycket bättre än vad jag hade kunnat drömma om!” (intervjuperson 3) 

Deltagarna hade som sagt olika förhoppningar om träningen, en del var positivt inställda till 

träningen redan från första stund. Andra tvivlade inför starten och behövde lite längre tid på 

sig för att bli engagerade och få mer positiva förväntningar om resultatet av träningen: 

”Jag hade nog egentligen inga större förväntningar alls utan jag trodde bara att det här 

kommer i alla fall inte funka även fast jag gärna ville vara kvar då. Första veckan då satsade jag 

nog inte så mycket men sen vart jag mer och mer engagerad i det och då tyckte jag att det blev 

bättre och bättre…” (intervjuperson 5) 

Såhär uttryckte en deltagare sin osäkerhet på om teamrehabiliteringen skulle fungerar: 

”… Jag var inte helt säker på det, de var jag inte. Tvivlade liksom, kommer jag orka med det 

här, tänk om det är jättetråkigt och så. Men …. Ja, alltså som sagt jag var ju ganska deprimerad 

och allt var negativt, jag skulle inte klara någonting…men sen gick det bra” (intervjuperson 1) 

5 DISKUSSION  

 Resultatsammanfattning 

Resultatet som helhet avspeglar att deltagarna upplevde gruppträningen som positiv samt att 

de tog med sig många värdefulla erfarenheter därifrån. Flera av deltagarna poängterade att 

teamrehabiliteringen blev en vändpunkt för dem. Träningen och gruppen påverkade dem 

positivt och när rehabiliteringsperioden var över så upplevde deltagarna att deras välmående 

hade förbättrats. Det framkom att många av deltagarna upplevde gruppens samhörighet som 

det mest positiva med gruppträningen. De kände sig trygga då likheterna deltagarna emellan 

skapade en förståelse för varandra och deras sjukdomssituation. Då deltagarna delade 

erfarenheten att leva med en reumatisk sjukdom kunde de hjälpa varandra genom att dela 

med sig av kunskaper och erfarenheter.  

Deltagarna poängterade att även vårdpersonalen bidrog till den positiva bilden av 

teamrehabiliteringen då deltagarna kände sig trygga i personalens närvaro och litade på 

deras kompetens. 



23 

 

En erfarenhet som många deltagare tagit med sig från gruppträningen var insikten om vad 

fysisk aktivitet kan göra för välmående i allmänhet och i smärthanteringssyfte i synnerhet.  

 Resultatdiskussion  

Innan teamrehabiliteringsperioden startade hade deltagarna olika tankar om hur det skulle 

gå och om de skulle klara av att genomföra rehabiliteringsperioden. De tankar som 

deltagarna tänkte inför träningen om hur träningen skulle påverka dem kan härledas till 

begreppet utfallsförväntingar. Utfallsförväntingar påverkas av individens self-efficacy och är 

ett begrepp som innebär att en individ gör en egen bedömning av troliga fördelar och 

nackdelar med att utföra ett visst beteende (Bandura, 2004).  

En deltagare berättade om osäkerheten på att klara av träningen och att engagemanget i 

träningen inte varit stort den första tiden. Att vara osäker på att klara en uppgift definieras 

enligt den social kognitiva teorin som att ha låg self-efficacy (Bandura, 1977). En annan 

deltagare hade hög self-effiacacy och berättade om sin starka tilltro till sin förmåga att klara 

av träningen vilket deltagaren också gjorde. Personernas self-efficacy och deras engagemang 

stämmer väl överens med tidigare forskning om self-efficacy. Forskning visar att chansen att 

vi människor utformar högre mål och innehar ett större engagemang i situationer ökar om vi 

upplever hög self-efficacy (Brink, 2009).  När en person upplever hög self-efficacy för en 

fysisk aktivitet ökar sannolikheten att patienten kommer att uppnå sitt mål för den fysiska 

aktiviteten (Knittle et al., 2011). 

Trots att deltagarna hade olika tankar om utfallet och upplevde sig olika säkra på att klara av 

träningen så fullföljde samtliga deltagare träningen. Det kan bero på att de upplevde ett stort 

stöd och en samhörighet i gruppen. Det framkom också att deltagarna tyckte att det var bra 

att rehabilitering ägde rum på sjukhuset då det skapade trygghet. Att omgivningen har 

betydelse för individen och dess beteende är något som den social kognitiva teorin betonar 

(Denison & Åsenlöf, 2012). Flera av deltagare berättade att de upplevde stödet från andra 

under gruppträningen som viktigt för klara av gruppträningen. Att stöttning från andra 

personer är viktigt styrks av en studie om träning för patienten med RA där det framkom att 

det är viktigt med socialt stöd för att utföra fysisk aktivitet (Nordgren, Fridén, Demmelmaier 

& Opava, 2014).  Förutom stödet från gruppen poängterade deltagarna att stödet från 

fysioterapeuterna och arbetsterapeuterna som arbetade med rehabiliteringen var viktigt. Det 

finns forskning som stärker att både stödet från andra patienter men även från vårdpersonal 

är viktig i teamrehabilitering för personer med reumatisk sjukdom (Ahmlén et al., 2005). 

Deltagarna i studien liknar deltagarna i den här studien på så sätt att de är patienter med 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nordgren%20B%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Frid%26%23x000e9%3Bn%20C%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Demmelmaier%20I%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Opava%20CH%5Bauth%5D
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reumatisk sjukdom från sjukhus i Sverige. Dock utfördes fokusgruppintervjuer i studien 

vilket inte utförs i den här studien (Ahmlén et al., 2005). Som tidigare presenterats upplevde 

deltagarna att likheter mellan gruppdeltagarna skapade trygghet och förståelse. Det bekräftas 

i en studie som visar att positiva effekter uppstår när deltagarna med reumatiska sjukdomar i 

gruppträning får möjlighet träffa andra personer som befinner sig i liknande situationer 

(Analay et al., 2003).   

Kriwan, Hewlett, Cockshott och Barrett (2005)  har skrivit en studie om patientutbildning för 

personer med reumatiska sjukdomar. Resultat visade på att patientutbildningen lett till att 

deltagarna fått en ökad kunskap om sin sjukdom samt vilka olika behandlingsalternativ det 

finns. De kom även fram till att patientutbildning i grupp leder till en signifikant förbättring 

angående skattning av self-efficacy vid smärta. Likheter kan ses med det tidigare 

presenterade resultatet då flertalet deltagare fått en ökad kunskap om bland annat kroppen 

genom patientutbildningen som en del i teamrehabiliteringen.  

Personer med långvariga smärttillstånd är ofta inaktiva bland annat på grund av smärta 

(Nordbrink & Lundberg, 2010; Sokka et al., 2008). En behandlingsform som har väl 

dokumenterade effekter på långvarig smärta är fysisk aktivitet. Effekterna av fysisk aktivitet 

har positiv inverkan på det allmänna välbefinnandet och ökar tilltron på den egna förmågan 

(Nordbrink & Lundberg, 2010).  Det deltagarna berättade i studien tyder på att de fått 

insikter om vilka risker det medför att sitta stilla för länge samt vilka fördelar de finns med 

att vara fysisk aktiv.  

Målet med den fysioterapeutiska behandlingen för personer med en reumatisk sjukdom är 

att förbättra livskvalitén genom att bland annat förbättra rörligheten och öka styrkan 

(Socialstyrelsen, 2012). Samtliga deltagare i den här studien upplevde att gruppträningen 

hade en positiv inverkan på deras livskvalité. Det framkom att rehabiliteringen var 

vändpunkt i livet då de upplevde stor skillnad innan jämfört med efter 

rehabiliteringsperioden. Deltagarna berättade att de upplevde att de fick en ökad uthållighet 

och kände sig piggare efter rehabiliteringsperioden. Utifrån intervjuerna upplevde författarna 

att deltagare på så vis uppnått målet för den fysioterapeutiska behandlingen då deras utsagor 

avspeglar att de fått en förbättrad livskvalité.  

Tidigare forskning visar att patienter med reumatiska sjukdomar som deltagit i 

teamrehabilitering uppnått goda effekter avseende allmän hälsa samt hälsorelaterad 

livskvalité (Hagel, 2012). Det har påvisats signifikanta förbättringar på så väl psykiska som 

fysiska funktioner för patienter med reumatiska sjukdomar som deltagit i en gruppträning 

jämfört med individer som istället utfört individuell träning på hemmaplan (Neuberger et al., 
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2007). Det finns även forskning som inte avspeglar den syn på teamrehabilitering som 

deltagarna berättade om under intervjuerna. Istället framhåller dessa studier att vårdteam 

många gånger inte har de resurser som krävs samt att samarbetet mellan professionerna 

fungerar dåligt vilket leder till att teamen inte utvecklas (Pingel & Robertsson, 1998; Sebrant, 

2000). Att deltagarna i den här studien hade mestadels positiva upplevelser och erfarenheter 

av teamrehabiliteringen kan tyda på att samarbetet mellan professionerna har fungerat bra.  

Under studiens gång var det många deltagare som berättade att de upplevde att de kunde 

lära av varandra under gruppträningen. Att de under gruppträningen kunde studera en 

annan deltagare och på så vis få inspiration till nya övningar eller tips på hur de kunde 

förenkla en övning. Personer har tillsammans förmågan att interagera med sin omgivning 

vilket kan resultera i kollektiva åtgärder som gynnar alla individer i gruppen (McAlister et al., 

2008). Gruppträning ett bra verktyg att använda för att få individer att genomgå en 

beteendeförändring. Det positiva med gruppträning är att deltagarna får förebilder som de 

kan inspireras och ta hjälp av (Abraham & Michie, 2008).  Deltagarna berättade under 

intervjuerna att de genom att observera hur en annan deltagare utförde träningen själva 

kunde få hjälp med träningen. Upplevelsen av denna sortens inlärning kan kopplas till det 

social kognitiva begreppet modellinlärning (Denison & Åsenlöf, 2012).  

 Metoddiskussion 

 

En kvalitativ och induktiv ansats valdes då syftet med studien var att undersöka deltagarnas 

upplevelser och erfarenheter av gruppträningen i teamrehabiliteringen genom enskilda 

intervjuer. Den kvalitativa designen gör det möjligt att få till djupa diskussioner. Nackdelen 

med en studie i kvalitativ design är att studiens resultat inte är överförbart till befolkningen 

(Carter, Lubinsky & Domholdt, 2011). Det är den som läser en kvalitativ studie som får 

avgöra om det som studien kommer fram till går att överföra till en annan verksamhet. För 

att möjliggöra att läsaren ska kunna avgöra om studien kan överföras eller inte var 

författarna noga med att beskriva studiens tillvägagångsätt (Granskär & Höglund-Nielsen, 

2012). 

Den induktiva ansatsen innebär att data analyseras förutsättningslöst. Att vara helt 

förutsättningslöst i analysen var en utmaning då författarna hade förförståelse inom ämnet. 

En förförståelse som handlar om vilken bild och kunskap författarna sedan tidigare har av 

det som ska studeras. Här inkluderas teoretisk kunskap, förutfattade meningar och tidigare 

erfarenheter, vilket författarna behöver ta ställning till för att öka trovärdigheten i resultatet 
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(Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Författarna hade bland annat förförståelse inom 

beteendemedicin med olika begrepp och teorier, vilket författarna tog hänsyn till genom att 

försöka bortse från dessa förkunskaper för att lyckas analysera materialet förutsättningslöst. 

Författarna strävade efter att vara neutrala genom att utföra en textnära analys av det 

insamlade materialet. Det neutrala förhållningssättet samt att en textnära analys utfördes 

bidrog till att öka studiens trovärdighet.  

Rekryteringen av deltagare till studien skedde genom ett ändamålsenligt- och 

bekvämlighetsurval (Bryman & Bell, 2007; Carter, Lubinsky & Domholdt, 2011). Det var 

författarnas kontaktpersoner från sjukhuset som hjälpte till att rekrytera deltagare till 

studien. Att ta hjälp av kontaktpersonerna kan ha medfört nackdelar. Ett urvalsbias skulle 

kunnat ha uppstå om kontaktpersonerna medvetet valde att endast tillfråga de deltagare som 

de visste hade en positiv upplevelse av gruppträningen. För att undvika detta systematiska fel 

kom författarna och kontaktpersonerna överens om att samtliga deltagare i ettårsgruppen 

skulle tillfrågas. Då inte alla från ettårsgruppen valde att delta i studien tillfrågade 

kontaktpersonerna fyra nya från en annan rehabiliteringsgrupp på sex personer. Hur urvalet 

av dessa fyra personer skedde har författarna inga uppgifter vilket kan ha inneburit att ett 

urvalsbias kan ha förekommit. Det finns även risk för bias om de deltagare som inte hade 

positiva upplevelser och erfarenheter tackade nej till att medverka i studien. Dessa är 

faktorer skulle ha kunnat påverka studiens resultat som nästan enbart visade på positiva 

upplevelser och erfarenheter. Att resultatet speglade positiva upplevelser och erfarenheter av 

gruppträningen tror författarna kan bero på gruppdynamiken som är unik för ett den 

specifika gruppen. Att deltagarna kom från två olika grupper är därför positivt då resultatet 

inte enbart speglar gruppdynamiken i ettårsgruppen. 

Datainsamlingen skedde genom individuella intervjuer. Individuella intervjuer valdes för att 

skapa förutsättningarna för alla deltagarna skulle våga och känna sig trygga med att dela med 

sig om sina upplevelser och erfarenheter. Om istället gruppintervjuer hade genomförts i 

denna studie så hade datainsamlingen förmodligen försvårats då inte alla deltagarna kände 

varandra sedan tidigare.  Om en gruppintervju genomförs där inte alla deltagare känner 

varandra är det svårare för individerna att känna trygghet och på så vis våga öppna sig och 

dela med sig (Trust, 1997). Gruppintervjuer kan även ha fördelar exempelvis kan deltagarna 

hjälpas åt att påminna varandra om vad de gått igenom och vad de kan berätta mer om 

(Carter, Lubinsky & Domholdt, 2011).  

De individuella intervjuerna skedde med hjälp av en frågeguide som innehöll öppna frågor då 

författarna inte ville styra deltagarna. Då öppna frågor kan ge omfattande svar beslutade 

författarna att intervjuerna skulle vara semistrukturerade. Semistrukturerade intervjuer 
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skapar möjligheter att ställa följdfrågor vilket är bra då oväntade uttalanden skulle kunna 

uppstå under en intervju. Enligt Krag-Jacobsen (1993) kan dessa oväntade svar ha betydelse 

för resultatet. Olika följdfrågor ställdes beroende på vad intervjupersonen berättade om 

under intervjun. Att det inte är samma följdfrågor ställs under intervjuerna möjliggör att det 

insamlade materialet får en större variation (Granskär & Höglund-Nielsen, 2012). En annan 

fördel med följdfrågor är att de skapar förutsättningar för intervjupersonen att fördjupa och 

utveckla sina svar. Då studien hade ett beteendemedicinskt perspektiv utgjorde följdfrågor en 

viktig roll för att få ut djupare svar från bio, psyko och sociala aspekter. Ibland behövde en 

extra fråga ställas för att få svar från samtliga aspekter. I efterhand ansåg författarna att valet 

att ha semistrukturerade intervjuer tillförde studiens resultat ett djupare material eftersom 

följdfrågorna gav mer utvecklade svar.  

Frågeguiden användes i alla intervjuerna vilket bidrog till en bra struktur i samtalet samt 

möjliggjorde ett innehållsrikt material. För att öka chansen till att intervjuerna skulle få en 

bra struktur bestämde författarna att varje intervju skulle styras av en förutbestämd 

intervjuare. Anledningen till det var bland annat för att minska eventuell otydlighet för 

deltagaren vem hon eller han skulle prata till.  Att båda författarna deltog i samtliga 

intervjuer bidrog till att den ena författaren kunde komplettera med följdfrågor. 

Huvudansvaret för intervjuerna skiftade mellan författarna. Om det istället endast skulle 

vara en författare som hade huvudansvaret för samtliga sex intervjuer så skulle den 

författaren få mer erfarenhet och på så vis kunna bli en bättre och säkrare intervjuare. 

Författarna valde dock att ha två intervjuare under hela processen då det gav en jämn 

fördelning mellan författarna angående ansvar och delaktighet.  

De två första intervjuerna var testintervjuer. Testintervjuerna användes för att kontrollera att 

frågeguiden höll måttet och att intervjun gav användbara och relevanta svar i förhållande till 

studiens syfte (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Testintervjuerna gjorde det även 

möjligt för författarna att öva på rollen som intervjuare vilket gjorde dem bättre förberedda 

inför de kommande intervjuerna. Författarna upplevde att dessa testintervjuer bidrog till en 

ökad trygghet i rollen som intervjuare.  

 

En av de två testintervjuerna valde författarna att inte inkludera då det insamlade materialet 

inte svarade på studiens syfte. Orsaken till att testintervjun inte gav ett bra material kan bero 

på att ingen bra kontakt skapades mellan intervjuaren och intervjupersonen. Att skapa en bra 

och fördelaktig kontakt mellan intervjuaren och intervjupersonen är väldigt viktigt för att 

intervjun ska kunna nå framgång i relation till syftet (Carter, Lubinsky & Domholdt, 2011). 

En annan orsak författarna tror kan ha påverkat resultatet av intervjun är miljön som 
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intervjun utfördes i. I samråd med patienten bokades intervjun i en lokal som kan ha 

upplevts som en bullrig miljö vilket skulle kunnat orsaka en osäkerhet och dålig 

koncentration både hos intervjupersonen som hos intervjuaren. En lärdom av detta var att 

resterande intervjuer hölls i tystare lokaler för att förhindra att detta skulle ske igen. 

De sex personerna som intervjuades kom från två rehabiliteringsgrupper. Det kan ses som en 

nackdel att alla intervjupersoner inte deltagit i samma rehabiliteringsgrupp under samma 

tidsperiod då de exempelvis inte upplevt samma gruppdynamik. Deltagarna hade inte heller 

samma tidsdistans från rehabiliteringsperioden vilket kunde påverkat upplevelserna och 

erfarenheterna. En fördel var att det bidrog till en ökad variationsrikedom i datainsamlingen 

och möjliggjorde en bredare insyn i deltagarnas upplevelser och erfarenheter från 

rehabiliteringen. Beslutet att först och främst rekrytera deltagare från ettårsgruppen togs då 

författarna ville att deltagarna skulle fått distans till rehabiliteringen och kunna diskutera 

kring vad de egentligen fått med sig och använt sig av i vardagen. Författarna har inte tagit 

hänsyn till att deltagarna kommer från två olika grupper i resultatet utan analyserat 

resultatet som en helhet. Då studien har en kvalitativ design och syftet med studien inte är att 

jämföra olika grupper eller individer utfördes ingen jämförelse mellan grupperna.  

Analysprocessen pågick under en längre tid då författarna flertalet gånger gick tillbaka till 

analysen för att förändra och förbättra resultatet. Författarna fick stöttning och tips från 

handledningsgruppen under processen vilket författarna upplevde utvecklade analysen och 

resulterade i ett bättre material.  Att vara metodisk med sitt datamaterial innebär att man 

förhindrar slarvigt arbete genom att dubbelkontrollera sin procedur och sitt datamaterial 

(Yin, 2013). Att ha tillgång till personer som känner till innehållet och metoderna i studien 

och kan ge feedback under processen är väldigt positivt. Vägledningen medför att författarna 

är tvungna att tänka om och omarbeta texten till nya versioner, vilket leder till att 

forskningen stärks (Yin, 2013). 

Att handledare och övriga deltagare i hanledningsgruppen gav feedback på författarnas 

analyseringsarbete, att analysen utfördes utifrån en förutbestämd mall (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2012) och att författarna noggrant beskrev hur analysen utfördes bidrog till att 

öka studiens trovärdighet. I studiens resultat finns många citat från intervjudeltagrana. Citat 

från intervjudeltagare bevisar trovärdigheten i studien (Granskär & Höglund-Nielsen, 2012). 
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 Etikdiskussion 

 

Författarna tog hjälp av kontaktpersoner från sjukhuset för att rekrytera deltagare till 

studien, kontaktpersonerna är fysioterapeuter som arbetar med teamrehabiliteringen. 

Anledningen till att författarna valde att inte rekrytera deltagarna personligen var för att 

skydda de berörda personernas integritet genom att inte få tillgång till deras efternamn eller 

adresser. Nackdelen med att kontaktpersonerna var deltagarnas vårdgivare var att deltagarna 

skulle kunnat känna sig tvingade att tacka ja till att medverka i studien då de vill vara 

vårdgivaren till lags. För att minska risken att personerna skulle känt sig tvingade skickades 

informationsbrevet ut en tid innan kontaktpersonerna kontaktade dem. Det möjliggjorde att 

de tänkta deltagarna hade tid på sig att fundera kring eventuell medverkan i studien. Denna 

betänketid anser författarna minskade risken att de skulle känt sig tvingade att delta. I 

informationsbrevet tydliggjordes att medverkan i studien var helt frivilligt och att deltagarna 

när som helst kunde välja att avbryta sitt deltagande utan att motivera varför. Ett samtycke 

till att delta i intervjun kan när som helst tas tillbaka om inte deltagaren känner sig trygg med 

att delta i intervjun (CODEX, 2013). Ingen av de som deltog i studien valde att ta tillbaka sitt 

samtycke.  

Intervjuaren bör vara medveten om intervjun kan resultera i psykisk oro hos 

intervjudeltagaren (Malterud, 2009). Författarna har noga övervägt de frågor som ingår i 

frågeguiden. För att kunna skapa möjlighet till att deltagarna skulle känna sig trygga fick 

deltagarna själva välja plats för intervjun. Författarna berättade även för deltagarna att det 

som framkom under intervjun inte skulle kunna kopplas till dem personligen. Deltagarna 

försäkrades även om att det inspelade materialet skulle förvaras säkert på en 

lösenordskyddad dator för att sedan förstöras när uppsatsen blir godkänd. Författarna 

bedömde inte att intervjudeltagarna upplevdes oroliga i samband med intervjuerna och inga 

etiska dilemman uppkom under studiens gång. 

6 SLUTSATS 

Studiens resultat tyder på att fysioterapi i form av gruppträning som en del i 

teamrehabilitering medför många positiva upplevelser och erfarenheter för personer med 

reumatisk sjukdom. Deltagarna kan öka sina insikter om hur fysisk aktivitet kan bidra till att 

de mår bättre och därigenom ökar möjligheterna till att deras fysiska aktivitetsnivå ökar. 
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Gruppträning skapar också en samhörighet som skapar förutsättningar för en ökad förståelse 

för sin situation. Erfarenheten att leva med en reumatisk sjukdom kan sammanföra personer 

och bidra till att ett erfarenhets- och kunskapsutbyte sker. Utbytet mellan deltagarna kan 

kopplas till det social kognitiva begreppet modellinlärning. Resultatet om positiva 

upplevelser av sammanhållningen stärker tidigare studiers resultat om att positiva utfall 

uppstår när personer i liknande situationer får träna tillsammans. Sammanfattningsvis tyder 

resultatet i studien på att omgivningen i form av stöttande gruppmedlemmar och kliniker 

samt individfaktorer som medvetenhet om träningens effekter är faktorer som har betydelse 

för deltagarnas upplevelser och erfarenheter av gruppträningen. 

Studiens resultat ger en fördjupad förståelse om individer med en reumatisk sjukdom 

upplevelser och erfarenheter av gruppträning, ett resultat som fysioterapeuter kan ha i 

åtanke inför behandling av en patient med en reumatisk sjukdom. 

Författarna bedömer att det finns ett behov av ytterligare studier om patienter med 

reumatisk sjukdoms upplevelser och erfarenheter av fysioterapi i form av gruppträning i 

teamrehabilitering. Det vore bra att utföra större och kvantitativa studier inom området då 

det gör det möjligt att överföra studiens resultat till en större population.  
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 BILAGA A, INFORMATIONSBREV 

Vi är två fysioterapeutstudenter (tidigare benämnt sjukgymnaststudenter) från Mälardalens 

Högskola som ska skriva ett examensarbete om personers upplevelser och erfarenheter av den 

träning som har erbjudits vid deltagande i teamrehabilitering på reumatologkliniken. Syftet 

med studien är att undersöka hur deltagarna själva upplevt träningen och vad de har fått för 

erfarenheter av att medverka i teamrehabilitering. En analys och utvärdering av 

teamrehabilitering som behandlingsform sker för att tydliggöra vad deltagarna har upplevt 

som bra och mindre bra för att i framtiden kunna utveckla och förbättra teamrehabiliteringen.  

Du tillfrågas att delta i denna studie eftersom du deltagit i dagvårdsrehabilitering under 6 

veckor på reumatologmottagningen på Mälarsjukhuset i Eskilstuna. Det här brevet skickas ut 

via personalen på avdelningen vilket betyder att dina personuppgifter inte är synliga för oss 

som författare. Dina personuppgifter blir först synliga för oss som författare om du väljer att 

delta i studien. Fysioterapeuten på reumatologavdelningen kommer personligen att ringa upp 

dig inom en vecka för att avstämma om du vill delta eller inte. 

Vid medverkan i studien kommer du att intervjuas enskilt av oss författare under cirka 30 

minuter. Intervjun kommer att äga rum vid ett tillfälle under vecka 42-50, tid och plats 

bestäms i samråd med dig. Vi kan erbjuda lokal för intervjun på Mälardalens högskola i 

Eskilstuna men kan också ske på annan plats.   

Deltagande i studien är helt frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta ditt deltagande 

utan att motivera varför. Ifall du inte vill svara på en enskild fråga kan du avstå utan att 

förklara varför. 

Vi kommer att spela in ljudet från intervjun för att vi sedan skall kunna analysera och skriva 

ner intervjun. Dina svar och dina personuppgifter kommer att behandlas konfidentiellt vilket 

betyder att det du berättar inte kommer att kunna kopplas till dig personligen. Allt material 

från intervjun och dina personuppgifter kommer att behandlas med stor respekt och säkerhet. 

Materialet kommer att förvaras på en lösenordskyddad dator. Det är endast vi författare samt 

eventuellt examinatorn som bedömer vårt examensarbete som kommer att ha tillgång till det 

inspelade materialet.  Så fort examensarbetet blivit godkänt kommer det inspelade materialet 

att raderas.  

Resultatet i studien kommer att presenteras i form av en uppsats på Mälardalens Högskola. 

För ytterligare information och eventuella frågor kan du kontakta nedanstående ansvariga:  

Fysioterapeutstudenter och Författare 
Ebba Olsson, eon12009@student.mdh.se, 073-987 23 68 

Frida Lundqvist Bergvall, fbl12002@student.mdh.se, 070-499 61 42 

Handledare  

Maria Elvén Universitetsadjunkt Fysioterapeutprogrammet, maria.elven@mdh.se, 021-10 31  

 



36 

 

BILAGA B, FRÅGEGUIDE 

 

Upplevelse 

Berätta hur du upplevde träningen under rehabiliteringsperioden?   

Följdfrågor: Vad är du mest nöjd med vad gäller träningen? Tycker du det finns något som 

skulle kunna förbättras vad gäller träningen? 

 

Socialkognitiv teori 

Berätta hur du tänkte och kände inför träningsperioden i teamrehabiliteringen? 

Följdfråga: Vilka förväntningar hade du på träningen? 

Hur säker var du på du skulle klara av de 6 intensiva veckor med träning som ingår 

teamrehabiliteringen?  

Följdfråga: Kan du förklara mer varför du upplevde det på detta sätt? 

Berätta hur du upplevde det att träna i en grupp?  

Följdfrågor: Vad tillförde gruppen dig? Fanns det några nackdelar med att träna i grupp? 

 

Erfarenheter 

Vad tog du med dig från träningen under teamrehabiliteringen?  

Följdfråga: Har det du fick med dig från gruppträningen gjort att du på ett annat sätt idag 

jämfört med tiden innan teamrehabiliteringen?  
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