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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Den beteendemedicinska arbetsmodellen utgår från ett biopsykosocialt synsätt 

och utformades ursprungligen för att behandla patienter inom primärvården. Mälardalens 

högskola är det enda fysioterapeutprogrammet med en beteendemedicinsk inriktning. Det 

finns ingen tidigare forskning på hur fysioterapeuter tillämpar beteendemedicinsk 

arbetsmodell inom slutenvården.  

Syfte: Syftet var att undersöka hur fysioterapeuter, utbildade vid fysioterapeutprogrammet 

med beteendemedicinsk profil, upplever att de tillämpar de beteendemedicinska kunskaper 

och färdigheter som de lärde sig under grundutbildningen i sitt dagliga kliniska arbete inom 

slutenvården, med fokus på att uppnå hälsoinriktad beteendeförändring hos patienter. 

Metod: Studien är kvalitativ med en induktiv ansats. Datainsamling skedde genom fyra 

semistrukturerade intervjuer. Kvalitativ innehållsanalys gjordes på insamlad data. 

Resultat: Åtta kategorier framkom gällande upplevelsen av tillämpning av beteendemedicin 

inom slutenvården. Arbete mot oro, rädsla och negativa tankar. Strategier för ökad self-

efficacy. Strategier för att öka självreglering. Faktorer i hemmiljön. Naturlig integrering av 

beteendemedicin. Arbete med utgångspunkt från aktiviteter. Synsätt på patienters problem. 

Öka patienters medvetenhet och insikt. 

Slutsatser: Deltagarna i studien upplevde att de i hög grad tillämpar beteendemedicinska 

kunskaper och färdigheter i sin kliniska vardag inom slutenvården i syfte att uppnå 

beteendeförändringar men att detta sker ostrukturerat. Fler studier inom detta område med 

hög generaliserbarhet behövs. 

Nyckelord: beteendeförändring, operant inlärning, socialkognitiv teori, kvalitativ design 

  



ABSTRACT 

Background: The behavioural medicine approach is based on a biopsychosocial perspective 

and was originally designed to treat patients in the primary care. Mälardalen University has a 

physiotherapy program with a behavioural medicine profile. There is no previous research on 

how this model is applied in inpatient care. 

Aim: This study aimed to investigate how physiotherapists, educated at a physiotherapy 

program with a behavioural medicine profile, perceive that they are applying the behavioural 

medicine knowledge and skills that they learned during education in their daily clinical work 

in inpatient care, with a focus on achieving health-oriented behaviour change in patients. 

Method: The study is qualitative with an inductive approach. Data collection was done by 

four semi-structured interviews. Qualitative content analysis was conducted on data 

collected. 

Result: Eight categories emerged regarding the perception of the application of behavioural 

medicine in inpatient care. Work against anxiety, fear and negative thoughts. Strategies to 

increase self-efficacy. Strategies to increase self-regulation. Factors in the home environment. 

Natural integration of behavioural medicine. Working on the basis of activities. Approach to 

patients problems. Increase patients awareness and understanding. 

Conclusion: The participants in the study felt that they largely apply behavioural medicine 

knowledge and skills in their daily clinical inpatient care in order to achieve behavioural 

change but that this is done unstructured. Further studies in this area with high 

generalizability is needed. 

Keywords: behavioural change, operant learning, social cognitive theory, qualitative design 
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 BAKGRUND 

1.1 Biopsykosociala modellen och beteendemedicin 

Den biopsykosociala modellen lades fram som en teoretisk förklaringsmodell för hur ohälsa 

och sjukdomsliknande tillstånd kan uppstå och fortgå. Modellen betonar att de biologiska, 

psykologiska och sociala dimensionerna av hälsa samt sjukdom interagerar med varandra, 

vilket den biomedicinska modellen inte ger utrymme för (Engel, 1992).  

Beteendemedicin vilar på ett biopsykosocialt perspektiv och kan definieras som ett 

tvärvetenskapligt område med en process och en integrering av psykosociala, 

beteendemässiga och biomedicinska beståndsdelar. Tillämpning av beteendemedicin sker i 

samband med fysioterapeutiskt arbete när det gäller undersökning, diagnosticering, 

behandling och rehabilitering (International society of behavioral medicin, 2014; Denison & 

Åsenlöf, 2012).  

1.2 Beteendemedicinskt arbetssätt i fysioterapi   

Beteendemedicinskt arbetssätt för fysioterapeuter kännetecknas av att fysioterapeuten i sitt 

kliniska resonemang, analys och utformning av behandling utgår från vilka biopsykosociala 

faktorer som kan ha inverkan på patientens beteende och problematik. En fysioterapeut som 

arbetar utifrån ett biomedicinskt synsätt fokuserar däremot på fysiska och kroppsliga 

mekanismer och utgår ifrån diagnoser i sin analys och utformning av behandling. Inom 

beteendemedicin fokuseras det också mycket på att uppnå och bibehålla hälsoinriktade 

beteendeförändringar (Denison & Åsenlöf, 2012). Den beteendemedicinska arbetsmodellen 

utvecklades och anpassades ursprungligen för patienter inom primärvården som söker för 

muskuloskeletal smärta. De beteendemedicinska principerna och teorierna tillåter dock att 

modellen används även i andra vårdsammanhang. Arbetsmodellen anpassas och 

individualiseras då för varje givet sammanhang (Denison & Åsenlöf, 2012).  

En systematisk litteraturöversikt från Statens Beredning för medicinsk och social 

Utvärdering (SBU) kom fram till att när beteendemedicin integrerats med fysioterapi finns 

det ett starkt vetenskapligt stöd för att patienters aktivitetsförmåga förbättras på lång sikt 

(SBU, 2010). SBU skriver att; ’’Beteendemedicinsk behandling leder till bättre 

aktivitetsförmåga än annan behandling som inte innehåller beteendepåverkande insatser. 

Detta gäller 2–5 år efter avslutad behandling’’ (SBU, 2010 s. 16). Studier har visat att vid ett 

beteendemedicinskt arbetssätt finns det en god effekt för att minska smärtrelaterad 

aktivitetsbegränsning vid muskuloskeletal smärta (Åsenlöf, Denison & Lindberg, 2005a, 

2005b). 
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1.3 Utbildning, professionell kompetens och kliniskt resonemang 

Definitionen för professionell kompetens inom sjukvården omfattar sammanvägande 

användning av kommunikation, teknisk kompetens, kunskap, kliniskt resonemang, 

värderingar, känslor och reflektion i det dagliga arbetet gentemot den individ eller grupp som 

vårdas. Begreppet kompetens bygger på en rad grundläggande faktorer såsom kliniska 

färdigheter och vetenskaplig kunskap. Kompetens handlar om att använda kunskap för 

problemlösning och se till biomedicinska och psykosociala faktorer i sitt kliniska resonemang 

och att på ett bra sätt bemöta och kommunicera med kollegor och patienter (Epstein & 

Hundert, 2002).    

Inom fysioterapi innebär kompetens att fysioterapeuten har en god analysförmåga, ser hela 

bilden och förmår att göra en systematisk och effektiv undersökning (Oldmeadow, 1996). 

Dessutom betonar Oldmeadow att fysioterapeutisk kompetens innebär att kunna tolka och 

värdera undersökningsfynd och därefter kunna sätta in lämpliga fysioterapeutiska åtgärder 

genom ett väl avvägt kliniskt resonemang. Yrkeskompetensen är ständigt förändrande och 

starkt beroende av kontext (Epstein & Hundert, 2002). 

Kliniskt resonemang syftar till färdigheten som är nödvändig för en fysioterapeut för att 

sammanställa information från en undersökning, analysera fynd, skräddarsy en intervention 

och utvärdera dess effektivitet (Edwards, Jones, Carr, Braunack-Mayer & Jensen, 2004; 

Holdar, Wallin & Heiwe, 2013; Smith, Higgs & Ellis, 2008). Fysioterapeuter som tillämpar 

ett kliniskt resonemang som tar hänsyn till biologiska, beteendemässiga, psykologiska och 

sociala faktorer skulle kunna ha en stor positiv inverkan på patienters hälsa (Elvén, 

Hochwälder, Dean & Söderlund, 2014). Bristen på tidigare studier inom området gör att 

behovet är stort att undersöka hur beteendemedicin ingår i det kliniska resonemanget hos 

fysioterapeuter (Elvén et al., 2014).  

Fysioterapeutisk kompetens skapas genom att fysioterapeutstudenter tillämpar inlärda 

teoretiska och praktiska kunskaper i kliniska situationer och genom att studenterna 

observerar verksamma fysioterapeuters agerande och försöker därefter efterlikna deras 

beteende (Oldmeadow, 1996). Dessutom menar Oldmeadow att utveckling av kompetensen 

kan skapas genom att dela in och tillämpa kunskaper och färdigheter stegvis och var för sig. I 

en studie om professionell utveckling hos fysioterapeuter första två åren efter examen kom 

författarna fram till att en gemenskap och utbyte av erfarenheter med kollegor på 

arbetsplatsen var viktigt för deras utveckling. Det konstaterades även att under första året 

tenderade de nyblivna fysioterapeuterna ifrågasätta sina kunskaper och färdigheter vilket 

försvårade för dem att ta beslut. Under andra året litade de mer på sina kunskaper och 

färdigheter och de utvecklade ett större självförtroende i yrkesrollen och tog samtidigt på sig 

mer ansvar på arbetsplatsen och hade lättare att sätta sig in i nya patienters kontext 

(Hayward et al, 2013). 

Mälardalens högskola är i dagsläget den enda fysioterapeututbildningen med en tydlig 

beteendemedicinsk profil. Beteendemedicinska synsättet utgör en central del av 

fysioterapeutprogrammet och inkluderas i utbildningens fysioterapeutiska kurser som totalt 

motsvarar 123 högskolepoäng. Enligt skolans utbildningsplan är det ett mål att studenterna 

ska tillgodogöra sig ett beteendemedicinskt perspektiv på samspelet mellan människans 
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beteende och medicinska/biologiska faktorer i alla stadier av sjukdomsprocessen 

(Mälardalens Högskola, 2014). Studenterna utbildas att tillämpa det beteendemedicinska 

synsättet under grundutbildning och verksamhetsförlagd utbildning (Mälardalens högskola, 

2015). Verksamhetsförlagd utbildning genomförs inom kommunal verksamhet, habilitering, 

primärvård och slutenvård och är uppdelad för att främja en professionell utveckling samt för 

att kunna tillgodogöra sig en professionell kompetens (Mälardalens högskola, 2014).  

Beteendemedicinska kunskaper som lärs ut och som uppmuntras till att tillämpa är 

exempelvis att identifiera, en för patienten, prioriterad aktivitet som är viktig och vanligt 

förekommande i vardagen (Denison & Åsenlöf, 2012). Det läggs även vikt på att kartlägga 

denna aktivitet, vilket enligt Denison & Åsenlöf (2012) kan ske med till exempel dagbok eller 

genom observation. Vidare uppmuntras studenterna även att använda sig av funktionell 

beteendeanalys (SIRK), vilket innebär att man försöker hitta, beskriva och sammanställa 

viktiga faktorer som är påverkningsbara och som kan en relevans för hur en patient agerar i 

en specifik situation (Haynes & O’ Brien, 1990). I utbildningen lärs dessa färdigheter ut 

stegvis och var för sig då studenter läser förberedande undersökningskurs och därefter 

tillämpar kunskaperna under verksamhetsförlagd utbildning (Mälardalens högskola, 2014).  

1.4 Rehabilitering inom slutenvården 

Den beteendemedicinska modellen skapades främst för att användes till patienter i 

primärvården (Denison & Åsenlöf, 2012). Rehabilitering inom slutenvården är en 

förutsättning för att patienter som drabbats av exempelvis en stroke eller en höftfraktur ska 

kunna återfå tidigare förmågor. Den specifika rehabiliteringen lyder under Hälso- och 

sjukvårdslagen och innebär riktad träning som är tidsbegränsad och målinriktad utifrån 

diagnos (Hälso- och sjukvårdslagen [HSL]: 1982:763). Ofta handlar det om tillstånd med ett 

stort gap mellan det förväntade “friska livet” och den nedsatta funktion en patient ofta har till 

följd av sjukdom/skada. Detta kräver interdisciplinära insatser i samverkan med patienten 

för rehabilitering såväl fysiskt, psykologiskt, kognitivt och socialt. Rehabiliteringen är en 

process som ska hjälpa patienten att få kunskap och insikt om sitt eget tillstånd samt utveckla 

egna bemästringsstrategier samt att kunna ta ansvar för sin egen livssituation. Det är även en 

lärande process som syftar till att förändra ett beteende antingen hos patienten själv eller 

dennes närstående (Uppsala clinical research [UCR], 2014). 

1.5 Teoretiskt perspektiv 

Ett beteendemedicinskt arbetssätt inom fysioterapi grundas på flertalet teorier och modeller 

om vad som styr och påverkar människors beteenden och beteendeförändringar. Tre 

etablerade teorier är socialkognitiv teori, transteoretiska modellen och operant 

inlärningsteori (Glanz, Rimer & Viswanath, 2008).  

Den socialkognitiva teorin (SCT) visar på sambandet mellan individ, beteende och omgivning 

(Bandura, 1977). Ett beteende uppstår som en konsekvens av integreringen av dessa faktorer. 
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Viktiga begrepp inom SCT för att uppnå beteendeförändring är self-efficacy, självreglering 

och utfallsförväntningar. En hälsoinriktad beteendeförändring inom slutenvården syftar ofta 

till att återuppta tidigare rörelsemönster eller att lära sig att bemästra nya 

förflyttningsbeteenden i sin naturliga miljö efter en operation (Denison & Åsenlöf, 2012).  

Self-efficacy definieras som den egna tilltron till sin förmåga att utföra en uppgift under 

specifika omständigheter i en situation (Bandura 1977). Patienterna inom slutenvården har 

ofta snabbt förändrade fysiska förutsättningar till följd av trauma eller operation vilket kan 

påverka deras self-efficacy negativt i olika situationer. Nivån av self-efficacy styr till viss del 

hur mycket ansträngning som läggs i en uppgift och hur länge en patient försöker trots 

hinder och motgångar (Denison & Åsenlöf, 2012). Self-efficacy är även en viktig prediktor för 

en lyckad beteendeförändring för personer med akuta- och kroniska tillstånd (Benyon, Hill, 

Zadorian & Mallen, 2010; Denison, Åsenlöf, & Lindberg, 2004; Söderlund & Åsenlöf, 2010). 

Med hänsyn till detta är det av stor vikt att fysioterapeuter aktivt arbetar med att förbättra 

sina patienters self-efficacy i sitt dagliga kliniska arbete. För att öka self-efficacy finns fyra 

huvudkällor. Den effektivaste källan är mastery experience vilket innebär att genom 

erfarenheter bemästra eller inte bemästra ett beteende. En annan är att se andra bemästra 

beteendet genom att vara rollmodeller. Stöd och uppmuntran från andra samt fysisk och 

psykisk dagsform är andra källor till ökad self-efficacy (Bandura, 1986).  

Självreglering innebär att patienten själv klarar av att upprätthålla beteenden som är viktiga 

för sin hälsa. I det ingår att själv sätta mål, monitorera samt utvärdera för att anpassa sitt 

beteende för att uppnå sitt mål (McAlister, Perry & Parcel, 2008). Tre viktiga faktorer för att 

förbättra patienters självreglering är att fokusera på ett specifikt beteende, self-efficacy samt 

självförstärkning (Denison & Åsenlöf, 2012). En bra självreglering leder till att patienter 

klarar av kortsiktiga motgångar för att nå ett mål längre fram (Denison & Åsenlöf, 2012,). 

Olika typer av självreglering, främst självmonitorering har visats vara viktigt för att förstärka 

hälsobeteenden (Denison & Åsenlöf, 2012; Michie, Johnston, Francis, Hardeman & Eccles, 

2008). En god självreglering leder till att patienter i mindre eller större utsträckning blir mer 

självständiga i sin rehabilitering vilket är en del av målet i slutenvårdens rehabilitering (UCR, 

2014).  

Enligt SCT drivs beteenden och beteendeförändringar även till stor del av på förhand 

föreställda konsekvenser. Detta kallas för utfallsförväntningar, vilket i sin tur delas in i två 

delar. Resultatförväntningar som handlar om personens förväntningar om konsekvenser av 

ett visst beteende, men också hur viktigt det är för personen att uppnå ett specifikt resultat 

vilket kallas värdeförväntningar (McAlister et al., 2008). Förväntningarna patienten har 

gentemot en behandling bör utgöra grund för hur behandlingen utformas (Denison & 

Åsenlöf, 2012). Utfallsförväntningar och self-efficacy är tätt kopplat till utfallet av en 

beteendeförändring. Misslyckande att påbörja en beteendeförändring beror ofta på låg 

motivation utifrån på förhand uppfattade konsekvenser, snarare än oförmåga eller tron på 

oförmåga att utföra själva beteendeförändringen (Williams, 2010). 

En beteendeförändring sker enligt den transteoretiska modellen i olika steg. Dessa steg kallas 

stages of change och består av fem olika stadier: förnekelsestadiet, förbegrundande stadiet, 

förberedelsestadiet, handlingsstadiet och till sist vidmakthållandestadiet (Prochaska & 
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Velicer, 1997). Att ta hänsyn till vilket av dessa stadier en patient befinner sig på gör det 

möjligt att anpassa och optimera interventionen som ges till den individuella patienten och 

att ta sig vidare till nästa steg i beteendeförändringen. För att ta sig till nästa steg i en 

förändring är det viktigt att fördelar överväger nackdelar i patientens syn på det nya 

beteendet som eftersträvas, detta kallas beslutsbalans (Ogden, 2012). En del av målet för 

slutenvårdens rehabilitering är att patienten ska få insikt och kunskap om sitt eget tillstånd 

(UCR, 2014), vilket skulle kunna beskrivas som att hjälpa patienter ta sig från 

förnekelsestadiet till förbegrundande stadiet och vidare till förberedande stadiet.  

Operant inlärning innebär att individen tar lärdom och styrs via erfarenheter av 

konsekvenser av ett beteende (Ramnerö & Törneke, 2012; Sundel & Sundel, 2005). En 

konsekvens kan vara förstärkande vilket ökar sannolikheten för upprepning av beteendet, 

men en konsekvens kan även vara bestraffande vilket sänker sannolikheten för upprepning 

av ett beteende. Konsekvenserna som inverkar på ett specifikt beteende utgörs av subjektiva 

upplevelser från personen själv (Sundel & Sundel, 2005). Ytterligare ett centralt begrepp i 

den operanta inlärningsteorin är begreppet antecedent som innebär att ett specifikt beteende 

får bestämda konsekvenser vid vissa omständigheter. En antecedent är således en situations- 

eller individfaktor som påverkar patientens beteende. Sådana antecedenter kan vara 

exempelvis fysioterapeuten eller personal på sjukhuset, sängen de ligger i eller att 

övningstrappan har högre steg än i patientens hem (Denison & Åsenlöf, 2012). Detta gör att 

omgivningsfaktorerna i form av antecedenter kan ha stor påverkan på patienternas 

rehabilitering inom slutenvården och möjligheten till att överföra en beteendeförändring från 

sjukhusmiljön till hemmiljön. Vilket gör det viktigt och ger möjligheter för fysioterapeuter att 

ta hänsyn till dessa och arbeta aktivt med att förhålla sig till och påverka dem i den mån det 

är möjligt. 

SCT, transteoretiska modellen och operanta inlärningsteorin ger fysioterapeuter ett sätt att 

logiskt arbeta mot en beteendeförändring genom att dessa teorier utvecklar hur det går att 

påverka förutsättningar som är viktiga för genomförandet av en beteendeförändring. Self-

efficacy, självreglering och lärande genom konsekvenser är alla indikatorer för om en 

beteendeförändring kommer att lyckas samt bibehållas eller inte. En del av målet för 

rehabilitering inom slutenvården är att patienten vid behov ska förändra beteenden för att nå 

sina mål (UCR, 2014).  

1.6 Problemformulering 

Det beteendemedicinska synsättet vilar på en biopsykosocial modell som betonar samspelet 

mellan de biologiska, psykologiska och sociala dimensionerna av hälsa och sjukdom. 

Fysioterapeutprogrammet på Mälardalens högskola har en tydlig beteendemedicinsk profil 

som genomsyrar hela utbildningen. Studenter utbildas till att tillämpa och applicera det 

beteendemedicinska synsättet i klinisk verksamhet under grundutbildningen för att utveckla 

en beteendemedicinsk kompetens. Kompetens handlar om förmågan att kliniskt resonera 

och kunna tillämpa sina kunskaper och färdigheter i praktiken och är kontextberoende. 

Tidigare studier har visat att en beteendemedicinsk behandling i primärvård leder till bättre 
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aktivitetsförmåga för patienter än annan behandling på längre sikt. Inga tidigare studier är 

gjorda på hur den beteendemedicinska kompetensen från grundutbildningen överförs till det 

fysioterapeutiska kliniska arbetet inom slutenvården. Det finns en stor kunskapslucka då det 

i nuläget är oklart hur tillämpningen av beteendemedicinska kunskaper och färdigheter 

faktiskt upplevs gå till och särskilt i förhållande till hälsoinriktad beteendeförändring hos 

patienter. 

 SYFTE 

Studien syftar till att undersöka hur fysioterapeuter, utbildade vid fysioterapeutprogrammet 

med beteendemedicinsk profil, upplever att de tillämpar de beteendemedicinska kunskaper 

och färdigheter som de lärde sig under grundutbildningen i sitt dagliga kliniska arbete inom 

slutenvården, med fokus på att uppnå hälsoinriktad beteendeförändring hos patienter. 

 METOD OCH MATERIAL 

3.1 Design 

För att belysa syftet valdes en kvalitativ design med en induktiv ansats av den orsaken att 

författarna syftade till att undersöka fysioterapeuters upplevelser kring tillämpning av 

beteendemedicin. Innebörden av begreppet induktiv ansats är att analysering sker utan 

någon hänsyn till en bestämd modell, mall eller teori (Lundman & Hällgren Graneheim, 

2012).   

3.2 Urval 

I studien användes ett bekvämlighetsurval i och med att rekrytering av informanter skedde 

inom närmaste geografiska område och snöbollsurval genom att potentiella informanter och 

personliga kontakter fick hänvisa oss vidare till ytterligare potentiella informanter (Carter, 

Lubinsky & Domholdt, 2011; Trost, 2010). Fyra informanter rekryterades till studien. Urvalet 

av informanter i slutenvården gjordes på stroke-, mage och tarm-, kirurgisk-, och ortopedisk 

avdelning. Informanterna hade ett till fem års erfarenhet utav arbete inom slutenvården, 

arbetsomfattningen var på mellan 50 % - 100 % och examensåren sträckte sig från 2008 till 

2014. Informanterna bestod utav tre kvinnor och en man. 
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3.2.1 Inklusionskriterier 

Fysioterapeutexamen vid Mälardalens högskola till och med 2014 och som arbetar på någon 

avdelning inom slutenvården på minst 50 %. Deltagarna skulle ha arbetat minst ett år som 

fysioterapeut efter examen samt ha arbetat minst två månader på en avdelning inom 

slutenvården. 

3.2.2 Exklusionskriterier 

Fysioterapeuter som läst magister-/masterprogram på Mälardalens högskola eller andra 

lärosäten, då dessa kunskaper kan inverka på deras arbetssätt, vilket innebär att detta inte 

nödvändigtvis avspeglar grundutbildningens beteendemedicinska innehåll. Även informanter 

som läst kurser i beteendemedicin, kognitiv beteendeterapi eller motsvarande utöver 

grundutbildningen vid Mälardalens högskola exkluderades av samma skäl som ovan.   

3.3 Datainsamlingsmetod 

Datainsamlingen genomfördes med individuella semistrukturerade intervjuer (Carter et al., 

2011). Intervjuguiden bestod av sex huvudfrågor med följdfrågor som var kopplade till 

studiens syfte (bilaga A). Intervjuguiden bestod av frågor som behandlade informantens egna 

upplevelse av tillämpning av kunskaper och färdigheter i beteendemedicin vid anamnes, 

undersökning, åtgärder och frågor kring deras inställning till att använda den 

beteendemedicinska kompetensen i slutenvården. Intervjuguiden fokuserade även på self-

efficacy samt självreglering och hur informanten arbetade med detta.  

Båda författarna närvarade under intervjuerna och samtalen spelades in med diktafon. Den 

ena författaren ledde samtalet och den andra hade en kompletterande funktion. Under 

intervjun skrev författaren med den kompletterande funktionen enstaka anteckningar över 

viktiga ord och meningar som informanten sade. Dessa kunde författaren återkomma till 

senare och fråga om igen om det var något oklart som behövdes beskrivas mer detaljerat. 

Den kompletterande författaren ställde följdfrågor till informanten när något svar behövde 

återkommas till eller utvecklas. Rollerna ovan varierades mellan samtliga intervjuer, dock ej 

under en och samma intervju.  

3.4 Tillvägagångssätt 

3.4.1 Rekrytering 

Studieförfattarna använde sig utav bekvämlighetsurval då de inriktade sig på att rekrytera 

informanter inom närmaste geografiska område. Studieförfattarna kontaktade först 

avdelningar inom slutenvården genom ett e-postutskick och telefonsamtal till 
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verksamhetschef på 13 avdelningar utspritt inom olika verksamheter. Svarsfrekvensen på 

denna metod var begränsad och resulterade inte i någon potentiell informant.  

Istället användes personliga kontakter för rekrytering av informanter som överensstämde 

med studiens inklusionskriterier. De personliga kontakterna utgjordes av fysioterapeuter i 

arbetslivet som förmedlade ytterligare kontakt med potentiella informanter, enligt ett 

snöbollsurval, dessa personliga kontakter uppfyllde själva i de flesta fall studiens 

inklusionskriterier (Carter et al., 2011). Möjliga informanter fick ett informationsbrev (bilaga 

B) om studiens syfte och innehåll, de som var positivt inställda till medverkan ombads att 

fundera över nya informanter som kunde vara aktuella för studien som författarna kunde 

kontakta och även att svara ja/nej till deltagande i studien via e-post. Frågor ställdes till varje 

ny tilltänkt informant för att försäkra att dessa uppfyllde alla inklusionskriterier, i de fall 

dessa inte uppfylldes nekades fysioterapeut att delta i studien.  

När informanterna tackat ja till medverkan kontaktades aktuell verksamhetschef som fick 

informationsbrevet och även ett intyg för skriftligt godkännande. Författarna tillsammans 

med informanterna bestämde tid och plats för intervju efter att informanten tackat ja till 

medverkan. När tillräckligt många fysioterapeuter som uppfyllt inklusionkriterierna valt att 

ställa upp som informanter slutade författarparet att söka efter fler informanter. Sammanlagt 

kontaktades 13 fysioterapeuter som uppfyllde inklusionskriterierna för studien, 4 av dessa 13 

tackade ja till att delta i studien. 

3.4.2 Intervjuer 

Innan de fyra intervjuerna genomfördes två provintervjuer. Syftet med provintervjuerna var 

att författarna skulle få en större trygghet i rollen som intervjuare samt för att få en god 

intervjuteknik. Deltagandet och rekryteringen till detta gjordes på samma sätt som till de 

vanliga intervjuerna, med undantaget att de inte behövde arbeta inom slutenvården. 

Personerna som ställde upp för provintervju arbetade båda som fysioterapeuter inom 

primärvård, med två respektive fem års erfarenhet av detta. Dessa tog examen från 

fysioterapeutprogrammet år 2011 respektive år 2013, därmed bedömdes intervjuguiden 

kunna testas gentemot dessa i provintervjuer. Provintervjuerna genomfördes för den ena 

fysioterapeuten på arbetsplatsen i ett behandlingsrum och för den andra i ett grupprum i 

högskolans lokaler. Resultatet av dessa provintervjuer medförde en revidering av 

intervjuguiden vilket innebar mer vardagsspråk och mindre krångliga begrepp i frågorna 

men också fler följdfrågor. Vidare resulterade detta i mindre värderande feedback till 

informanterna vid intervjutillfällena kring deras svar på frågor och färre ledande frågor 

ställda. Provintervjuerna inkluderades inte i analysen då fysioterapeuterna inte matchade 

inklusionskritierna. 

De fyra intervjuerna som ingick i datainsamlingen genomfördes i ett samtalsrum eller 

behandlingsrum på informantens arbetsplats, därför att dessa platser med största 

sannolikhet skulle upplevas som trygg och bekväm för informanten. Vid intervjutillfället fick 

informanten först läsa igenom informationen i informationsbrevet och studieförfattarna 

återgav därefter information om studiens syfte, frivilligt deltagande, konfidentialitet och 

informanten gav sitt informerade samtycke muntligt till att delta i studien. Intervjuerna 
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spelades in med en diktafon och fördes omedelbart över till ett USB-minne och filerna 

raderades därefter från diktafonen. USB-minnet förvarades i låst skåp hemma hos en av 

studieförfattarna för att säkerställa att obehöriga ej kunde få tillträde till intervjumaterialet. 

Varje enskild intervju tog 25-45 minuter. 

Vid intervjutillfällena inledde författarna med att förtydliga respektive roller, det vill säga att 

en författare höll i intervjun och att den andre var mer tillbakadragen. Därefter tydliggjordes 

syftet och författarna betonade att svaren inte värderades. Detta understrykande att svaren 

inte värderades skedde både innan och under intervjun. 

För att uppnå ett tillåtande klimat vid intervjuerna var författarna noga med placering och 

avstånd till informanten. Intervjupersonen placerade sig närmare informanten för att 

framhålla vem utav författarna som ansvarade för intervjun, och den andre författaren 

placerade sig på något större avstånd för att öka tryggheten och minska risken för att 

informanten skulle uppfatta intervjusituationen som obekväm. Vid intervjun talade 

författarna tydligt och direkt till intervjupersonen och författarna eftersträvade att ställa 

öppna och inbjudande följdfrågor (Carter et al., 2011). 

Intervjun avslutades med att en av författarna frågade informanten om hen hade något att 

tillägga kring frågorna och ville utveckla sitt svar. Därefter tackade studieförfattarna för 

deltagandet och informerade om att informanten kan få uppsatsen skickad till sig via e-post 

när den är godkänd. 

3.4.3 Bortfall  

Bedömningen som gjordes var att det behövdes åtminstone fyra intervjuer för att få 

tillräckligt med data för analys (Trost, 2010). Det blev inget bortfall bland de fyra 

informanter som samtyckte att delta i studien. Om bortfall av någon anledning hade inträffat, 

skulle författarna i ett sådant läge göra en omedelbar nyrekrytering.  

3.5 Dataanalys 

Med utgångspunkt från studiens syfte användes kvalitativ innehållsanalys (Lundman & 

Hällgren Graneheim, 2012). Materialet transkriberades inledningsvis av författarna. 

Transkriberingen genomfördes på dator och delades upp mellan författarna med tanke på 

arbetets omfattning.  Intervjupersonerna kodades med siffror för informant (In01/04) och 

sidnummer (Carter et al., 2011). Detta medförde att sida tre för den andra informanten 

tilldelades In02/03. Kodningen skedde för att författarna i analysprocessen skulle kunna 

härleda var och från vilken intervju ursprunglig data kom ifrån. Varje transkribering lästes 

därefter individuellt av båda författarna för att få en uppfattning och en helhetsbild över den 

enskilda intervjun. Efter detta plockades meningsbärande enheter ut ur texten, vilket innebar 

att meningar som var relevanta för studiens syfte valdes (Lundman & Hällgren Graneheim, 

2012). Dessa jämfördes därefter mellan båda studieförfattarna och för att uppnå konsensus 

diskuterades enheterna sedan gemensamt huruvida de överensstämde med syftet eller inte.  

Meningskondensering genomfördes sedan gemensamt av studieförfattarna, vilket innebar att 
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en mening förkortades men utan att den förlorade kärnan i dess innebörd. Samtliga 

kondenserade meningsenheter tilldelades därefter en kod, vilket innebar att den 

kondenserade meningsenheten abstraherades och fick ett fåtal ord som en etikett (kod). 

Sedan placerades koderna i olika underkategorier och kategorier, vilka var tillräckligt tydliga 

för att en kod endast passade i en av dem. Analysen diskuterades även i en grupp med 

fysioterapeutstudenter som alla skrev ett examensarbete i fysioterapi samt med handledaren. 

En underkategori/kategori utgörs av koder med ett liknande innehåll (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2012; Patton, 2002). Författarna valde att avsluta analysen vid den manifesta 

(textnära) nivån där slutsteget är kategorier.  

 

Tabell 1: Exempel på analysprocess med kvalitativ innehållsanalys:  

Meningsbärande enhet. Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

Aa, i anamnesen är det 

omgivningsfaktorerna en jättestor del 

och det är ju för att vi ska kunna 

rehabilitera och veta vad de ska 

komma hem till. 

I anamnesen är 

omgivningsfakto

rerna hemma en 

stor del för 

rehabiliteringen. 

Anamnestiska 

uppgifter om 

omgivningsfak

torer i 

hemmet. 

Omgivningsfak

torer i hemmet. 

Faktorer i 

hemmiljön. 

Sen får man ju, de får man ut i 

korridoren, så de ser ju alla andra gå 

runt med sina gåbord och slangar 

överallt och så de ser ju att det 

fungerar. 

De ser alla andra 

gå runt i 

korridoren och 

ser att det 

fungerar. 

Visar att andra 

patienter 

lyckas. 

Användning av 

rollmodeller. 

Strategier för 

ökad self-

efficacy 

Sen så frågar jag också, eller säger 

man även att det var ju bra att du tog 

tag i armstöden istället för att du tar 

rollatorn. Man kan säga bra när du 

sträcker knäna så att man är ganska 

specifik på att säga "bra du kom 

upp!", man säger nånting mer, nån 

detalj som kanske etsar sig fast att 

såhär ska jag fortsätta göra för det är 

bra. 

Säger specifikt 

vad som var bra 

för att fortsätta 

göra det. 

Säger specifikt 

vad som 

gjordes bra. 

Positiv 

återkoppling 

till patient. 

Strategier för 

ökad self-

efficacy 
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3.6 Etiska överväganden 

Innan deltagande skickades ett informationsbrev ut till fysioterapeuterna där studiens 

upplägg konkretiserades och där information angående samtycke, frivilligt deltagande och 

möjlighet att avbryta deltagande presenterades (bilaga B). Informationen gavs även muntligt 

i samband med intervjutillfället för att säkerställa att varje enskild deltagare hade tagit del 

och samtyckt till informationen i informationsbrevet. Informationen som meddelades 

muntligt till informanterna var att de utan anledning kan välja att avbryta deltagandet samt 

att deltagandet innebär respekt för konfidentialiteten (Codex, 2015).  

Verksamhetschefen tilldelades ett informationsbrev och ett intygsformulär för skriftligt 

godkännande till att den aktuella fysioterapeuten får delta i studien. Intervjuer gjordes 

uteslutande med fysioterapeuter vars verksamhetschef godkänt deltagande.  

 RESULTAT   

Utifrån studiens syfte genererade analysprocessen åtta kategorier och 24 underkategorier. I 

nedanstående redovisning presenteras underkategorierna med kursiv stil. 

Tabell 2. Studiens resultat i form av underkategorier och kategorier. 

Underkategori Kategori 

Ta det lugnt och går steg för steg 

Exponering vid rädsla-undvikande 

Ta bort fokus från det negativa 

Skapa trygghet i situation 

Motverka negativa resultatförväntningar. 

Arbete mot oro, rädsla och negativa tankar 

Användning av rollmodeller 

Patienten får prova på och stegra successivt  

Ingjuta trygghet i tilltro till förmåga 

Positiv återkoppling till patient 

Strategier för ökad self-efficacy 



 

12 

Individuell målsättning 

Uppmuntra till självständighet och 

självförstärkning 

Aktivitetsdagbok för självmonitorering 

Minskar återkoppling till patienten 

Strategier för att öka självreglering 

Tankar och känslor kring hemsituation 

Omgivningsfaktorer i hemmet 

Klara framtida situationer i hemmet 

Hänsyn till faktorer i hemmiljön 

* Naturlig integrering av beteendemedicin 

Utvärdering av aktivitet 

Analysering av aktivitet 

Diskutera utförande vid aktivitet 

Kartläggning av aktivitet 

Arbete med utgångspunkt från aktiviteter 

Helhetssyn på patienten 

Arbetar delvis utifrån SIRK 

Synsättet på patienters problematik 

Skapa medvetenhet kring konsekvenser av 

beteenden 

Ge patienten insikt i sin situation 

Öka patienters medvetenhet och insikt 

* = ingen underkategori. 

4.1 Arbete mot oro, rädsla och negativa tankar 

Det framkom att informanterna upplevde att de arbetade på olika sätt med att motverka oro, 

rädsla och negativa tankar hos patienterna, och att det är en viktig del av rehabiliteringen 

inom slutenvården. 
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En strategi som uttrycktes för att motverka oro och rädsla var att få dem motiverade att 

komma upp till sängkant genom att göra det mycket långsamt. Det framkom att det 

fokuserades på att börja på en låg nivå och därefter gå steg för steg långsamt framåt. Dessa 

strategier utmynnade i underkategorin Ta det lugnt och går steg för steg och följande citat 

speglar detta:  

“Det är där jag jobbar med också att ta det steg för steg. Att, eehm, inte blåsa på för hårt från 

början. Det ger inget bra resultat när det är någon som har sådana orostankar.” Informant 5  

Exponering vid rädsla-undvikande var en metod som informanterna upplevde sig använda 

för att reducera rädsla som patienterna hade inför en viss aktivitet. Inte sällan rörde det sig 

om rädsla för att resa sig upp eller att belasta vid trappgång. Informanterna arbetade då med 

att utsätta patienten för det den är rädd för.   

“Och ganska snabbt kommer det ju också att, märker man om de är rädda. Har man drabbats 

av en stroke kan man vara mycket rädd för att det ska hända igen och sådär. Och då får man 

försöka att utreda vad deras rädslor består i och om man kan på något sätt hjälpa de utsätta sig 

för de som de är rädd för.” Informant 4 

Vidare gav flera av informanterna uttryck för att de upplevde att de arbetade med att Ta bort 

fokus från det negativa. Vilket ofta var smärta, rädsla och oro. Följande citat belyser detta:  

“Vi försöker distrahera bort från smärtan om det är någon som är väldigt orolig.” Informant 6 

En ytterligare underkategori, Skapa trygghet i situation, framkom också som en upplevd 

metod för att arbeta vid rädsla och oro. Det uttrycktes att informanterna upplevde att de 

arbetade på olika sätt för att patienten skulle känna en trygghet i samband med utförande av 

rehabiliterande åtgärder. Frekvent förekommande var upplevelsen av att de var flera ur 

personalen vid utförande av rehabiliterande åtgärder för att patienter med rädsla och oro 

skulle känna sig tryggare. De upplevde även att de försökte inge förtroende och trygghet 

genom att prata med patienten och vinna dess tillit för att lugna. Detta belyses genom 

följande citat:  

“Nej, men försöka lugna och som sagt när man träffas, i alla fall på x-avdelning så träffar man 

ungefärligt samma typer av saker med lite regelbundet, så då är det ganska lätt och lugna ner 

dem om man har träffat så många nu under tiden man jobbat så man vet ju vad det är man 

pratar om. Och de märker att man vet det och bara en sån sak är också väldigt lugnande för 

patienten.” Informant 5 

Motverka negativa resultatförväntningar framkom också som ett upplevt arbetssätt för att 

motverka negativa tankar. Det upplevdes som viktigt att informanterna tog sig tid till att 

förklara och lugna för att kunna minska patienternas oro och negativa resultatförväntningar. 

Detta framkommer genom följande citat: 
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“Asså om de har negativa resultatförväntningar, att man lugnar, ger förklaring till varför och 

vad det är som händer. ” Informant 6 

4.2 Strategier för ökad self-efficacy 

Det framkom att informanterna upplevde det som en väldigt viktig del i rehabiliteringen att 

på olika sätt öka patienternas tilltro till sin förmåga att utföra exempelvis förflyttningar, då 

denna i många fall förändrats radikalt i och med vistelsen i slutenvården. Informanterna 

uttryckte det som att patienterna kunde, genom ökad tilltro till sin förmåga, få en bättre och 

effektivare rehabilitering. Det användes ingen numerisk skattning av self-efficacy utan detta 

utgick från informanternas observation och bedömning av patienten. 

Användning av rollmodeller i form av andra patienter upplevdes vara vanligt 

förekommande. Det framkom att informanterna upplevde att patienterna på deras respektive 

avdelningar ofta befann sig i olika stadier av rehabiliteringen. Vissa kunde därför vara 

förebilder för andra patienter som inte kommit så långt än. Detta beskrivs i följande citat: 

“Och tvärtom, men där jobbar vi mycket med att se mellan dag ett och dag två, jätteskillnad. 

”Men se att den ligger en dag före dig, du kommer må bättre imorgon”. Så det hjälper ju 

otroligt mycket.” Informant 6 

Prova på och stegra successivt upplevdes vara en strategi som var vanligt förekommande hos 

informanterna för att patienten skulle öka sin self-efficacy. De uttryckte det som att patienten 

fick börja på en nivå den behärskade och sedan stegra successivt utifrån det och hela tiden 

känna att den lyckades med det den tar sig för vilket framgår i följande citat. 

“Man jobbar ju med det här med stegring att man tar, alltså, får dem att långsamt gå framåt. 

För att börja på en nivå som man de klarar av och sen så utveckla det därifrån. För då höjer ju 

man deras self-efficacy också.” Informant 5 

För att patienten skulle kunna ta sig framåt i sin rehabilitering och sitt utförande av en 

specifik sak, såsom förflyttning, upplevde informanterna att det krävdes att Ingjuta trygghet 

i tilltron till förmåga. Speciellt om patienten tidigare haft negativa upplevelser exempelvis i 

form av att ha ramlat. Detta beskrivs i följande citat. 

“Och våga ta nästa steg och nästa steg och det handlar ju mycket om att jag ska skapa en 

trygg tillvaro för någon som har ramlat till exempel.” Informant 3 

Positiv återkoppling till patienten upplevdes vara vanligt förekommande och enligt 

informanterna ett bra sätt att förstärka ett beteende hos patienten. Samtidigt som 

informanten ger patienten specifik och riktad feedback när patienten utför något bra. Även 

för att påpeka för patienten att det går framåt och finns en utveckling i rehabiliteringen 

upplevde informanterna som viktigt för att öka patientens self-efficacy. Detta framgår av 

följande citat. 
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“Sen så frågar jag också, eller säger man även att det var ju bra att du tog tag i armstöden 

istället för att du tar rollatorn. Man kan säga bra när du sträcker knäna så att man är ganska 

specifik på att säga ’bra du kom upp!’, man säger nånting mer, nån detalj som kanske etsar sig 

fast att såhär ska jag fortsätta göra för det är bra.” Informant 3 

“Hela tiden så det visar att det går framåt, och liksom säger ”det här gjorde du jättebra”. 

Informant 5 

4.3 Strategier för att öka självreglering  

Informanterna upplevde att de tillämpade flera verktyg för att öka patientens självreglering. 

De upplevde att de arbetade mycket för att öka patientens självständighet och 

självförstärkning för att få till en bättre rehabilitering och få patienten att ta eget ansvar för 

den. De använde sig av individuella målsättningar, uppmuntran till egenutvärdering för 

patienten samt att minska återkopplingen till patienten. Även att minska fysioterapeutens 

roll gentemot patienten successivt upplevdes vara en använd strategi för att öka 

självreglering. 

Individuell målsättning var något informanterna upplevde att de använde sig av för att 

uppnå ökad självreglering för patienten. Målen upplevde de att de kom fram till tillsammans 

med patienten men de ansåg även att de uppmuntrade att patienten själv skulle sätta egna 

mål samt utvärdera dem och omvärdera allteftersom. Detta framgår av följande två citat: 

“Jag brukar faktiskt ha en diskussion med dem och tänka, vad kan vi göra? vad ska vi hitta på 

för att du ska någonting och göra på dagarna? Och vad vill du klara av? Sen kommer det ju 

naturligt i vissa fall som när någon bor tre trappor upp utan hiss. Ja, då vet vi vad målet är, det 

är att gå tre trappor utan hiss.” Informant 5  

“Patienten sätter sina egna mål och det gör de ju utifrån rehabplanen då sätter de sina egna 

mål.“ Informant 4  

Att Uppmuntra patienten till självständighet och självförstärkning var något som 

informanterna upplevde att de använde sig av för att öka patienternas självreglering. De 

upplevde sig uppmuntra patienterna att utföra och testa beteenden själva utan hjälp för att 

de skulle förstärka sitt eget beteende och känna ett ökat egenvärde, exempelvis att ta sig ur 

sängen. De ansåg även att de lade över mycket av ansvaret på rehabiliteringen på patienten 

själv och försåg denne med verktygen den behövde i form av instruktioner. Detta visas i 

följande citat: 

“Ska man göra en förflyttning så vill de ju allt som oftast ha hjälp i och ur sängen istället för att 

göra det själv, men man får försöka uppmuntra dem att försöka själv och göra och visa att man 

kan lyckas”. Informant 3 
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Det framgår av informanterna att de upplevde att Aktivitetsdagbok för självmonitorering 

användes för att öka patientens möjlighet att följa och utvärdera sig själva. Detta framgår i 

följande citat: 

“Brukar jobba ibland med träningsscheman eller så, aktivitetsdagböcker för att de också ska 

kunna följa sig själva.” Informant 5 

Det framgick att informanterna ansåg att de Minskar återkoppling till patienten allteftersom 

de blev bättre och kom vidare i rehabiliteringen. Detta för att patienten ska klara sig utan 

återkoppling och bli mer oberoende av fysioterapeuten vilket framgår i följande citat. 

“Man börjar ju liksom med att de är såhär duktiga och sen trappar du ju ner feedbacken 

allteftersom de ska gå hem, så att de känner att ja det här klarar ju jag själv.” Informant 6 

4.4 Hänsyn till faktorer i hemmiljön 

Det framkom att samtliga informanter upplevde sig på något sätt ta hänsyn till eller arbetade 

inför patientens övergång från sin vistelse inom slutenvården tillbaks till sitt hem, vilket 

utmynnade i underkategorin Tankar och känslor kring hemsituation.  En av informanterna 

uttryckte att hen hade stor nytta av att fråga om patientens känslor och tankar inför sin 

hemsituation och att det i vissa fall kunde härleda till varför personen är inlagd. Detta 

avspeglas med följande citat:  

“Så att beteendevetenskap är väldigt bra om man arbetar inom slutenvården för att då kan 

man kanske få fram att det är hemsituationen som gör att patienten kommer in på avdelning 

om och om igen och till akuten för att de känner sig otrygga hemma.” Informant 4   

Det framkom att informanterna upplevde sig försöka förbereda patienterna för hur de skulle 

klara sig i övergången mellan att vara inlagd på sjukhuset och att komma hem och klara av 

möjliga situationer som kan dyka upp. Frågor användes för att få patienten att börja fundera 

över hur den skulle Klara framtida situationer i hemmet. Följande citat belyser detta:  

“Då brukar vi ju vända på frågan, jag minns inte vilken teknik det är men om vi vänder på det 

att säger till patienten att ’hur har du tänkt det när du kommer hem, hur ska du lösa den här 

rörelsen eller den här situationen?’.” Informant 6 

Ett par av informanterna upplevde att de uppmärksammade och relaterade till patienternas 

Omgivningsfaktorer i hemmet när de utformade vissa delar av patientens rehabilitering för 

att veta vad patienten måste klara av när den kommer hem igen. Detta framkommer i 

följande citat: 

“Vi har den här omgivningsanpassningen så att har de ingen sjukhussäng hemma, nej då 

sänker vi ner sängen så att det blir mer likt hemma.” Informant 5 
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4.5 Naturlig integrering av beteendemedicin 

Det framkom genomgående från informanterna att de upplevde att beteendemedicin 

inkluderades i det dagliga arbetet utan reflektion. Denna kategori tilldelades inga 

underkategorier då de koder som ingick hade liknande eller identiskt innehåll. De upplevde 

att de arbetade med beteendeförändringar och beteendemedicinska interventioner utan att 

reflektera närmare på att de gör det, att det ingår i arbetssättet omedvetet och i bakhuvudet. 

Detta framgick av följande citat: 

“Så det är jätteviktigt, sen så tänker jag ju inte på det att det är beteendemedicinskt utan att 

det är en intervention bara, så man tänker väl inte aktivt att det är beteendemedicin man 

håller på med. Men man vet att det är det när man reflekterar över det man gör.” Informant 3 

4.6 Arbete med utgångspunkt från aktiviteter 

Det framkom att informanter i många situationer upplevde sig utgå från aktivitet och att de 

frågade och undersökte patientens upplevelse av aktiviteten på ett djupare sätt, även 

kartläggning utifrån aktivitet upplevdes tillämpas.   

Utvärdering av aktivitet lyftes fram som en upplevelse av tillämpning i det dagliga arbetet. 

Det framgick att informanterna frågade hur patienterna tyckte att en aktivitet gick och vad de 

tänkte och hur det kändes att utföra den. Informanterna upplevde att de genom dessa frågor 

fick en djupare förståelse för patienternas upplevelser vilket visas i följande citat: 

“om man ska ta exemplet resa sig upp från en fåtölj igen att man säger, dels frågar man hur det 

känns, dels att komma upp och stå, dels hur det känns att komma upp samt vägen dit.” 

Informant 3   

Analysering av aktivitet var något som flera informanter lyfte fram. Aktiviteter som ofta 

upplevdes analyseras var olika typer av förflyttningsbeteenden som ofta tränades under tiden 

på avdelningen.   

“det här att man ska analysera i aktiviteten och det gör man ju hela tiden. De tränar till 

exempel om det är att patienten vill gå självständigt på toaletten, då är det ju det man tränar 

och att analyserar hur det går i just då. “ Informant 4 

4.7 Synsättet på patienters problematik 

Det framgick av informanterna att deras synsätt på patientens problematik upplevdes vara 

viktigt för dem i deras arbete för att lyckas med en rehabilitering. Informanterna upplevde att 

de ser på patienternas problem utifrån en helhet och bryter sedan ner till alla delfaktorer som 

bidrar till problematiken. 

Helhetssyn på patienten upplevdes vara en stor del av informanternas synsätt på 
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patienterna. De uttryckte att de upplevde sig se till individfaktorer såsom self-efficacy och 

utfallsförväntningar men även bakomliggande erfarenheter samt tankar och känslor kring en 

aktivitet. Följande citat belyser att en informant anser att patientens problem är en 

kombination av olika faktorer. 

“för oftast är det ju inte en sak, det är ju inte ett somatiskt problem, utan det är oftast väldigt 

mycket socialt.” Informant 4   

Sättet att analysera patientens problem upplevdes inte göras helt strukturerat och enligt 

SIRK-modellen, men informanterna upplevde ändå att de fick med alla delar som ingår i den 

och att de Arbetar delvis utifrån SIRK och att de har det i bakhuvudet. Det framgår av 

följande citat: 

“Det ligger här i bakhuvudet, det gör det. Men det man använder det inte på samma sätt som i 

skolan det är inte lika det här S, I, R, K. Man har det, det bara kommer av sig själv, man ser 

vad responsen blir och konsekvenserna.” Informant 5 

4.8 Öka patienters medvetenhet och insikt 

Det framgick av informanterna att det upplevdes ingå som en stor del av arbetet att öka 

patienternas medvetenhet och insikt om sin situation och sitt tillstånd. Det upplevdes också 

som viktigt att uttrycka och få patienten att förstå vikten av träning som en del i deras 

rehabilitering. De upplevde sig även arbeta med att Skapa medvetenhet kring konsekvenser 

av beteende för patienten såsom vad som händer om de inte tränar, vilket framgår av detta 

citat: 

“Vad kan konsekvenserna bli, ehm, men då pratar vi ju också med patienten så de får 

förståelse för vad blir konsekvenserna om jag inte inte gör det här.” Informant 6 

“Och de får vi ju jobba stenhårt med att få vikten av att förstå varför de ska träna.” Informant 6 

Informanterna upplevde att de arbetade för att Ge patienten insikt i sin situation. Bland 

annat genom att få patienten att testa att göra något för att se hur det går, ibland går detta 

även ut på att berätta för patienten vad som inte har gått bra.  

“Så vi är ganska hårda mot dem, att vi även säger det som inte går bra för att det ingår i den 

här rehabiliteringen att det ska få förståelse för över sina problem.” Informant 4 



 

19 

 DISKUSSION 

5.1 Resultatdiskussion  

Studien syftade till att undersöka hur fysioterapeuter, utbildade vid fysioterapeutprogrammet 

med beteendemedicinsk profil, upplever att de tillämpar beteendemedicinska kunskaper och 

färdigheter som de lärde sig under grundutbildningen i sitt dagliga kliniska arbete inom 

slutenvården, med fokus på att uppnå hälsoinriktad beteendeförändring hos patienter. 

Svaren från informanterna handlade till övervägande del om psykologiska- och 

omgivningsfaktorer. Det som skiljer det biopsykosociala perspektivet från det biomedicinska 

är just det psykosociala (Engel, 1992). Det var därför lätt för både informanterna och 

författarparet att identifiera beteendemedicin och den beteendemedicinska arbetsmodellen 

med de psykosociala aspekterna och därmed till stor del glömma de medicinska delarna. De 

medicinska delarna framkom i resultatet som en väldigt liten del av vad informanterna 

upplevde som tillämpning av beteendemedicin. Samtidigt är de psykosociala faktorerna 

såsom patientens self-efficacy och konsekvenser av ett beteende samt omgivning viktiga och 

påverkbara delar. Dessa är en del av förutsättningar för att patienten ska kunna genomgå en 

beteendeförändring (Denison & Åsenlöf, 2012).  

Informanterna upplevde att oro, rädsla och negativa känslor kunde vara ett hinder för 

rehabiliteringen vilket ledde till att de arbetade med att motverka dessa känslor i stor 

utsträckning. De gav uttryck för att de arbetade med att ta bort negativa 

resultatförväntningar hos patienten vilket med andra ord är på förhand uppfattade 

konsekvenser som skulle kunna sänka patientens motivation och hindra deras 

beteendeförändring (Williams, 2010). De upplevde även använda sig av en metod som 

innebar att vid rädsla-undvikande hos patienten så exponerade informanterna patienten för 

den specifika aktiviteten eller situationen för att bearbeta rädslan. I samband med 

exponering för rädsla-undvikande är goda erfarenheter eller konsekvenser viktiga för att 

förstärka ett eftersträvat beteende, vilket framgår av informanternas upplevda arbete kring 

detta (Sundel & Sundel, 2005).  

Flertalet av informanternas berättelse av hur de ville att patienter skulle lyckas när de utförde 

ett beteende kan kopplas till mastery experience som en källa till self-efficacy (Bandura, 

1986). Det kan även kopplas till den operanta inlärningsteorin där konsekvenserna av ett 

beteende antingen förstärker eller bestraffar själva beteendet (Ramnerö & Törneke, 2012). I 

detta fall kunde det handla om att patienten utförde ett helt nytt beteende i form av 

uppresning från säng efter en operation. Eftersom de första konsekvenserna är väldigt 

avgörande för patientens framtida beteende är det viktigt att dessa blir förstärkande 

konsekvenser vilket även överensstämde med hur informanterna upplevde att de arbetade 

(Sundel & Sundel, 2005). Informanterna upplevde att de vanligtvis gjorde allt de kunde för 

att patienterna skulle lyckas med det de tog sig för, att alltid utgå från en nivå patienten 

klarar. Resultatet visade även att positiv återkoppling till patienten upplevdes vara en väl 

använd metod av informanterna. En studie visar att vid interventioner där feedback 

användes höjs patientens self-efficacy mer än vid de interventioner där feedback inte ingick 
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(Ashford, Edmunds & French, 2010), vilket bekräftar informanternas upplevelse av feedback 

som en effektiv metod.  

Genom resultatet framkommer det att informanterna upplevde att de använde sig utav i 

princip alla stora källor till att öka self-efficacy. Förutom mastery experience och feedback 

upplevde de använda sig av rollmodeller, socialt stöd till patienten och även att patientens 

emotionella tillstånd ska vara så bra som möjligt genom att försöka ingjuta trygghet i 

patientens förmåga i den givna situationen (Denison & Åsenlöf, 2012). Den givna situationen 

kan här vara exempelvis att patienten ska förflytta sig upp till sängkant eller att ståendes 

belasta sitt nyopererade ben. 

Målet för rehabiliteringen inom slutenvården är att patienten ska få insikt om sitt eget 

tillstånd, kunna ta ansvar för sin egen livssituation samt utveckla egna bemästringsstrategier 

(UCR, 2014). Beteendemedicinska verktyg som upplevdes komma väl till hands för att uppnå 

god rehabilitering enligt verksamheternas mål var informanternas sätt att höja patienternas 

självreglering samt medvetenhet och insikt om sin situation. Informanterna upplevde 

använda sig utav individuell målsättning, självförstärkning, självmonitorering och minskad 

återkoppling vilket i sin tur bidrar till patienternas självreglering (McAlister et al., 2008). Det 

blev tydligt att informanterna upplevde att arbeta för ökad self-efficacy även ger ökad 

självreglering hos patienten vilket gör att dessa begrepp hänger starkt ihop med 

genomförandet av en beteendeförändring (Denison & Åsenlöf, 2012). Informanterna 

upplevde sig arbeta för att skapa medvetenhet kring konsekvenser av beteenden, att betona 

vikten av träning samt ge patienten insikt i sin situation vilket även det är ett gott steg på 

vägen till verksamhetens mål för patientens rehabilitering. Det kan tolkas som att 

informanterna utifrån stages of change arbetade med att få patienterna från förnekelsestadiet 

till förbegrundandestadiet och vidare till det förberedande stadiet (Prochaska & Velicer, 

1997). I övrigt pekar resultatet på att beteendeförändringsarbete utifrån stages of change inte 

upplevs användas av informanterna i särskilt hög utsträckning, få citat kan härledas till 

denna teori. Frågornas utformning kan dock ha medfört att svaren inte kunde kopplas i 

särskilt hög utsträckning till stages of change i den transteoretiska modellen. 

Informanterna upplevde sig arbeta utifrån vad patienten behövde klara av när patienten kom 

hem från sjukhusvistelsen. De upplevde sig ta hänsyn till tankar och känslor kring 

hemsituationen men också att patienten skulle fundera ut strategier för hur patienten skulle 

klara olika situationer när patienten kom hem. De upplevde sig även arbeta mycket för att 

omgivningsfaktorer i sjukhusmiljön skulle anpassas så bra som möjligt utefter hur det ser ut 

hemma. Detta för att beteendeförändringen med träning och rehabilitering skulle kunna 

generaliseras till liknande situationer i hemmet. Generalisering i denna mening kan kopplas 

till operant inlärning där antecedenter (situationsfaktorer) som är kända av patienten sedan 

tidigare där den klarat att utföra ett beteende ökar sannolikheten för att den utför beteendet 

igen. Exempelvis om patienten övar på att gå i trappor (antecedent) eller ta sig ur sängen 

(antecedent) på sjukhuset så kan detta även göras hemma om antecedenterna liknar 

varandra (Denison & Åsenlöf, 2012). 

Det framkom i resultatet att informanterna upplevde sig integrera det beteendemedicinska 

arbetssättet på ett omedvetet plan. Det skulle kunna ses som att informanterna har kommit 
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långt i processen och utvecklingen av kompetens då de upplever att de beteendemedicinska 

tillämpningarna, värderingarna och reflektionerna kommer naturligt och utan någon större 

reflektion. Hayaward et al. (2013) menar att nyutbildade fysioterapeuter utvecklar 

kompetens relativt snabbt. Under det första året som ny fysioterapeut är utveckling av 

självförtroende och att lära sig genom erfarenheter centralt. Efter det andra året har 

självförtroendet höjts och fysioterapeuten utökat sina färdigheter. Utifrån detta är det 

tänkbart att informanterna, som de flesta hade arbetat i över två år inom slutenvården, 

kunde tillämpa och integrera beteendemedicinska kunskaperna på ett omedvetet plan. 

Vidare kan detta kopplas till att kompetensen är föränderlig och beroende av kontext, då 

informanterna arbetat i slutenvården under en längre tid, vilket innebär att de troligen 

upplevde att deras beteendemedicinska tillämpningar kändes mer naturliga än vad de har 

gjort under VFU då det är en annan kontext (Epstein & Hundert, 2002).   

I resultatet var det tydligt att informanterna upplevde sig arbeta utifrån aktiviteter i den 

kliniska vardagen, dock var de inte lika detaljerade och förutsättningarna preciserade som 

under utbildningen när de pratade om aktivitet. Det framkom att det ofta upplevdes vara 

aktiviteter i samband med förflyttningsbeteenden såsom uppresning och gångträning som 

analyserades. Kartläggning av aktivitet upplevdes ske sällan med dagbok utan snarare 

muntligt och genom att fysioterapeuten var närvarande och observerade när aktiviteten 

genomfördes. Fördelen med att observera en specifik aktivitet är att fysioterapeuten kan få en 

tydlig bild hur aktiviteten faktiskt genomförs, vilket skulle vara en utmaning om man enbart 

använde sig av dagbok eller annan muntlig kartläggning. En nackdel med att enbart kartlägga 

muntligt och genom observation är dock att variationer i aktivitetens genomförande kanske 

inte alltid framgår. Detta kan dock oavsett ses som en tydlig koppling till det 

beteendemedicinska arbetssättet där det är centralt att analysera en prioriterad aktivitet och 

att kartlägga densamma på något sätt (Denison & Åsenlöf, 2012).  

I kategorin Synsätt på patienters problematik framkom det att informanterna upplevde sig 

försöka ta reda på sociala faktorer och individens egna faktorer. Det var tydligt att de 

eftersträvade en helhetssyn på patientens problematik, vilket kan ses som en tydlig 

tillämpning av den biopsykosociala modellen som betonar integreringen av biologiska, 

psykologiska och sociala faktorer (Engel, 1992). Att ha en helhetssyn kan vidare ses som en 

del av kompetens där det är centralt att identifiera och synliggöra biomedicinska och 

psykosociala faktorer i sitt kliniska resonemang (Epstein & Hundert, 2002).  

Fysioterapeutstudenterna utbildas att tillämpa det beteendemedicinska synsättet under hela 

grundutbildningen (Mälardalens högskola, 2015). Det framgick att informanterna arbetade 

med funktionell beteendeanalys om än på ett mindre systematiskt vis än vad som lärts ut på 

grundutbildningen. Skälet till detta skulle möjligtvis kunna vara att informanterna inte 

upplevde sig prioritera SIRK på grund av ett högt patientflöde och med korta vårdtider som 

ofta förekommer i slutenvården (Denison & Åsenlöf, 2012).   
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5.2 Etikdiskussion  

Konfidentialitet garanterades genom att varje informant erhöll en kod och blev därmed inte 

namngivna vid varken transkribering eller vidare analys (Carter et al., 2011). Detta innebar 

att författarna kunde hänvisa data till enskilda informanter och att informanternas uppgifter 

skyddades från att obehöriga tog del utav dem. Materialet raderades även när uppsatsen blev 

godkänd. Vid beskrivning av urvalet nämndes vilka avdelningar informanterna arbetade på 

samt spann av examensår, längd på arbetserfarenhet, arbetsomfattning och kön. Väldigt få 

fysioterapeuter i närliggande geografiskt område matchade inklusionskriterierna, vilket 

gjorde att författarparet valde att presentera bakgrunddata för urvalet med spann för att inte 

riskera att äventyra informanternas konfidentialitet. En ytterst liten risk föreligger dock att 

utomstående kan gissa sig till vilken informant som jobbar var och identifiera denna. Genom 

att snöbollsurval användes visste även andra personer än författarparet eventuellt vilka 

personer som kunde ingå som informanter i studien, detta skulle kunna påverka 

konfidentialiteten negativt. 

Under intervjuernas gång var författarparet tydliga med att informanterna skulle svara ärligt 

och öppet och att det inte fanns förväntningar på några särskilda svar eller värderade det 

informanten sa. Med bakgrund av att författarparet fortfarande går på 

fysioterapeutprogrammet och att informanterna eventuellt kunde känna en lojalitet mot 

högskolan, vilket därmed kunde ge vissa svar på frågorna. Detta medför att viss risk finns för 

att svaren var för bekräftande gentemot skolans beteendemedicinska profil. Författarparet 

var dock väldigt noga med att poängtera att vi var neutrala och icke värderande.  

5.3 Metoddiskussion 

En kvalitativ metod med induktiv ansats är användbar vid beskrivning av individuella 

upplevelser, vilket var studiens syfte. Malterud (2009) menar att en design av kvalitativ 

karaktär är lämplig när vetskapen är liten kring ett fenomen. Tidigare studier på upplevelse 

av tillämpningen av beteendemedicinska kunskaper och färdigheter inom slutenvården var 

enligt författarna till studien veterligen obefintliga. Därmed är det kvalitativa perspektivet 

den metod som är mest fördelaktig gentemot studiens syfte. En nackdel med den kvalitativa 

metoden som användes är dock att den ger ett litet utrymme för överförbarhet då det 

slutgiltiga urvalet enbart bestod av fyra informanter. Detta hade möjligtvis kunnat undvikas 

genom att använda en kvantitativ metod med en enkätundersökning då författarna hade fått 

ett bredare underlag för att eventuellt kunna generalisera. Samtidigt skulle en 

enkätundersökning delvis kunna vara problematisk då det inte nödvändigtvis kommer fram 

lika djupa svar som vid en enskild intervju (Carter et al., 2011).  

Med en induktiv ansats tolkas och analyseras data förutsättningslöst. Det var en utmaning att 

vara helt förutsättningslös i denna studie då författarna hade en stor förförståelse för 

kontexten i slutenvården samt för teorier och begrepp som användes i studien. Författarnas 

bakgrund som studenter vid fysioterapeutprogrammet i termin sex på Mälardalens högskola 

kan dessutom ha påverkat studiens tillförlitlighet då författarparets egna kunskaper, 

erfarenheter och upplevelser av tillämpningar av beteendemedicin inom slutenvård kan ha 
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färgat sättet att utforma bakgrunden, intervjuguiden, innehållsanalysen samt presentationen 

av resultatet och resultatdiskussionen. Författarparet försökte dock ständigt motverka och 

vara medvetna kring detta för att stärka studiens tillförlitlighet (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2012). Detta gjordes exempelvis genom att författarparet var självkritiska och 

noga med att hålla sig textnära vid kodning och att resonera sinsemellan kring rimligheten av 

utformningen av kategorierna. 

Urvalet var en kombination av ett bekvämlighetsurval och ett snöbollsurval. Ett snöbollsurval 

är enligt Carter et al. (2011) en mycket användbar urvalsmetod när underlaget för potentiella 

informanter bedöms vara begränsat, vilket visade sig vara fallet initialt i samband med 

rekryteringen. Då privata fysioterapeutkontakter i arbetslivet utnyttjades ökades 

sannolikheten för att författarna kunde få tag på informanter som var särskilt lämpliga för 

studien och som troligen hade mycket att säga angående studiens syfte. Detta stärker 

studiens tillförlitlighet. En nackdel med snöbollsurval som urvalsmetod kan dock vara att 

urvalet inte är slumpmässigt och således inte representativt för alla fysioterapeuter som gått 

fysioterapeututbildningen på Mälardalens högskola.   

Kriterierna för deltagande utgjordes av examinerade fysioterapeuter vid Mälardalens 

högskola med minst ett års erfarenhet och minst två månader inom slutenvården för att 

författarna skulle kunna få ett stort antal potentiella informanter vid rekryteringen. En 

nackdel med detta är att utbildningens innehåll är i kontinuerlig förändring, vilket innebär 

att de beteendemedicinska färdigheterna som lärts ut under grundutbildningen skulle kunna 

variera mellan informanterna då de tog examen under olika år. Ytterligare en nackdel är att 

det troligtvis är stor skillnad på den professionella utvecklingen hos en fysioterapeut som 

arbetat ett år inom slutenvården och en som arbetat tre år (Hayward et al, 2013). 

Fysioterapeuter med mindre än två månaders erfarenhet inom slutenvården exkluderades i 

och med att författarna vill säkerställa att informanterna skulle ha arbetat in rutinerna på 

avdelningen samt ha tid och tankekraft över till tillämpning av beteendemedicinska 

kunskaper och färdigheter.   

Studiens datainsamlingsmetod var individuella semistrukturerade intervjuer. Denna form av 

intervjuer gav författarna goda möjligheter att ta reda på informanternas upplevelser, 

erfarenheter samt reflektioner. En nackdel med denna form av intervju är att det inte går att 

veta säkert att informantens svar speglar hur denne tillämpar beteendemedicin i 

verkligheten. Dock är studiens syfte att undersöka upplevelsen, vilket gör att trovärdigheten 

inte påverkas av detta. Tillämpning av beteendemedicin kan uppfattas som relativt abstrakt 

och därför var semistrukturella intervjuer särskilt lämpliga i denna studie. En fördel med att 

författarparet utförde individuella intervjuer gentemot gruppintervjuer är att den enskilde 

informantens svar inte styrdes av någon annans åsikter eller värderingar. En nackdel är att 

en individuell intervju kan, jämfört med en gruppintervju upplevas som mer obekväm för 

informanten. Med hänsyn till detta valdes lokalerna och författarnas placering i 

intervjusituationen utifrån att göra det tryggt och bekvämt för informanten (Carter et al., 

2011). Författarparet växlade emellan rollen som intervjuare och kompletterande intervjuare 

mellan de olika intervjuerna. Detta var troligtvis en svaghet i metodiken då det kan ha 

påverkat resultatets utfall, eftersom en variation av intervjuperson kan innebära att det finns 
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en ökad risk för att olika informanter tolkar frågorna på ett annat sätt. Detta kan påverka 

resultatets tillförlitlighet.  

En annan aspekt som kan påverka överförbarheten negativt var att författarna inte upplevde 

någon mättnad vid datainsamlingen. Vid varje intervju tillkom någon ny information som 

inte uppkommit vid tidigare intervjuer, vilket talar för att någon mättnad inte uppnåtts då 

mättnad innebär att ytterligare datainsamling inte genererar någon ny information (Thorén-

Jönsson, 2012).  

Författarparet i samråd med handledaren, beslutade att genomföra provintervjuer med 

informanter som ej helt uppfyllde inklusionskriterierna, eftersom författarparet hade svårt 

att rekrytera informanter i god tid. Två provintervjuer gjordes, vilket stärkte studiens nivå av 

tillförlitlighet, då provintervjuer är lämpliga att använda för att testa om frågornas giltighet 

gentemot syftet (Gillham, 2008). En nackdel med provintervjuerna var dock att 

informanterna till dessa inte arbetade inom slutenvården, vilket innebar att alla svar inte 

nödvändigtvis hade tillräckligt mycket gemensamt med hur en informant inom slutenvården 

hade svarat. Samtidigt användes inte provintervjuerna i studien vilken gör att detta är av 

mindre betydelse. Resterande inklusionskriterier uppfylldes hos informanterna till 

provintervjuerna, vilket ändå talar för att testa lämpligheten hos intervjuguidens frågor. 

Provintervjuerna utfördes även för att förbättra författarnas intervjuteknik, vilket upplevdes 

vara användbart vid senare intervjuer. Detta gällde framför allt medvetenheten kring ledande 

frågor som författarna använde sig av i större omfattning initialt i intervjuprocessen.  

Vid provintervjuerna och sedermera vid de riktiga intervjuerna användes intervjuguiden.  

Utgångspunkten för intervjuguiden var öppna frågor, då detta eftersträvas i kvalitativa 

intervjuer. Exempel på öppen fråga från intervjuguiden var “Hur upplever du att du tillämpar 

de beteendemedicinska kunskaperna som du lärde dig under grundutbildningen i ditt dagliga 

patientarbete?”. Öppna frågor kan tänkas öka svarens tillförlitlighet i förhållande till studiens 

syfte, eftersom utgångspunkten var att författarna ville undersöka informantens egna 

subjektiva upplevelser (Carter et al, 2011). Utöver öppna frågor i intervjuguiden, fanns det 

även på förhand flera konstruerade följdfrågor, vars formuleringar ibland kunde uppfattas 

som ledande. Ett tydligt exempel på en ledande fråga som fanns med i intervjuguiden var; 

“hur arbetar du för att motverka negativa resultatförväntningar?” En ledande fråga som 

denna bör undvikas, då det nästan förutsätts att informanten arbetar på ett visst sätt (Carter 

et al, 2011). Detta kan tänkas delvis sänka svarens tillförlitlighet och studiens giltighet genom 

att författarna ställde ledande frågor som gav svar som ledde till meningsbärande enheter, 

och som i sin tur ledde fram till olika koder och sedan eventuellt en kategori eller 

underkategori som annars inte hade uppkommit. Samtidigt var de ledande följdfrågorna få 

till antalet, varför problemets omfattning är förhållandevis litet.  

Följdfrågorna var däremot till stor hjälp för att täcka in och få rik data av informanternas 

upplevelser av tillämpningar av beteendemedicin inom slutenvården. I intervjuguiden fanns 

två frågor som berörde hinder och möjligheter till att tillämpa beteendemedicin inom 

slutenvården. Svaren från dessa frågor överensstämde dock dåligt med studiens syfte och 

genererade därför inte särskilt många meningsbärande enheter.  
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Studieförfattarna transkriberade två intervjuer var, de två intervjuer som respektive var 

ansvarig för. Transkriberingarna skedde direkt efter intervjun eller innan nästa intervju, 

vilket är en styrka då författarna fick möjlighet att dra lärdom inför kommande intervju 

(Gillham, 2008). Detta gjorde att det var lättare att hålla informanterna nära syftet när de 

besvarade frågor. 

De transkriberade intervjuerna analyserades sedan med kvalitativ innehållsanalys. 

Inledningsvis plockade författarna ut meningsenheter enskilt och jämförde sedan dessa mot 

varandra för att på sätt stärka tillförlitligheten. Kondenseringen av enheterna skedde 

gemensamt, vilket även detta bidrar till en större tillförlitlighet.  

Lundman och Hällgren Graneheim (2012) betonar att forskarens erfarenhet av kvalitativ 

innehållsanalys påverkar det slutgiltiga resultatet. Analysprocessen och resultatet 

diskuterades tillsammans med handledare och studenter på grupphandledning, vilket delvis 

kompenserar den brist på erfarenhet som författarna har när det kommer till kvalitativ 

innehållsanalys. Vid dataanalysen var det en utmaning att vara förutsättningslös och neutral 

utifrån studieförfattarnas bakgrund, men hela tiden var ambitionen att vara textnära i varje 

steg av analysen, vilket sammantaget bidrog till studiens trovärdighet i att vara induktiv och 

inte deduktiv i sin ansats. 

 SLUTSATSER 

Denna studie visar att de deltagande informanterna upplever att de i hög grad tillämpar 

beteendemedicinska kunskaper och färdigheter i sin kliniska vardag inom slutenvården i 

syfte att uppnå hälsoinriktad beteendeförändring. Sammantaget kom det fram att 

informanterna upplevde att de arbetade främst med att höja patienters self-efficacy och 

självreglering samt motverka rädsla och oro. Informanterna upplevde att de beaktade 

faktorer i hemmiljön i stor utsträckning. Tillsammans tyder detta på att informanterna 

upplevde sig ha ett beteendemedicinskt synsätt där de tog hänsyn till sambandet mellan 

omgivning, beteende och individ i förhållande till aktiviteter.  

Resultatet visar att tillämpningen av beteendemedicinska kunskaper och färdigheter hos 

informanterna upplevs ske omedvetet och utan reflektion men även ostrukturerat. Detta 

skulle kunna tyda på att övergången från utbildningens strukturerade förhållningssätt till 

klinisk vardag i slutenvården har ett glapp då det inte upplevs tillämpas lika strukturerat.  

Överförbarheten från denna studie är begränsad då resultatet utgår ifrån ett fåtal individers 

upplevelser. Något som ytterligare begränsar överförbarheten var att författarna inte 

uppnådde någon mättnad i datainsamlingen. Betydelsen av denna uppsats är att detta 

tidigare outforskade område belyses och utifrån studiens resultat skulle det vara intressant 

att göra en större kvantitativ studie med större chans till god generaliserbarhet som 

undersöker vilka delar av beteendemedicinsk tillämpning som faktiskt används mest inom 

slutenvård och vilken betydelse dessa har för patienterna. 
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BILAGA A INTERVJUGUIDE 

Intervjuguide  

● Hur upplever du att du tillämpar de beteendemedicinska kunskaperna som du lärde 
dig under grundutbildningen i ditt dagliga patientarbete? 
 Vid: 

○  Anamnes/undersökning? 
○  Analys av patient? 

■  Utgår du ifrån beteende och situation vid analys? 
■  Funktionell beteendeanalys? 

○  Behandling/åtgärder? 
 

● Kan du berätta om vilka möjligheter du ser inom slutenvården för att tillämpa dina 
kunskaper i beteendemedicin? 

○  Finns det något som uppmuntrar till beteendemedicinsk tillämpning? 
 

● Kan du berätta om vilka hinder du ser inom slutenvården för att tillämpa dina 
kunskaper i beteendemedicin? 

○  Hur gör du för att komma över dessa? Att delvis tillämpa beteendemedicin? 
○  Hur påverkar de tidsmässiga ramarna dina besök? Finns det tillräckligt med 

tid för att använda sig av beteendemedicin? 
○  Patientens förväntningar? 

 

● Hur betydelsefullt är det för dig att använda din beteendemedicinska 
 kompentens i slutenvården?   

○  Är det ett naturligt inslag i ditt sätt att arbeta oavsett hur omfattande och stort 
du jobbar med just beteendemedicin? Utveckla! varför? 

 

● Hur arbetar du med patientens self-efficacy?  
○  På vilket sätt arbetar du med detta? Utveckla! 
○  Vilka strategier använder du? 
○  Hur arbetar du med feedback? 

 

● Hur arbetar du för att patienten på egen hand ska lyckas med en 
 beteendeförändring (self-regulation)? 

○  Egenkartläggning (tidseffektivt?)? 
○  Egenutvärdering? 
○  Jobba med utfallsförväntningar? 

■  Värdeförväntningar? Hur viktigt det är för patienten att lyckas 
genomföra sin beteendeförändring. 

■  Resultatförväntningar? Exempelvis vad för förväntningar patienten 
har på behandlingens resultat men också på sin egen 
sjukdomsutveckling. 

● Uppmuntra positiva resultatförväntningar. 
● Motverka negativa resultatförväntningar. Exempelvis vid 

oro/katastroftankar. 
● Sätta egna mål? 
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BILAGA B INFORMATIONSBREV 

Bakgrund och syfte 

Fysioterapeutprogrammet på Mälardalens högskola har en beteendemedicinsk profil. Den 
beteendemedicinska modellen i fysioterapi har utvecklats för att tillämpas främst inom 
primärvård vid behandling av muskuloskeletal smärta, men kan också användas inom andra 
vårdsammanhang. Det finns begränsad forskning gjord på hur tillämpningen av den 
beteendemedicinska modellen går till inom slutenvården. Därför syftar denna studie till att 
undersöka fysioterapeuters upplevelse kring huruvida de tillämpar de beteendemedicinska 
kunskaperna som de lärde sig under grundutbildningen i sitt dagliga kliniska arbete inom 
slutenvården. 

Förfrågan om deltagande. 

Du tillfrågas om deltagande därför att du tog examen från Mälardalens Högskola mellan år 
2008-2014. Deltagande i studien förutsätter att du arbetat i slutenvården i minst 2 månader 
och att du har arbetat åtminstone 1 år som kliniskt verksam fysioterapeut.    

Studiens praktiska genomförande 

Deltagande innebär att du kan ställa upp på en individuell intervju som beräknas ta 30 
minuter. Du kommer att få berätta om din upplevelse kring hur du kan tillämpa dina 
beteendemedicinska kunskaper på din arbetsplats inom slutenvården. Du kommer även att 
få berätta om hur du upplever möjligheter och hinder för att arbeta med beteendemedicin 
inom din verksamhet. 

Konfidentialitet 

Du kommer som deltagare garanteras konfidentialitet, vilket innebär att dina svar inte 
kommer att kunna spåras till dig som person. Intervjun kommer att spelas in med en 
diktafon. Enbart författarparet samt handledaren kommer att ha tillgång till den inspelade 
intervjun. Intervjun och dina svar kommer att kodas och transkriberas det vill säga skrivas ut 
ordagrant och avidentifierat. Transkriberingarna kommer att förvaras på ett USB-minne i ett 
låst skåp. Allt material kommer att förvaras så att inga obehöriga får tillgång till detta. 
Materialet kommer att raderas när uppsatsen är godkänd. 

Frivillighet 

Ditt deltagande i studien är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt deltagande 
utan närmare motivering. 

Presentation av studiens resultat 

Studien kommer att presenteras i form av ett examensarbete vid fysioterapeutprogrammet 
vid Mälardalens högskola. Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga: 

                                                                                                                
Student:    Student:  Handledare: 

Fredrik Sandmer             Olle Önning   Maria Elvén 

    Doktorand i fysioterapi 

      Mälardalens högskola 

fsr13001@student.mdh.se       oog09001@student.mdh.se maria.elven@mdh.se 

Telefon: 0767-60 97 90            Telefon: 0737-06 74 04 Telefon: 021-10 31 09 
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