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Abstract 

 

The purpose of this study was to examine how patients experienced the methodology 

concerning the home exercise programmes they have been prescribed by a physiotherapist 

in rehabilitation purpose due to their injuries. Furthermore it was examined how well the 

methodology regarding the home exercise programmes made by the physiotherapist agreed 

with recommendations according to previous research studies, and if a connection could be 

drawn to the patients’ determination to comply with the exercise programmes. The study 

was a modification of a case study and it was conducted by relatively high structured 

telephone interviews. The target group for the study consisted of seven patients, all which 

had been prescribed with home exercise programmes by the same physiotherapist due their 

different injuries. The result of the study implies that the patients experienced the 

methodology of the physiotherapist reception as well-functioning. The methodology of the 

physiotherapist was also fall in line with what previous recommendations from scientific 

studies regards important in order to achieve a high compliance of the exercise programmes 

among the patients. The connection between the compliance of the patients and 

recommendations made based on previous studies appears to be highly related.  
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Sammanfattning 

 

Syftet med studien var att undersöka hur patienter upplevde en sjukgymnasts metodik i 

samband med utlärningen av hemträningsprogram de fått ordinerade i rehabiliterande syfte 

för sina skador. Dessutom undersöktes hur väl sjukgymnastens metodik gällande 

hemträningsprogram stämde överens med tidigare forsknings rekommendationer, och ifall 

samband kunde ses mellan patienternas följsamhet och de faktorer som påverkar den. 

Undersökningen var en modifierad fallstudie och genomfördes med relativt högt 

strukturerade telefonintervjuer. Undersökningsgruppen bestod av sju patienter som alla 

hade ordinerats hemträningsprogram ifrån samma sjukgymnast, för olika typer av skador. 

Resultatet av studien visade på att patienterna upplevde mottagningens metodik som väl 

fungerande. Sjukgymnastens metodik stämde även väl överens med tidigare 

forskningsrekommendationer för en hög följsamhet utav träningsprogrammen bland 

patienterna. Samband mellan patienternas följsamhet och tidigare forsknings 

rekommendationer visade sig vara starka. 

 

Nyckelord: Sjugymnastik, Följsamhet, Hemträningsprogram, Metodik 

 



Förord 

 

Vi vill tacka den sjukgymnast som hjälpte oss att genomföra denna undersökning samt de 

personer som ställde upp på intervjuerna. Ett tack riktas också till de personer som hjälpt oss 

med datorrelaterade problem som uppstått. 

Slutligen vill vi även tacka vår handledare Gunnar Cardell för god handledning. 

 

Joakim och Fredrik 

Gävle 26 maj 2008 
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1 Inledning 

 

En bekant till författarna som studerade till sjukgymnast upplevde efter ett antal 

praktikperioder att de hemträningsprogram patienterna blev ordinerade i 

rehabiliteringssyfte inte följdes efter de givna direktiven. Efter att ha hört om detta väcktes 

ett intresse kring varför det var så. Var följsamheten verkligen så låg som den bekante 

upplevde det och vilka faktorer kunde i sådant fall tänkas ligga bakom denna företeelse? För 

att försöka undersöka detta beslutades det att en studie skulle göras inom detta område. 
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2 Bakgrund 

 

Träningsprogram och hemträningsprogram har blivit ett nödvändigt komplement till vanlig 

manuell terapi inom sjugymnastiken (Schneiders, Zusman & Singer 1998). Genom 

hemträningsprogram har man kunnat minska patientkostnader och skattekostnader för 

samhället, samt att det även har fungerat som motivationshöjande hos patienterna (ibid.).  

 

2.1 Träning och sjukvård 

Träning inom sjukvården kan röra sig om både förebyggande träning för att undvika framtida 

skador och sjukdomar (Shirazi et al 2007), eller för att rehabilitera sig ifrån tidigare skador 

och sjukdomar (Da Costa et al 2005).  

   Behandlande träning som en del utav rehabilitering ifrån skada är en av de mest vanliga 

behandlingsmetoder bland sjukgymnaster (Schneiders et al 1998) 

   Undersökningar har visat att hemträningsprogram är lämpliga att använda sig av vid ett 

flertal olika sjukdomar och problem, bland annat efter brott på lårbenshalsen (Handoll & 

Sherrington 2007) och artros (Hendry, Williams, Markland, Wilkinson & Maddison 2006).  

   Träning i rehabiliteringssyfte ger även patienterna en potentiell metod att minska skador 

och åkommor och förbättra kroppens funktioner genom eget beteende (Halle & Thomson 

2001).  

 

2.2 Hemträningsprogrammens fördelar och nackdelar 

En engelsk studie (Green, McKenna, Redfern & Chamberlain 1993) jämförde två 

behandlingsmetoder för artros i höften med varandra för att utvärdera ifall någon signifikant 

skillnad kunde urskiljas mellan de båda. De delade in 47 patienter med artros i höften i två 

grupper, där ena gruppen fick ett hemträningsprogram de skulle utföra dagligen, medan den 

andra gruppen regelbundet skulle gå på hydroterapi. Hemträningsprogrammet bestod av 

fem övningar som hade som syfte att bygga upp muskelstyrkan i höften samt förbättra 

rörligheten i leden. Efter att utvärderat resultaten av de båda behandlingsmetoderna fann 

de inga signifikanta skillnader gällande rehabiliteringen mellan de två grupperna. Däremot 

nämner Green et al (1993) den lägre kostnaden som en fördel med hemträningsprogram i 

jämförelse med en regelbunden övervakad träning på mottagningar, i det här fallet 

hydroterapi. Mayoux-Benhamou et al (2005) konstaterar också att hemträningsprogram är 
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ett billigare alternativ jämfört med övervakad behandling av sjukgymnast eller annan 

medicinsk expertis. 

    Utöver den lägre kostnaden nämner Green et al (1993) även den tidskrävande aspekten i 

övervakad träning där man varje gång behöver ta sig till och från en mottagning, istället för 

att man i ett hemträningsprogram kan genomföra träningen just hemifrån. Detta styrks även 

av Mayoux-Benhamou et al (2005) som menar att hemträningsprogram utöver att det är 

mindre tidskrävande, även lättare kan passa ihop med olika livsstilar. 

   Ashworth et al (2005) fann att en nackdel med hemträningsprogram i jämförelse med 

mottagningsbaserade träningsprogram var att då mottagningsbaserade 

hemträningsprogram hade en bättre följsamhet av rehabiliteringen på kort sikt, så kunde 

även större framsteg ses i patienternas rehabilitering i ett tidigare skede än hos 

hemträningsprogrammen. Dessa resultat baserades på deltagare ifrån sex undersökningar 

som antingen hade blivit tilldelade hemträningsprogram eller mottagningsbaserade 

träningsprogram för rehabilitering av hjärtproblem, artros eller andningsproblem. 

   En annan stor nackdel med hemträningsprogram är att den sociala samvaro man får 

genom gruppaktiviteter och som har visat sig spela en stor roll för motivation, går förlorad. 

(Harrison et al 1993) 

 

2.3 Följsamhet av hemträningsprogram  

Patienters dåliga följsamhet av hemträningsprogram är ett stort problem för sjukgymnaster 

(Howard & Gosling 2007). En hög följsamhet av hemträningsprogrammen är viktig, då just en 

hög följsamhet har signifikant betydelse för utgången av behandlingen, det vill säga ju bättre 

följsamhet desto bättre rehabilitering (Watson 1996). Att försöka ta reda på varje patients 

negativa upplevelser beträffande deras hemträningsprogram blir därför oerhört viktigt, för 

att därigenom försöka minska risken till en dålig följsamhet (Howard & Gosling 2007). 

   Följsamheten av hemträningsprogram har visat sig variera beroende på typ av 

hemträningsprogram, som till exempel ifall hemträningsprogrammet pågått under en kort 

eller lång tid (Alexandre, Nordin, Hiebert & Campello 2002; Osmotherly & Higginbotham 

2004). 

   Det finns dock väldigt lite forskning kring följsamhet av hemträningsprogram i 

rehabiliteringssyfte (Mayoux-Benhamou et al 2005).  
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   De resultat (Mayoux-Benhamou et al 2005; Alexandre et al 2002) som emellertid har 

presenterats tyder på att följsamheten av hemträningsprogram är låg.  

   Någon universell nivå av vilken följsamhet som krävs för att en rehabilitering ska ge ett 

önskvärt resultat finns inte (Oldfors-Engström & Öberg 2005). Men Alexandre et al (2002) 

menade att för att följsamheten ska räknas som god bör patienterna ha en följsamhet över 

80 % utav sina övningar och utav de direktiv de fått. Alexandre et al (2002) klassade även en 

följsamhet under 80 % som låg, därför att en följsamhet lägre än 80 % med stor sannolikhet 

påverkar resultatet utav rehabiliteringen negativt. 

  En studie (Oldfors-Engström & Öberg 2005) har även visat att kvinnor generellt har en lägre 

följsamhet av hemträningsprogram än män. Orsakerna kring detta tros ligga i det större 

ansvar kvinnor tar för sysslor rörande hemmet, och därigenom har svårt att få tid till att 

hinna med att utföra hemträningsprogrammet (ibid.). 

   Kolt och McEvoy (2003) fann i en jämförelse med schemalagd rehabilitering på 

mottagningar att hemträningsprogram, utan övervakning och som följdes upp med hjälp av 

en träningsdagbok, hade lägre nivåer av följsamhet. 87,7 % av patienterna fullföljde den 

schemalagda rehabiliteringen under en 4-veckors-period, jämfört med 71,6 % för 

hemträningsprogrammet. Ashworth, Chad, Harrison, Reeder & Marshall (2005) kom 

däremot fram till det motsatta, att hemträningsprogram hade en högre följsamhet än 

mottagningsbaserade träningsprogram. Detta gällde i synnerhet de träningsprogram som 

pågick under en lång period. Med träningsprogram som pågick under kortare perioder var 

resultaten omvända, det vill säga att mottagningsbaserade hemträningsprogram hade högre 

följsamhet än hemträningsprogram. Värt att notera kring denna slutsats är att det endast var 

en studie som resultatet byggde, där de deltagande patienterna varit stillasittande äldre 

människor (ibid.). 

 

2.4 Faktorer som påverkar patienters följsamhet av träningsprogram och 

hemträningsprogram 

Det finns fortfarande för lite forskning för att säkert säga vilka faktorer som är avgörande för 

ifall en patient fullföljer eller inte fullföljer ett träningsprogram. (Osmotherly & 

Higginbotham 2004).  

   En studie (Wilbur, Miller, Chandler & Mcdevitt 2003) som försökte hitta givna 

bestämningsfaktorer för fysisk aktivitet hos afrikanska och kaukasiska kvinnor fann att de 
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faktorer som påverkar om en patient följer sitt hemträningsprogram enligt givna direktiv är 

multifaktoriella.  

 

2.4.1 Patienters bakgrund och dess påverkan på följsamheten 

En av alla faktorer som påverkar följsamheten av hemträningsprogram är patientens 

bakgrund, som till exempel tidigare erfarenheter och upplevelser av fysisk aktivitet och 

träning. (Wilbur et al 2003) 

   Sambandet mellan tidigare erfarenheter och fysisk aktivitet och följsamhet 

dokumenterades även av Howard och Gosling (2007). Patienter med positiva erfarenheter av 

fysisk aktivitet tidigare i sitt liv har visat sig ha en tendens att ha en högre nivå av följsamhet 

än de personerna med negativa erfarenheter av fysisk aktivitet. Detta fann de efter att låtit 

200 patienter som alla besökte Victoria University Osteophatic Medicine Clinic för 

rehabilitering av skador fått besvara en enkät som frågade om patienters attityder gällande 

träning, utbildning, tidigare erfarenheter av fysiskt aktivitet, samt den följsamhet de själva 

ansåg sig ha haft med träningsprogrammet. De patienter som hade en högre utbildning hade 

även generellt en bättre följsamhet än de patienter med lägre utbildning (ibid.). 

 

2.4.2 Patienters kunskap om fysisk aktivitet och dess påverkan på följsamheten 

Fler orsaker som har betydelse för följsamheten är patientens kunskaper om träning och ifall 

patienten förstår hur träningsprogrammet ska gå till (Osmotherly & Higginbotham 2004). 

Genom att låta 234 patienter som behandlades för smärtor i nedre rygg och 

funktionsnedsättning i axlarna besvara ett frågeformulär fann Osmotherly och Higginbotham 

(2004) belägg för att patienter med en större kunskap om träning och de fördelar man kan få 

ut av ett aktivt liv, med större sannolikhet hade en högre följsamhet av hemträningsprogram 

än de personerna med sämre kunskaper inom träning och fysisk aktivitet. Enkäten de 

använde hade de utformat utefter tidigare forsknings svar ifrån intervjuer med patienter 

som blivit tilldelade hemträningsprogram, samt med hjälp av professionell expertis inom 

området.   
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2.4.3 Patienters intentioner kring hemträningsprogrammet och dess påverkan på 

följsamheten 

Vidare fann Osmotherly och Higginbotham (2004) ett starkt samband mellan patienternas 

intentioner att utföra ett hemträningsprogram och den nivå av följsamhet de hade haft 

under träningsprogrammet. Ju mer motiverade patienter var och desto positivare inställning 

de hade till hemträningsprogram som metod, desto större var intentionen att utföra 

hemträningsprogrammet (ibid.). 

   En undersökning (Jones, Jolly, Raftery, Lip & Greenfield 2007) fann att en av de enskilt 

största orsakerna till avhopp ifrån hemträningsprogram är bristen på motivation. Jones et al 

(2007) drog dessa slutsatser efter att ha intervjuat 49 patienter som alla hade hoppat av sina 

träningsprogram de haft för rehabilitering ifrån hjärt- och kärlsjukdomar. 

   En av orsakerna till bristande motivation fann man i en brittisk studie (Hendry et al 2006), 

där patienterna uttryckte en oro för att den rehabiliterande träningen skulle förvärra 

skadorna och öka smärtintensiteten. Hendry et al (2006) fann detta efter att 22 patienter 

med artros intervjuats med syftet att försöka identifiera de hinder som minskar 

motivationen till träning. Rädslan för en ökad smärta skapade en ond cirkel hos ett flertal av 

patienterna, där rädslan ledde till inaktivitet och som senare generade i högre nivåer av 

smärta.  

 

2.4.4 Hemträningsprogrammets uppbyggnad och dess påverkan på följsamheten  

Tancred och Tancred (1996) konstaterar att ifall man vill ge patienterna optimala 

förutsättningar till att ha en hög följsamhet av sina träningsprogram krävs det att 

patienternas träningsrekommendationer är baserade på patienternas egna behov och 

nuvarande funktionella kapacitet. Ett program med rätt typ av träning, bra individanpassade 

frekvenser på övningarna, samt har en lagom lång varaktighet ger patienterna större 

möjligheter hålla en hög följsamhet (ibid.). 

   Descarreaux, Normand, Laruencelle & Dugas (2002) fastlägger liksom Tancred och Tancred 

(1996) att ett individuellt upplägg ger signifikant bättre resultat än ett standardiserat 

träningsprogram. Genom att jämföra ett individanpassat hemträningsprogram med ett 

standardiserat hemträningsprogram i rehabiliteringen för patienter med smärta i nedre 

ryggen, fann de att de individanpassade hemträningsprogrammet visade bättre resultat hos 

patienterna genom högre styrka och större tänjbarhet i musklerna (Descarreaux et al 2002). 
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   En annan viktig faktor i ett hemträningsprograms uppbyggnad ger Delarue, de Branche, 

Anract, Revel & Rannou (2007) i sina rekommendationer till hur franska sjukgymnaster ska 

bygga upp ett träningsprogram. Delarue et al (2007) anser att redan innan 

hemträningsprogrammet har börjat bör patienterna få ett introduktionsprogram där de 

bland annat får tillgång till viktig information om rehabiliteringen. 

   Att regelbundet låta patienter med hemträningsprogram komma tillbaka på återbesök för 

att se över hur rehabiliteringen går eller för att träna under övervakning av sjukgymnast 

anser både Delarue et al (2007) och Barbour och Miller (2008) vara viktigt. Återbesöken kan 

då fungera som motivationshöjare för att hjälpa patienterna hålla upp en god följsamhet 

under de hemträningsprogram som ofta pågår under lång tid (Barbour & Miller 2008). 

   Kolt och McEvoy (2003) menar att en sjukgymnast vid återbesöken har ett utmärkt tillfälle 

att inte bara se över hur rehabiliteringen har gått utan även se indikationer på hur väl 

följsamheten har varit. Om sjukgymnasten upplever att följsamheten varit bristfällig föreslår 

Kolt och McEvoy (2003) att sjukgymnasten kan för patienten föreslå en kombinerad 

rehabilitering där en del av hemträningsprogrammet istället utövas på mottagningen under 

sjukgymnastens övervakande.  

   Kombinerade lösningar har i andra studier (McCarty et al 2004; Friedrich, Gittler, 

Halberstadt, Cermak & Heiller 1998) visat sig vara positiva för att hjälpa patienterna att 

bibehålla en hög följsamhet under rehabiliteringen. 

   McCarty et al (2004) kom genom en studie som jämförde skillnaden med att ge patienter 

med artros i knäna enbart ett hemträningsprogram eller ett hemträningsprogram i 

kombination med ett gruppbaserat träningsprogram, fram till att patienter hade samma nivå 

av följsamhet ifall de utöver hemträningsprogrammen även regelbundet deltog i det 

gruppbaserade träningsprogrammet. Resultatet av rehabiliteringen var dock signifikant 

bättre för patienterna som utöver hemträningsprogrammet även deltog i den 

gruppbaserade träningen.  

   Även Friedrich et al (1998) fick högre nivåer av följsamhet i sin undersökning när de 

jämförde resultaten ifrån patienter som deltagit i ett kombinerat tränings- och 

motivationsprogram med resultaten ifrån patienter som enbart deltagit i 

träningsprogrammet. Samtliga av patienterna i undersökningen hade kronisk smärta i nedre 

ryggen. Patienterna i det kombinerade programmet fick först gå på tio ordinerade möten 

med sjukgymnast och utöver det även fem möten som hade som syfte att höja motivationen 
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hos patienterna. Kontrollgruppens patienter fick enbart gå på de tio ordinerade möten hos 

en sjukgymnast. Efter mötena rekommenderades patienterna att fullfölja sina 

träningsprogram hemma, för att sedan få komma på återbesök, varav det sista återbesöket 

skedde tolv månader efter sista träningen med sjukgymnasten. De patienter som hade haft 

det kombinerade programmet hade både en högre följsamhet av hemträningen och mindre 

smärta och handikapp i jämförelse med de patienter som enbart haft träningsprogrammet. 

   Ainsworth och Hagino (2006) konstaterar i sin undersökning att hemträningsprogram som 

innehåller övningar som inte kräver någon utrustning, eller endast billig träningsutrustning, 

har större potential att ha en hög följsamhet än de övningar som kräver dyrare 

träningsutrustning. 

   En annan faktor som visat sig på påverka följsamheten av hemträningsprogram är längden 

på hemträningsprogrammen (Sluijs, Kok & van der Zee 1993). Längre träningsprogram kräver 

att patienterna behöver avvara mer tid för att kunna utföra träningsprogrammet, vilket gör 

att patienterna eventuellt inte hinner med sina dagliga rutiner och därav struntar i att utöva 

hemträningsprogrammet (ibid.). 

 

2.4.5 Sjukgymnastens instruktioner och metodik  och dess påverkan på följsamheten 

För att uppnå en god följsamhet hos patienter med hemträningsprogram krävs det att 

patienterna förstår sina övningar korrekt menar Smith, Lewis & Prichard (2005), men 

konstaterar samtidigt att så inte alltid är fallet. Det har visat sig att ju mer information 

patienter får desto mer information glöms bort (Ley 1979). Med detta i åtanke blir det ännu 

viktigare med lättförståeliga instruktioner och rätt relevant information (Ainsworth & Hagino 

2006).  

   Ley (1979) konstaterade att patienter kom ihåg mer ifall de fick specifika instruktioner och 

ifall informationen var kategoriserad i olika områden. När det blev mycket information på 

samma gång kom patienterna bara ihåg den information som de ansåg var viktigast att 

komma ihåg. Denna information var oftast den som handlade om vad för typ av skada och 

symptom de hade. Informationen som kretsade kring instruktioner och råd inför 

rehabiliteringen glömdes däremot mer ofta bort (ibid.). Men genom att ge patienter 

väldesignade instruktioner i form av illustrationer i broschyrer som de sedan kan ta med sig 

hem, så minskar den kognitiva bördan av att komma ihåg information och patienterna får 
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dessutom då en möjligt att repetera informationen även när de kommer hem (Park, Willis, 

Morrow, Diehl & Gaines 1994). 

   Välförståeliga instruktioner har i undersökningar (Schoo, Morris & Bui 2004) visat sig vara 

lika effektiva som exempelvis kassettband eller videoband för att få patienterna att komma 

ihåg övningarna bättre. Detta fann Schoo et al (2004) efter att ha undersökt om det fanns 

något samband mellan följsamheten av hemträningsprogrammet och instruktionerna av 

övningarna.      

   I undersökningen deltog 115 personer med en medelålder på 70,5 år som alla hade artros i 

antingen knä eller höft. Patienterna delades slumpvis in i tre grupper där grupperna 

varierade mellan varandra genom olika instruktioner. Till att börja med fick samtliga grupper 

en genomgång med en sjukgymnast där de tillsammans gick igenom övningarna samt vilken 

intensitet och frekvens de skulle ha på övningarna, som totalt var nio till antalet. Utöver 

mötet med sjukgymnasten fick den första gruppen en broschyr med sig hem som innehöll 

illustrationer på övningarna. Den andra gruppen tilldelades samma broschyr tillsammans 

med ett kassettband med inspelade muntliga instruktioner, medan den tredje gruppen fick 

samma broschyr som övriga grupper men också ett videoband där de kunde se på 

övningsutförandet. För att kunna kolla upp vilken nivå av följsamhet patienterna hade haft 

så blev patienterna även ombedda att fylla i en träningsdagbok under sin rehabilitering. 

   Resultatet av undersökningen visade att en genomgång med en sjukgymnast där 

hemträningsprogrammet arbetas igenom ordentligt, tillsammans med en broschyr med 

illustrationer på övningarna, gav en lika hög följsamhet (80 %) som om patienterna även fick 

med sig kassettband eller videoband med sig hem som komplement till broschyren (ibid.). 

   Smith et al (2005) konstaterar dock att det inte är någon garanti för en bra följsamhet bara 

för att patienterna får med sig ett informationspapper hem. De jämförde hur väl äldre 

personer över 65 år kom ihåg olika träningsövningar. Deltagarna delades in i två grupper där 

ena gruppen fick med sig informationspapper hem om hur övningarna skulle utföras, medan 

den andra gruppen inte fick något informationspapper. Redan efter två-tre dagar hade 

deltagarna börjat glömma bort hur övningarna skulle utföras. Noterbart med 

undersökningen var att det endast var tre övningar deltagarna skulle utföra. Ingen större 

signifikant skillnad kunde urskiljas mellan de båda grupperna i undersökningen. Smith et al 

(2005) anser att eftersom skriftliga instruktioner i det här fallet inte hjälpte deltagarna så 

skulle dessa deltagare kanske behövt ha en ökad övervakning, men framförallt en mer 
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repetitiv inlärning för att de därigenom lättare skulle komma ihåg och lära sig övningarna på 

ett bättre sätt. 

   Att uppmuntra patienter till att verkligen följa hemträningsprogrammet, samt förklara de  

positiva effekterna utav träningen, anser Ainsworth & Hagino (2006) är faktorer som skulle 

kunna leda till en bättre följsamhet. Dessa faktorer kom de fram till efter att ha intervjuat 

kiropraktorer i Kanada om deras metoder för att få patienterna att hålla en hög följsamhet 

av träningsprogram. 
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3 Definitioner 

 

Följsamhet  

Med samverkan menas en patients (eller frisk försökspersons) efterlevande av medicinska 

föreskrifter, t ex beträffande intag av läkemedel. Termen används både vid kliniska 

prövningar och i det ordinära sjukvårdsarbetet. (Statens beredning för medicinsk 

utvärdering) 

 

Hemträningsprogram  

Med hemträningsprogram i denna uppsats menas ett träningsprogram en patient fått 

ordinerat utav en sjukgymnast. Programmet ska utföras utan övervakning på egen hand i 

synnerhet i hemmet, men vissa enstaka övningar av programmet kan ske på andra platser. 

  



12 
 

4 Problemformulering 

 

Följsamheten av hemträningsprogram är ofta bristfällig, det vill säga patienterna har inte 

den nivå av följsamhet som krävs för att rehabiliteringen ska ge önskvärt resultat. Tidigare 

forskning har funnit olika faktorer som spelar en viktig roll för patienters följsamhet av 

hemträningsprogram. Men då det inte finns några generella rekommendationer i hur 

hemträningsprogram ska utformas eller hur de ska förmedlas till patienterna varierar 

metodiken mellan olika mottagningar. Forskare anser att området behöver ytterligare 

efterforskning för att kunna ge svar på frågan hur ett bra träningsprogram ska utformas. 

 

5 Syfte 
 

Syftet med studien var att undersöka hur patienter upplever en sjukgymnasts metodik i 

samband med utlärningen av hemträningsprogram, samt jämföra sjukgymnastens metodik 

med tidigare forsknings rekommendationer, och se ifall samband kunde ses med 

patienternas följsamhet av träningsprogrammen och de faktorer som enligt tidigare 

forskning påverkar följsamheten. 

 

 

6. Frågeställning 

 

Hur upplever patienterna instruktionerna och metodiken kring sitt hemträningsprogram? 

 

Hur väl stämmer sjukgymnastens metodik gällande hemträningsprogram ihop med tidigare 

forsknings rekommendationer för ett lyckat hemträningsprogram?  

 

Kan man se samband mellan patienternas följsamhet och de faktorer som enligt tidigare 

forskning påverkar följsamheten? 
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7 Metod 

 

7.1 Undersökningsmetod 

Målet med undersökningen var att få fram individernas subjektiva uppfattningar om och 

upplevelser av hemträningsprogrammen och för att på ett bra sätt kunna få fram det 

användes intervjuer som metod. Med intervjuer fås främst kvalitativ data fram och svaren 

blir mer nyanserade och det är även lättare att följa informanternas tankegångar under en 

intervju än via en enkät (Trost 2005). Dessutom blir svaren oftast mer uttömmande under en 

intervju då informanterna slipper skriva ner sitt svar och även har möjlighet till att förklara 

sig ifall deras formuleringar blir otydliga. Enkäter kunde även de ha använts under 

undersökningen men då det är en väldigt tidskrävande process att utforma en bra enkät 

valdes detta alternativ bort (ibid.).  

   Uppsatsen kan ses som en fallstudie då undersökningen utförs i en specifik, begränsad 

grupp (Cohen 2007). Men det är ingen typisk fallstudie då endast en primär källa har använts 

och ingen sekundär (ibid.). I inledningen av planeringen av uppsatsens upplägg fanns dock 

tankar hos författarna om att de även skulle genomföra observationer och vara med när 

sjukgymnasten delade ut hemträningsprogrammen. Det visade sig emellertid inte vara 

möjligt då sjukgymnasten slutade att jobba ungefär en vecka efter att den första kontakten 

inletts. 

   Intervjuernas strukturering var relativt hög då ordföljden och ordvalen i frågorna i stort var 

fastställda och endast mindre ändringar i formuleringar och ordningsföljd på frågorna 

skedde (Cohen 2007). Den främsta anledningen till att frågornas formuleringar var 

fastställda var att författarna trodde att de skulle känna sig mer bekväma under intervjuerna 

ifall de hade tillgång till en relativt detaljerad intervjuguide. 

   Frågorna som ställdes under intervjuerna var av olika karaktär, en del var faktafrågor och 

en del frågor var av mer öppen karaktär. Genom att de flesta av frågorna var förbestämda 

och nedskrivna i en intervjuguide så får datainsamlingsmetoden till en relativt hög grad 

anses vara systematisk (Cohen 2007). En nackdel med intervjuguider är dock att viktiga 

områden kan förbises helt om de inte står med i guiden och ändrar intervjuaren ordföljden 

och ställer frågorna på olika sätt kan det resultera i markanta skillnader i svaren (ibid.). 

   Eftersom intervjuerna gjordes över telefon får undersökningen sägas vara standardiserad 

då telefonintervjuer ”företrädesvis inte är lämpade för mera in- eller djupgående frågor och 
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svar” (Trost 2005, s. 22). Intervjuerna genomfördes via telefon av praktiska skäl och 

intervjuerna hölls relativt korta då de som intervjuas sällan vill prata mer än 15 minuter över 

telefon (Cohen 2007). Ytterligare en avgörande aspekt för att valet blev telefonintervjuer 

som undersökningsmetod var att sjukgymnasten trodde att färre deltagare skulle vara 

intresserade att deltaga ifall personliga intervjuer hade använts som undersökningsmetod. 

Med telefonintervjuer finns det annars både för- och nackdelar. Positiva effekter kan vara att 

informanterna känner sig mer anonyma då de inte kan ses av intervjuaren och att de känner 

sig trygga då de är i sitt eget hem (Cohen 2007). Negativt kan vara att informantens 

kroppsspråk inte kan utläsas och att det kan vara svårare att bygga upp ett förtroende då 

inget möte med informanterna sker. Det finns dessutom en risk för att informanterna blir 

mer benägna att svara kort och inte utveckla svaren så mycket då det kan kännas opersonligt 

med en telefonintervju (ibid.). 

   Intervjuerna spelades in, främst för att inga svar skulle missas men även för att 

intervjuaren inte skulle behöva göra anteckningar under intervjuns gång. Intervjuaren kunde 

därmed istället fokusera på vad som sades och på att formulera eventuella följdfrågor. Den 

främsta fördelen med att spela in intervjuerna är annars att man kan gå tillbaka och lyssna 

på dem igen eller transkribera dem och kunna läsa ordagrant vad som sagts (Trost 2005). En 

negativ effekt med att spela in kan dock vara att informanterna känner sig besvärade men 

det går oftast över ganska snabbt under intervjuns gång (ibid.). 

 

7.2 Urval 

Ett sjukhus kontaktades och tillfrågades om de var intresserade att deltaga i 

undersökningen, men de uppgav att de redan hade undersökningar inplanerade och därmed 

inte hade tid för fler. Därifrån fick en sjukgymnast veta om undersökningen och meddelade 

sitt intresse. Ett PM med en kortare genomgång av undersökningen skickades till 

sjukgymnasten som sedan tog kontakt med sina patienter och slutligen sammanställde en 

lista med patienter som kunde tänka sig att deltaga i undersökningen. Listan innehöll namn 

och telefonnummer till samtliga sju patienter som hade blivit tilldelade sina 

hemträningsprogram mellan en och två månader före undersökningens genomförande. 

   Bland de sju deltagarna fanns det både kvinnor och män. Genomsnittsåldern var 53 år och 

åldrarna varierade mellan 35 och 62. Samtliga hade blivit tilldelade hemträningsprogram för 
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skador som de ådragit sig, majoriteten hade skador i ryggen och/eller i axlarna men det 

fanns även de med problem med knän och hälsenor. 

 

7.3 Material till undersökningen 

Innan intervjuerna började genomföras konstruerades en intervjuguide som skulle fungera 

som en mall över hur intervjuerna skulle läggas upp. Guiden var ingående och samtliga 

huvudfrågor som ställdes fanns med på den. Frågorna formulerades efter att författarna läst 

igenom ett flertal artiklar om motivation till följsamhet, dessa artiklar kom senare att ligga 

till grund för uppsatsens bakgrund. Intervjuguiden som användes finns med som bilaga i 

slutet av uppsatsen. 

   Intervjuerna spelades in med en mobiltelefon och spelades sedan över till en dator genom 

att mobilens högtalare placerades intill en mikrofon som spelade över intervjuerna till 

datorns hårddisk. 

 

7.4 Genomförande 

Intervjuerna genomfördes via telefon under två veckors tid i april 2008 och varade mellan 

fem och sexton minuter. Innan författarna tog kontakt med deltagarna hade sjukgymnasten 

berättat för dem om undersökningen och hur den skulle gå till. Därför var samtliga deltagare 

beredda på att bli intervjuade och var positiva och trevliga under intervjuernas gång. 

   Samtalen inleddes med att den intervjuande författaren presenterade sig, kort berättade 

om undersökningen och sedan förklarade för informanterna att deras deltagande var helt 

frivilligt och att de även efter intervjuns genomförande fick dra tillbaka sin medverkan. 

Slutligen innan intervjun startade frågades informanterna ifall de godkände att intervjun 

spelades in, vilket samtliga gjorde. 

   Efter att intervjuerna slutförts spelades de över till en dator och sedan transkriberades de 

innan de slutligen sammanfattades till uppsatsens resultatdel. 

 

7.5 Etiska aspekter 

Under undersökningens gång lades stor vikt vid att de etiska regler och riktlinjer som 

Vetenskapsrådet tagit fram följdes. Den del som störst vikt lades vid var individskyddskravet 

som är ”den självklara utgångspunkten för forskningsetiska överväganden” 
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(Vetenskapsrådet). Individskyddskravet innebär att individer inte får utsättas för psykisk eller 

fysisk skada, förödmjukelse, kränkning eller otillbörlig insyn i sina levnadsförhållanden, och 

består i sig utav fyra allmänna huvudkrav, informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (ibid.). 

   Informationskravet uppfylldes genom att informanterna fick veta syftet med 

undersökningen, vilken roll de hade i den, att deras deltagande var helt frivilligt och att de 

fick avstå från att svara på frågor som de ansåg vara känsliga. Informanterna fick dock endast 

veta det mest grundläggande om undersökningen vilket Trost (2005, s. 105) rekommenderar 

när han skriver ”Eftersom intervjun skall vara så lite styrd som överhuvudtaget är möjligt 

skall man informera om endast det nödvändiga”. 

   Samtyckeskravet infriades genom att informanterna gick med på att bli intervjuade efter 

att ha fått höra undersökningens syfte och fått reda på att de när som helst fick hoppa av 

undersökningen 

   Konfidentialitetskravet tillgodosågs genom att informanterna garanterades att de inte 

skulle nämnas vid namn eller hängas ut med andra detaljer som skulle kunna peka ut dem. 

Därför har endast de uppgifter som behövs för analysen angetts och författarna har även 

avstått från att ha med direkta citat från informanterna då det kan uppfattas som 

”identitetskränkande” (Trost 2005, s. 108) 

   Nyttjandekravet uppfylldes även det då författarna lovade informanterna att de data som 

framkom under undersökningen bara skulle användas till uppsatsen och inte kommer att 

lånas ut till något kommersiellt sammanhang. 
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8 Resultat 

 

I följande avsnitt kommer resultatet ifrån intervjuerna att presenteras. Först presenteras 

patienternas svar i en flytande text där de mest konkreta svaren för undersökningens 

frågeställning presenteras. Därefter följer en kort sammanfattning av patienternas svar i 

tabellform för att lättare kunna se skillnader patienterna emellan. Resultatet kommer sedan 

att analyseras under den separata analysdelen. 

 

8.1 Hemträningsprogrammet 

Samtliga patienter hade hemträningsprogram för olika åkommor, men fem av sju patienter 

hade symptom i regionerna rygg och axlar. Övriga patienter hade skador och problem med 

hälsena och knä. 

   Med tanke på patienternas olika åkommor varierade hemträningsprogrammen stort 

mellan varandra gällande antal övningar och uppbyggnad. Antalet övningar varierade mellan 

så lågt som tre övningar till så högt som nio övningar. Gemensamt för samtliga 

hemträningsprogram var dock att de skulle utföras varje dag. Tiden patienterna behövde 

lägga ner på sina träningsprogram varierade alltifrån ungefär 20 minuter upp till 60 minuter 

per träningstillfälle. 

  Övningarna var både styrkeövningar i syfte att förstärka muskulatur, stretch- och 

mjukövningar för att motverka stelhet och smärta, samt avslappningsövningar. 

   Fyra av patienterna behövde inte någon utrustning för att utföra sina 

hemträningsprogram. Två av de andra patienterna behövde utrustning i form av en 

motionscykel medan den sista behövde en balansplatta. 

   Merparten av patienterna, fem av sju, upplevde övningarna i sina hemträningsprogram 

som enkla och okomplicerade att utföra. En av de två andra upplevde smärta när övningarna 

utfördes, medan den sista patienten ansåg sina övningar som jobbiga att utföra. 

   Sex av sju patienter var säkra på att deras hemträningsprogram var individanpassade just 

efter deras åkommor och rehabiliteringssyfte. Den sista patienten trodde inte 

hemträningsprogrammet var individanpassat, men var heller inte säker på att det inte var 

det. 
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8.2 Instruktionerna kring hemträningsprogrammet 

Samtliga sju personer fick sina träningsprogram förklarade för sig genom att sjukgymnasten 

först förklarade och visade övningarna för patienterna, för att därefter under övervakning 

låta patienterna utföra övningarna själva. Sjukgymnasten kunde därigenom se ifall 

patienterna uppfattat övningarna på rätt sätt, och korrigera patienterna ifall de utförde 

övningarna på fel sätt. 

   Alla patienter upplevde att instruktionerna de fick kring hemträningsprogrammet var 

tillräckliga för att själva kunna genomföra övningarna hemma på egen hand. De ansåg inte 

heller instruktionerna som bristfälliga inom något område. 

   Sex av de sju patienterna fick även med sig ett informationshäfte/illustrationer på 

övningarna med sig hem, där de kunde titta ifall de var osäkra på utförandet av någon 

övning, och även för att underlätta att ingen övning skulle glömmas bort. Den person som 

inte fick informationshäfte/illustrationer med sig hem menade på att övningarna var enkla 

och utan krångligheter. Patienterna som fick med sig ett informationshäfte hem upplevde 

det både som bra och lättförklarat. 

   Fem av patienterna upplevde att de fick information om vilka effekter de olika övningarna 

skulle ge. En utav de andra två patienterna som inte hade samma uppfattning menade på att 

informationen inte var alltför ingående utan istället mer på en övergripande nivå, och att 

övningarna tillsammans skulle ge önskvärd förbättring på specifik kroppsdel. Den sista 

patienten ansåg sig vara osäker, men var klar med att övningarna syftade till att förbättra 

symptomen. 

   Ifall patienterna glömt bort någon övning, var osäkra, eller hade några funderingar kunde 

de höra av sig till sjukgymnasten igen, för att därigenom få övningarna instruerade för sig en 

gång till och för att få svar på sina frågor. Detta kunde antingen ske genom att man ringde 

och bokade in en ny tid, eller i samband med de återbesök patienterna hade. 

   Samtliga av patienterna var även säkra på att de utförde övningarna på rätt sätt. 

 

8.3 Följsamheten av hemträningsprogrammet 

Överlag så ansåg patienterna själva att de hade haft en god följsamhet av sina 

hemträningsprogram. En patient upplevde en följsamhet på över 90 procent, medan två 

andra menade på att de gjort övningarna varje gång de inte hade fått för ont för att kunna 

fortsätta. Andra patienter kände att de följt direktiven bra, men att de till och från hade 
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avvikit. Någon nämnde att de i början av programmet följde det ”jättenoga”, men att det 

avtog därefter. Anledningen till detta trodde patienten var att det ibland kunde vara svårt att 

gå ifrån hemma och göra programmet, tiden räckte helt enkelt inte till. Patienten medgav 

även att det varit liknande med ett tidigare hemträningsprogram, att man gjorde det ett tag 

men sedan kom saker emellan och därigenom sjönk följsamheten. 

   En annan av patienterna som upplevde att följsamheten i perioder var mindre bra trodde 

det berodde på ren lathet, men även brist på motivation. Enligt patienten berodde bristen 

på motivation på en upplevd förbättring av sina symptom. Då patienterna inte hade lika ont 

längre och kände sig bättre så minskade även motivationen för att utföra övningarna efter 

de direktiv som gavs, vilket patienten själv medgav var tokigt då det var uppenbart att 

övningarna gav resultat. 

   En del av patienterna upplevde även att sjukgymnasten hjälpte till att hålla uppe en god 

följsamhet genom att vara ”pushande”, positivt inställd och motiverande. En utav 

patienterna med mindre bra följsamhet menade dock på att det inte var något som 

sjukgymnasten hade kunnat göra annorlunda för att öka följsamheten, utan att 

sjukgymnasten gjort vad den kunnat. Några av patienterna nämnde även att kontroller hade 

gjorts för att hålla följsamheten uppe. Dessa hade då skett genom uppföljningar och 

återbesök. Alla patienter hade dock inte varit på uppföljning eller återbesök när denna 

undersökning gjordes och vissa hade heller inga återbesök inbokade. Återbesöken varierade 

mellan patienterna, vilket mer eller mindre var självvalt utifrån patienterna. Vissa av 

patienterna hade regelbundna besök på mottagningen för att därigenom kunna få hjälp med 

träningen, men även för att använda anläggningens utrustning.  

 

8.4 Övrig information 

Fem av sju patienter hade anhöriga som var aktiva med någon form av fysisk aktivitet. Två av 

dessa patienter upplevde att de genom sina anhöriga fick stöd och ”pushning” att följa 

hemträningsprogrammet. Fem av sju patienter hade även själv tidigare erfarenhet utav 

fysiskt aktivitet, antingen genom aktiviteter i yngre år eller genom promenader och annan 

motion även i vuxen ålder. 

   Tre av patienterna hade tidigare erfarenhet av hemträningsprogram för andra typer av 

skador.  
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   Patienterna var överlag överens om att hemträningsprogram var en bra metod att använda 

sig av i rehabiliteringssyfte. De fördelar de nämnde med ett hemträningsprogram var just att 

få möjligheten att träna hemma och inte behöva ta sig någonstans. En patient menade på att 

det är viktigt att man försöker hålla ner antalet övningar i hemträningsprogrammet, för att 

därigenom lättare mäkta med programmet. Patienten trodde att en stor anledning till en låg 

följsamhet var krångliga och alltför omfattande hemträningsprogram.  

   Andra åsikter var att en kombination av ett hemträningsprogram med regelbundna besök 

på hälsocentralen skulle kunna vara en bra lösning. Den stora delen av träningen läggs 

hemma, för att sedan en eller två gånger i veckan försöka träna nere på mottagningen. 

   Ytterligare åsikter var att hemträningsprogram kan fungera väldigt bra så länge man kan få 

regelbunden kontakt med sin sjukgymnast. En regelbunden kontakt trodde patienten skulle 

fungera som motivationshöjande och därigenom skulle det bli lättare att kunna hålla en hög 

följsamhet. Att bli hemskickad med ett hemträningsprogram i handen och därefter inte få 

möjlighet till någon uppföljning var något som patienten trodde påverkade 

hemträningsprogrammet negativt. Detta var även något en annan patient nämnde som 

förslag på förbättringar med hemträningsprogram som metod, just den kontinuerliga 

kontakten med en sjukgymnast som motiverar och hjälper till med frågor kring 

hemträningsprogrammet. 

   En klar och tydlig uppföljning nämndes även som en viktig del i ett lyckat 

hemträningsprogram där man redovisar hur det har gått. 

   Att ge möjligheter att låna hem träningsredskap trodde en av patienterna skulle vara bra 

för hemträningsprogram. 

   En annan patient valde att inte svara på frågan då den ansåg att den saknade tillräckligt 

stor kunskap inom området för att ge ett bra svar. 

   Fem av sju patienter var dock nöjda med att fått ett hemträningsprogram i syfte att 

rehabilitera sig från sina symptom istället för att regelbundet behöva besöka en 

sjukgymnast. En patient poängterade att detta gäller då man får en bra och ordentligt 

uppbackning innan man får sitt hemträningsprogram. De två andra patienterna hade 

föredragit att gå till sjukgymnast regelbundet, men var även de nöjda med 

hemträningsprogram som metod. 
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    Sex av sju patienter hade upplevt förbättringar av sina symptom. Men förbättringen var 

något som varierade mellan patienterna, främst beroende på att alla patienter hade olika 

åkommor som alla hade olika lång rehabilitering.  

   En sista fråga patienter fick svara på var hur pass mycket de upplevde att deras skada 

påverkade dem i deras vardag när de först sökte till sjukgymnast. På en skala från ett till tio, 

där ett var så gott som aldrig och tio hela tiden, hade alla patienter problem och smärta med 

sina symptom som låg mellan sex och tio. 

   Patienternas tankar om sjukgymnasten som person var inget som tillfrågades i 

intervjuerna, men under intervjuerna framkom det tydligt att sjukgymnasten var omtyckt 

bland sina patienter.  

 

8.5 Tabell över intervjuerna 

 Intervju 

1 

Intervju 

2 

Intervju 

3 

Intervju 

4 

Intervju 

5 

Intervju 

6 

Intervju 

7 

Kön Kvinna Man Kvinna Man Kvinna Kvinna Kvinna 

Skada/ 

Symptom 

Häl Knä Bröst, 

Rygg, 

Ländrygg 

Ländrygg, 

Axel 

Rygg, Höft, 

Knän 

Axel Diskbråck, 

Axel 

Övningar 

Antal/ 

Tidsåtgång 

3 övningar 3 övningar + 

20 min 

träningscykel 

8 övningar 

15 min 

”Väldigt 

mycket 

övningar” 

Både hemma 

och på gym 

8-9 övningar 7-8 

övningar 

15 min 

”Väldigt 

många” 

30 min 

Både 

hemma 

och på 

gym 

Behövdes någon 

utrustning? 

Nej Träningscykel Nej Balansplatta Motionscykel Nej Nej 

Hur upplevdes 

övningarna? 

”Gör 

fruktansvärt 

ont” 

”Inte 

krångliga” 

”Inte svåra 

eller 

jobbiga” 

”Blev i stort 

sett svettig” 

”Enkla” ”Det gick 

bra” 

”Lite 

jobbiga” 

Var programmet 

individanpassat? 

”Det var väl 

anpassat 

efter 

hälsenan” 

Ja Ja ”Ja det tror 

jag” 

Ja ”Det tror 

jag inte, 

var en 

mall som 

användes” 

Ja 

Hur upplevdes 

Instruktionerna? 

Tillräckliga Tillräckliga Tillräckliga Bra Bra Bra Bra 

Fick med hjälpmedel 

hem? 

Papper Nej Häfte med 

bilder + 

text 

Papper med 

bilder + text 

Papper med 

bilder + text 

Papper Papper 

med bilder 

+ text 

Följsamheten Följt till 90 

% 

God, gjorde 

när det inte 

gjorde ont 

Har följt 

efter givna 

direktiven 

Har följt efter 

givna 

direktiven 

I börjar bra, 

sedan ”fuskat 

lite” pga. Brist 

på tid, svårt 

att gå ifrån 

Till och 

från, 

skulle 

kunna 

göra 

oftare 

”Följt så 

gott som 

jag 

kunnat” 
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Var sjukgymnasten 

uppmuntrande/ 

pushande? 

- ”Nej, det kan 

jag inte påstå” 

”Det var 

väldigt 

positivt 

allting” 

Pratade efter 

gymmet 

”Pushade på, 

inget hon 

kunde gjort 

annorlunda … 

Det hänger ju 

mycket på en 

själv” 

”Gjorde 

vad som 

kundes” 

Pratade 

efter 

gymmet 

Anhöriga fysiskt aktiva? 

/ Var de ett extra stöd? 

Nej Nej Ja / Nej Ja / Ja Ja, barnen / 

Nej 

Nej Nej 

Tidigare erfarenhet av 

fysisk aktivitet? 

Nej Ja Ja Ja ”Ingen stor 

erfarenhet” 

Ja Ja 

Tidigare erfarenhet av 

hemträningsprogram? 

Ja Nej Ja Nej Ja Nej Nej 

Om 

hemträningsprogram 

som metod 

”Både och, 

funkar bra 

nu men blir 

för många 

övningar 

ibland” 

”Det är väl 

bra” 

”Fungerar 

bra” 

”Bra, speciellt 

i kombination 

med gym” 

”Bra om 

någon täcker 

upp och frågar 

att man gör 

det 

”Tycker 

det är 

bra” 

Ingen åsikt 

Förslag på förbättring 

av 

hemträningsprogram 

”Färre 

övningar 

som 

förklaras 

riktigt och 

följs upp” 

”Att man får 

låna hem mer 

grejer” 

Nej Nej Nej Nej Nej 

Föredragit regelbunden 

sjukgymnastik 

Nej Nej Nej Nej Ja Nej ”Har gått 

ofta 

redan” 

Upplevt förbättring av 

symptom? 

”Nja, det 

tar ju 

tydligen 

väldigt lång 

tid” 

Ja ”Inte 

värken 

men har 

blivit 

mjukare i 

kroppen” 

Ja ”rygg 

väldigt bra, 

axeln bättre” 

Ja Ja ”Inte 

mycket” 

Hur mycket skadan 

påverkade, skala 1 – 10 

6 10 8 9 8-9 7 10 
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9 Analys 

 

Patienterna verkar överlag vara nöjda med sina hemträningsprogram vilket sannolikt är en 

direkt orsak till den höga följsamheten patienterna har haft. En annan trolig direkt orsak till 

den höga följsamheten är att sjukgymnasten verkar ha använt sig av samma metodik när hon 

delat ut hemträningsprogrammen till de olika patienterna och att denna metodik på ett 

flertal punkter stämmer väl överrens med tidigare forsknings metodikrekommendationer för 

att få patienter motiverade till en hög följsamhet. 

 

9.1 Hemträningsprogrammet 

Då alla patienter hade hemträningsprogram för olika typer av åkommor och därigenom hade 

sina hemträningsprogram av olika orsaker blir det svårt att dra någon slutsats genom att till 

exempel sätta programmens uppbyggnad i förhållande till patienternas följsamhet av 

hemträningsprogrammen. Gemensamma nämnare för patienternas hemträningsprogram är 

dock att de alla hade program som helst skulle utföras varje dag, något de flesta har gjort då 

inte en för stor smärta hindrat dem från att arbeta sig igenom programmet.  

   Alla utom en av patienterna uppgav dessutom att hemträningsprogrammen de fått varit 

individanpassade vilket troligtvis varit en faktor som bidragit till den höga följsamheten. 

Tancred och Tancred (1996) menade i sin studie att individanpassade träningsprogram 

gällande frekvens och antalet övningar och repetitioner ökar chanserna till en hög 

följsamhet. Descarreaux et al. (2002) kom fram till samma slutsats i sin undersökning vilket 

styrker denna uppfattning ännu mer. 

   Ainsworth och Hagino (2006) nämner att billig träningsutrustning är ytterligare en faktor 

som kan öka följsamheten av hemträningsprogram och bortsett från de två patienterna som 

behövde en träningscykel var utrustningen som behövdes för att genomföra programmen 

billig vilket sannolikt ökade följsamheten ytterligare. 

 

9.2 Instruktionerna kring hemträningsprogrammet 

Sjukgymnasten har använt sig av i princip samma metodik när hon har förklarat 

hemträningsprogrammen för sina patienter. Genom att först visa patienterna hur 

övningarna skulle utföras och därefter låta patienterna utföra övningarna på egen hand 

under övervakning gavs sjukgymnasten en möjlighet att se ifall patienterna uppfattat 
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övningarna på rätt sätt, och korrigera eventuella utföranden ifall patienterna inte gjorde på 

önskvärt sätt. De snabba upplevda förbättringarna av symptomen kan säkerligen bero till 

viss del på att patienterna från ett tidigt stadium utfört övningarna på ett korrekt sätt. 

   I och med att patienterna tidigt fick bekräftat för sig att de utförde övningarna på rätt sätt 

lär risken ha minskat markant för att de skulle hamna i den onda cirkeln som Hendry et al. 

(2006) nämner. Cirkeln innebär att patienterna inte vågar träna då de är rädda för att 

förvärra sina problem vilket leder till att problemen förvärras.  

   Samtliga patienter upplevde instruktionerna de fick kring hemträningsprogrammet som 

bra eller klart tillräckliga för att kunna utföra övningarna. Schoo et al. (2004) konstaterar att 

en grundlig genomgång av övningarna tillsammans med sin sjukgymnast plus att patienten 

får med sig en broschyr hem är lika effektivt som att patienterna får med sig ett videoband 

hem där de kan få repetition på hur man utför övningarna på ett korrekt sätt.  

   Sex av sju patienter fick med sig informationshäften hem, där det fanns illustrationer på 

övningarna, samt även instruktioner om hur ofta och antalet gånger övningarna skulle 

utföras. Dessa informationshäften upplevde patienterna var bra och lättförklarade. Park et al 

(1994) påpekar just vikten av väldesignade instruktioner för att minska risken för patienter 

att missförstå övningar, och konstaterar samtidigt att skicka hem en broschyr med 

patienterna där de kan se illustrationer på övningarna är en bra metod att använda för att 

patienterna inte ska glömma bort någon övning. 

   Osmotherly och Higginbotham (2004) kom fram till att patienternas kunskaper om 

hemträningsprogrammet är en viktig påverkansfaktor på följsamheten, ju bättre de förstår 

programmet desto högre är deras följsamhet. Samma sak nämndes även som en viktig faktor 

i Ainsworth och Haginos (2006) undersökning bland kiropraktorer i Ontario, Kanada. Det kan 

ses som ett tecken på att sjukgymnasten varit noggrann vid genomgången och gett 

patienterna bra instruktioner då följsamheten var så pass hög som den var. 

 

9.3 Följsamheten av hemträningsprogrammet 

Watson anser att den viktigaste faktorn för vilken utgång ett hemträningsprogram ska få är 

vilken grad av följsamhet patienten har haft. Ju högre följsamheten är, desto bättre blir även 

resultatet av rehabiliteringen. Ser man till patienterna i denna undersökning så uppger 

flertalet av patienterna att de har haft en bra följsamhet. Av dessa patienter har alla utom en 

uppgett förbättringar av de symptom de sökte hjälp för. Den sista personen konstaterade 



25 
 

dock att rehabiliteringen skulle ta väldigt lång tid och det därigenom var för tidigt för att 

avgöra något om minskning av symptom. 

   Mayoux-Benhamou et al. (2005) och Alexandre et al. (2002) har kommit fram till att 

följsamheten av hemträningsprogram i regel är låg. I den här undersökningen var dock 

resultatet det motsatta, vilket kan ha berott på att patienterna bara hade haft programmet 

en till två månader men det kan även ha berott på att sjukgymnasten försökte hålla uppe en 

god följsamhet hos patienterna genom att ”pusha” när det behövdes för att försöka hålla 

motivationen uppe. 

   Enligt Alexandre et al. (2002) innebär en god följsamhet vid hemträningsprogram att 

patienterna utför minst 80 procent av sina övningar. Väljer man att se det ur den vinkeln kan 

det innebära att några av undersökningens deltagare egentligen hade en låg följsamhet men 

själva upplevde den som bra då 80 procent till vardags brukar anses vara högt. 

   En utav patienterna i denna undersökning som angav en sämre följsamhet upplevde att en 

stor orsak till den låga följsamheten var att det var svårt att få tid över till att utöva 

programmet. Detta stämmer bra överens med Sluijs et al (1993) som genom sin 

undersökning kom fram till att personer som upplever sina hemträningsprogram som alltför 

tidskrävande, oftare än andra har en sämre följsamhet av programmen. 

 

9.4 Övrig information 

Flera av patienterna hade tidigare erfarenhet av fysisk aktivitet och det var förmodligen 

lättare för dem att komma in i träningsprogrammet och även att fortsätta utföra det. 

Patienter med tidigare erfarenhet av fysisk aktivitet och motion har en högre nivå av 

följsamhet än de personer som levt inaktiva liv menar Howard och Gosling (2007). Även 

Wilbur et al. (2003) och Ainsworth och Hagino (2006) kom fram till liknande slutsatser. Detta 

samband kan inte urskiljas i denna undersökning då de två patienterna med minst tidigare 

erfarenhet av fysisk aktivitet skiljde sig i nivå av följsamhet. En av deltagarna som uppgav att 

hon inte varit fysiskt aktiv tidigare bedömde att hon följt sitt hemträningsprogram till 90 

procent medan den andra deltagaren som uppgivit att hon inte haft någon större tidigare 

erfarenhet av fysisk aktivitet berättade att hon en bit in i rehabiliteringen hade blivit sämre 

på att utföra programmet. 

   Då patienterna skattade hur pass stor smärta de upplevde att de hade när de först sökte 

hjälp hos en sjukgymnast uppgav samtliga patienter en smärta som låg mellan sex och tio på 
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den tio-gradiga skalan. Smärtan i sig och även att de själva sökte hjälp för skadorna tyder på 

en stark intention att bli kvitt sina problem. Tidigare forskning (Osmotherly & Higginbotham 

2004) har kommit fram till att ju starkare intention en patient har att bli kvitt sina symptom, 

desto större benägenhet har de att bibehålla en hög följsamhet genom 

rehabiliteringsperioden. Patienterna upplevde inte heller särskilt ofta smärta vid själva 

utförandet av träningsprogrammet. Ifall de haft smärta under genomförandet av övningarna 

hade risken funnits att de inte hade kunnat fullfölja hemträningsprogrammet. Oldfors-

Engström och Öberg (2005) konstaterar att patienter som upplever en hög smärta under 

övningsutförandet generellt får en lägre följsamhet av hemträningsprogrammet.  
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10 Diskussion 

 

10.1 Resultatdiskussion 

Den här undersökningen kan inte på något sätt avgöra hur väl det framkomna resultatet 

stämmer överens med övriga mottagningar och patienter. Anledningen till detta är det låga 

deltagarantalet i undersökningen som medför att resultatet inte räknas som statistiskt 

säkerställt. De samband som presenterats i denna undersökning mellan patienternas 

följsamhet och tidigare forskning kan bero på tillfälligheter. Resultatet borde dock kunna ses 

som en bekräftelse för att sjukgymnastens metodik fungerar bra då sjukgymnasten lyckats få 

sina patienter att hålla en hög följsamhet av sina hemträningsprogram, åtminstone sett ur 

ett kortare tidsperspektiv. 

   Då det finns relativt lite forskning inom området var vi tvungna att använda oss av vissa 

referenser som skiljer sig lite ifrån vår studie, bland annat en med kaukasiska och afrikanska 

kvinnor (Wilbur et al. 2003). Dessa kvinnor lever säkerligen under andra levnadsförhållanden 

än de kvinnor som deltog i vår undersökning, vilket säkert kan påverka vilka faktorer som är 

avgörande för följsamheten. 

   Det faktum att patienterna bara haft sina träningsprogram i lite mer än en månad är en 

viktig faktor att ha i åtanke då man jämför resultatet från den här undersökningen med 

andra studier (Ashworth et al. 2005 , Friedrich et al. 1998) inom området. I dessa studier har 

patienterna haft sina hemträningsprogram under en betydligt längre tid när 

undersökningarna genomförts vilket med stor sannolikhet är en orsak till att följsamheten i 

de undersökningarna är betydligt lägre än i denna. En faktor som stärker denna teori är att 

de personerna med lägst följsamhet i vår studie uppgav att de redan efter en månad med 

träningsprogrammet upplevde att de minskat frekvensen av sitt utförande jämfört med i 

början av rehabiliteringen. Hade intervjuerna genomförts en längre tid efter starten hade 

kanske fler av patienterna fallit av och blivit sämre på att utföra sina hemträningsprogram. 

   En viktig faktor som kan ha påverkat de höga nivåer av följsamhet som presenterades i 

resultatet är att följsamheten bygger på patienternas egna ord och upplevelser. Patienterna 

kan under intervjuerna omedvetet eller medvetet ha angett en högre följsamhet än vad de 

faktiskt har haft. Detta hade dock gått att undvika om patienterna ombetts föra en 

träningsdagbok. Det hade dock varit betydligt mer tidskrävande för undersökningens 

deltagare vilket i sin tur skulle kunna ha inneburit att ett antal av patienterna hade avstått 
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från att deltaga vilket hade försämrat möjligheterna till att analysera resultatet ytterligare då 

deltagarantalet hade varit ännu lägre. 

   Åldern på de deltagande patienterna är säkerligen också en faktor som dels kan påverka 

resultatet av undersökningen, men också hur patienterna upplevt sjukgymnastens metodik. 

Genomsnittsåldern i vår undersökning var 53 år och i flera av de tidigare studierna (Schoo et 

al. 2004, Smith et al. 2005) som tagits upp i bakgrunden var deltagarnas genomsnittsålder 

betydligt högre. Deltagare i olika åldrar uppfattar säkerligen instruktioner olika, men har 

eventuellt också olika förutsättningar för att utföra övningar på ett korrekt sätt. Detta 

medför att man inte kan dra några direkta slutsatser efter att ha jämfört med tidigare 

forskning då genomsnittsåldern i de tidigare undersökningarna i många fall varit betydligt 

högre. 

   Oldfors-Engström och Öberg (2005) fann att kvinnor oftare än män har en lägre nivå av 

följsamhet på grund av att de tar mer ansvar för sysslor i hemmet och därigenom inte hinner 

med sitt träningsprogram. Då undersökningen endast bestod av fem kvinnor och två män blir 

en jämförelse mellan könen ointressant, då de slutsatser som dras inte kan anses trovärdiga 

på grund av det låga deltagarantalet. 

   En aspekt man måste ta i akt när man diskuterar resultatet utav sjukgymnastens metodik 

är ifall patienterna uppfattade sjukgymnastens instruktioner och tillvägagångssätt vid 

utlärningen av hemträningsprogrammet för att det var en bra metodik, eller ifall det 

berodde på den mer personliga relationen. Flera patienter nämner, utan att få frågan, hur 

väl de uppskattar sjukgymnasten som person. Kanske är det så att det är just den personliga 

relationen mellan sjukgymnast och patient som gjort följsamheten bra i denna 

undersökning? Eftersom detta inte var något som planerades att undersökas i den här 

studien och bara kom upp, är det något vi endast kan spekulera i. 

   Smith et al. (2005) skriver att patienterna för att kunna uppnå en god följsamhet måste 

förstå sig på instruktionerna men att förståelse av instruktionerna inte är en garanti för en 

bra följsamhet. Andra faktorer måste vägas in. Samtliga patienter tyckte att de förstod 

instruktionerna bra vilket innebär att i alla fall en av grundförutsättningarna för god 

följsamhet fanns. Alltså måste problemet ligga någon annanstans för de patienter som hade 

lite sämre följsamhet. Det skulle visserligen kunna vara så att någon patient missuppfattat 

instruktionerna och tror sig förstå dem även om så inte är fallet. Detta hade vi kunnat 

utforska ytterligare genom att exempelvis observera patienterna när de utförde övningarna.  
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   Delarue et al (2007) ger som rekommendation till franska sjukgymnaster att patienterna 

bör få ett introduktionsprogram innan hemträningsprogrammet börjar, för att därigenom få 

viktig information inför rehabiliteringen. Ingen av patienterna i denna undersökning fick 

något introduktionsprogram innan hemträningsprogrammet. Däremot anger samtliga 

patienter att de tillsammans med sjukgymnasten gick igenom hur hemträningsprogrammet 

skulle gå till och hur viktigt det var med den fysiska aktiviteten, vilket till viss del kan ses 

motsvara detta introduktionsprogram fast i en muntlig form. 

   Det har i undersökningar (Friedrich et al 1998 och McCarthy et al 2004) visat sig att ett 

hemträningsprogram kombinerat med ett annat program kan höja följsamheten av 

hemträningsprogrammet och dessutom förbättra utgången av rehabiliteringen. Ingen av 

patienterna i den här undersökningen hade dock denna typ av lösning, men det hade 

säkerligen kunnat ha varit ett bra alternativ för de patienter som i vår undersökning började 

få mindre motivation till att följa hemträningsprogrammet, och även de patienter som 

uppgett att deras följsamhet efter en tid blivit sämre. En stor nackdel med 

hemträningsprogram är som Harrison et al (1993) nämner just avsaknaden av den sociala 

samvaron som upplevs med mottagningsbaserade träningsprogram. Denna sociala samvaro 

har visat sig vara viktig för att bibehålla en hög nivå av motivation (ibid.). 

   Green et al (1993) nämner att en fördel med hemträningsprogram är att det är mindre 

tidskrävande jämfört med mottagningsbaserade program, i och med att man inte behöver ta 

sig någonstans för att utföra programmet. Sex av sju patienter föredrog 

hemträningsprogram framför att istället ha ett mottagningsbaserat hemträningsprogram 

med kontinuerlig övervakning av träningen utav en sjukgymnast. Vår studie gav dock inte 

svar på varför de föredrog hemträningsprogram framför mottagningsbaserade program, 

men en av orsakerna borde rimligen kunna vara just den mindre tid ett hemträningsprogram 

tar.  

   Deltagarna i undersökningen hade olika uppfattningar om hur mycket de hade fått veta om 

övningarnas effekter i samband med att de blev tilldelade sina hemträningsprogram. Det är 

möjligt att det beror på att deltagarna helt enkelt bedömer mängden information de fått på 

olika sätt men det skulle även kunna vara så att sjukgymnasten anpassat mängden 

information till de olika patienterna och gett de patienter som upplevts som mer utbildade 

en större mängd information. En annan förklaring kan vara det Ley (1979) konstaterar, att ju 

mer information en patient får, desto mer glömmer de oftast bort. Patienten kommer lättare 
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ihåg information om vad för symptom och skada det är, än information kring instruktioner 

och råd. Det skulle kunna innebära att sjukgymnasten i den här undersökningen gett alla 

patienter lika mycket information men att några av dem helt enkelt glömt bort en hel del 

detaljer. Detta är dock bara teorier och för att kunna få fram ett svar på detta skulle 

ytterligare undersökningar behöva göras. 

   Barbour och Miller (2008) skriver att det är viktigt med regelbundna återbesök för att 

kunna motivera patienterna till att följa sitt hemträningsprogram. I den här undersökningen 

verkade dock återbesöken vara mer eller mindre självvalda av patienterna, vilket kan ha 

berott på att sjukgymnasten slutade. Det faktum att patienterna i stort sett själva fick välja 

om de ville komma på återbesök kan ha inneburit att någon patient avstod på grund av 

flertalet faktorer, exempelvis tidsbrist, besvärlig resväg med mera. Patienten gick därmed 

kanske miste om viktig uppmuntran och motivation för att fortsätta med programmet. 

   Tidigare forskning (Sluijs et al. 1993, Howard & Gosling 2007) och även denna 

undersöknings resultat tyder på att patienters individuella faktorer snarare än 

sjukgymnastens metodik påverkar följsamheten. De patienter som i undersökningen har 

uppgett en sämre följsamhet menar på att den största orsaken till detta var brist på 

motivation, samt att tiden inte räckte till för att hinna göra hemträningsprogrammet efter 

givna direktiv. När man jämför följsamheten patienterna emellan bör man även ha i åtanke 

att de haft träningsprogram för olika skador. Vissa skador genererar säkerligen mer smärta 

och större handikapp och detta borde även det vara faktorer som påverkar patienternas nivå 

av följsamhet. 

 

10.2 Metoddiskussion 

10.2.1 Metodiken 

En undersökning som denna skulle nog ha behövt pågå under en längre tidsperiod för att få 

ett mer innehållsrikt resultat som givit större möjligheter till analys. De tio veckorna som 

arbetet pågått är för lite för att få fram ett resultat på hur väl sjukgymnastens metodik 

fungerar i ett längre perspektiv.  

   Resultatet av undersökningen hade även kunnat ges flera nyanser genom att vi även 

intervjuat sjukgymnasten kring hennes metodik samt hur hon själv upplevde den. 

Anledningen till att detta dock inte gjordes var att vi i första hand var ute efter att ge svar på 

hur patienterna upplevde sjukgymnastens instruktioner och metodik. Ytterligare en faktor 
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som omöjliggjorde detta var att sjukgymnasten under början av vår undersökning slutade på 

sitt jobb. Genom detta försvann även möjligheterna att kunna göra en observation på hur 

exempelvis ett besök går till där sjukgymnasten går igenom ett träningsprogram med en 

patient. Därmed gick det inte heller att göra en regelrätt fallstudie i denna undersökning. 

   En träningsdagbok hade kunnat vara ett smidigt hjälpmedel att använda sig av i syfte att få 

fram en mer exakt nivå av patienternas följsamhet. Tidigare forskning (Kolt & McEvoy 2003 

och Schoo et al. 2004) har använt sig av träningsdagböcker där patienterna själva antecknat 

när de har tränat och inte tränat. Med hjälp av träningsdagboken hade det då blivit lättare 

att göra jämförelser med tidigare forskning. 

   Det hade även varit intressant om man under intervjuerna frågat informanterna ifall de 

alltid avstod från att göra en viss övning i de fall då de inte slutförde passet till hundra 

procent. Om de alltid utförde övningarna i samma ordning finns det en risk för att en 

potentiellt viktig övning gjordes alltför få gånger vilket kan ha medfört att deras fysiska 

utveckling inte skedde i den takt som den borde. I samband med detta kunde man även 

frågat om det alltid var en viss övning som gjorde att de avslutade passet för tidigt eller om 

det var olika. Denna tanke uppkom dock först i efterhand och därför ställdes inga frågor om 

det i intervjuerna. 

 

10.2.2 Urvalet 

   Urvalet var på det stora hel bra och det var framförallt var det väldigt smidigt eftersom 

sjukgymnasten kontaktade alla som deltog och kontrollerade att de var intresserade av att 

deltaga i undersökningen. På så sätt sparades mycket tid in för oss författare då det hade 

kunnat gå åt mycket tid till att ringa runt till potentiella deltagare som visat sig vara 

ointresserade av att deltaga i undersökningen.  

   Det hade dock varit intressant om flera av deltagarna hade haft samma skada då det hade 

varit lättare att jämföra dem emellan. Majoriteten av deltagarna i den här undersökningen 

hade visserligen skador i regionerna rygg och axlar men de hade ändå relativt olika skador. 

Det hade dessutom varit intressant om deltagarna varit av mer varierande ålder, att hälften 

hade varit yngre och hälften äldre, då man kanske hade kunnat se några skillnader i hur de 

olika åldersgrupperna uppfattade instruktionerna de fick. Men detta var inget som vi kunde 

påverka. 
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10.2.3 Validiteten och reliabiliteten 

Validiteten i den här undersökningen får anses vara relativt låg. Anledningen till detta är att 

resultatet av undersökningen endast är byggd på svar ifrån sju patienter. Då studiens 

omfattning är så pass liten så omöjliggör det möjligheterna att dra några trovärdiga 

slutsatser gällande följsamhet av hemträningsprogram i stort. Däremot ger studien en bra 

bild av hur just den aktuella sjukgymnastens metodik kring följsamhet fungerar. Då samtliga 

patienter som hade tilldelats hemträningsprogram ifrån sjukgymnasten den senaste 

månaden innan undersökningen gjordes deltog i studien, borde resultaten ge en bra bild av 

sjukgymnastens metodik gällande hemträningsprogram. Dock finns det ett antal faktorer 

som kan ha påverkat validiteten av studien. 

   En faktor som kan tänkas ha påverkat validiteten i undersökningen är det faktum att 

sjukgymnasten kontaktade informanterna och berättade lite om undersökningen innan 

intervjuerna genomfördes. Detta kan tänkas ha gjort informanterna mer benägna att prata 

positivt om sjukgymnasten då de kan ha tolkat det hela som en utvärdering av 

sjukgymnasten och att de därför skulle göra sjukgymnasten en tjänst om de gav henne 

väldigt positiv feedback. 

   Vissa av deltagarna gick på mer eller mindre regelbundna besök hos sjukgymnasten vilket 

troligtvis medförde en ökning av deras följsamhet. Eftersom antalet deltagare var så få har 

detta troligtvis påverkat validiteten en hel del och för att få ett mer korrekt och 

lättanalyserat resultat hade det kanske krävts att samtliga deltagare endast hade ett 

hemträningsprogram och inte gick på regelbunden sjukgymnastik eller på hälsocentralens 

gym. 

   Ytterligare en faktor som kan tänkas ha påverkat, om än inte så mycket, är att vissa 

jämförelser har gjorts mellan icke övervakade mottagningsbaserade träningsprogram och 

hemträningsprogram. Men metodiken bakom dessa är densamma och därför har vi använt 

oss av samma faktorer som påverkar följsamheten. Det finns dock ändå möjligheter till att 

det påverkat resultatet även om sannolikheten inte är så stor. 

   Även reliabiliteten i denna undersökning får anses som låg, då inga tester har gjorts för att 

garantera en hög reliabilitet. 
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10.3 Framtida forskning 

I framtida forskning skulle en undersökning med ett större antal deltagare med samma 

skada och symptom kunna genomföras. Lämpligtvis skulle dessa deltagare även varit längre 

in i rehabiliteringen och haft sitt hemträningsprogram betydligt längre än 2 månader. Då 

skulle det gå att jämföra metodiken mellan deltagarna på ett helt annat sätt och få fram svar 

och eventuella slutsatser med betydligt högre trovärdighet. Och först efter en sådan, 

betydligt större, studie skulle det gå att bedöma hur pass framgångsrik sjukgymnastens 

metodik är för att bibehålla en hög följsamhet. 

   I en framtida studie skulle man kunna låta de deltagande patienterna föra en 

träningsdagbok där de varje dag fyllde i exakt hur väl de hade följt programmet. Många 

tidigare studier (Kolt & McEvoy 2003 och Schoo et al. 2004) har använts sig av det och visat 

sig vara lyckade. Att föra en träningsdagbok skulle visserligen vara betydligt mer 

tidskrävande för deltagarna men det skulle innebära att följsamheten skulle kunna bedömas 

på ett betydligt mer exakt sätt än i den här undersökningen då deltagarna bara uppskattade 

hur väl de följt sina hemträningsprogram. 

   Ytterligare en sak som skulle kunna göras i en kommande undersökning är att se över de 

hemträningsprogram patienterna fått i detalj och vara med och observera när patienterna 

får hemträningsprogrammet förklarat för sig. Då skulle en mer djupgående analys av 

hemträningsprogrammen kunna göras och övningarna skulle även kunna utvärderas separat 

för att få möjlighet att identifiera eventuella övningar med låg följsamhet. 

   Frågeställningen skulle även kunna utökas så att även sjukgymnasten intervjuas för att 

kunna jämföra patienternas svar med sjukgymnastens bild av det hela. En intervju även med 

sjukgymnasten gör att undersökningen blir till en mer typisk fallstudie då flera olika källor 

används. Dessutom skulle det sannolikt gå att se betydligt fler nyanser i svaren om man 

jämförde patienternas svar med sjukgymnastens. 

   En intressant detalj som framkom i den här studien var att en deltagare uppgav att hennes 

försämrade följsamhet berodde på en förbättring av hennes skada och det faktum att de 

problem hon haft hade minskat betydligt. Hon ansåg sig därför inte behöva träna lika mycket 

när hon märkte att smärtorna började minska, vilket hon själv uppgav var lite tokigt. Med 

detta i åtanke skulle det vara intressant att göra en undersökning för att se om det är ett 

vanligt fenomen att patienterna drar ner på mängden träning när de börjar känna smärtan 

minska. Skulle det visa sig vara fallet kan det vara viktigt för sjukgymnasterna att informera 
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om vikten av att fullfölja programmet för att kunna bli kvitt symptomen och även kunna 

sätta in större krafttag för att försöka öka motivationen hos patienterna i detta stadium.  
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11 Slutsats 

 

Patienterna upplever sjukgymnastens metodik som en bra metod att använda vid 

utlärningen av hemträningsprogram. Metodiken sjukgymnasten använder stämmer även väl 

överens med tidigare forsknings rekommendationer om hur man ska utforma ett 

hemträningsprogram. De faktorer som ligger bakom patienternas följsamhet i denna studie 

är troligen individuella. Studien är dock baserad på väldigt få patienter, och en större studie 

anses nödvändig för att kunna ge mer signifikanta svar.  
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13 Bilaga 1 - Intervjuguide 

 

Jag heter … och ringer er för att ni har tackat ja till att ställa upp i en undersökning angående 

ett hemträningsprogram ni fått utav sjukgymnast Förnamn Efternamn. 

Stör jag? Går det bra att genomföra intervjun nu? Den tar cirka 10-15 minuter. 

Går det bra om vi spelar in det här samtalet? Anledningen är så att det inte skall bli några 

felcitat eller att vi ska missa något. Intervjun kommer sedan att renskrivas innan 

ljudinspelningen raderas.  

Informationen du lämnar kommer att vara helt konfidentiell och det kommer inte att kunna 

utläsas i vår uppsats vem som har sagt vad. Skulle det vara någon fråga ni inte vill svara på så 

är det bara att hoppa över den. 

 

Förberedande frågor 

Ålder: 

Yrke: 

 

Om träningsprogrammet 

Vad gällde ert träningsprogram? 

Hur många övningar var det? 

Hur lång tid tog det att utföra programmet? 

Hur ofta skulle de utföras? 

Behövdes någon utrustning?  

Hur upplevde ni övningarna? Var de avancerade? Roliga? Jobbiga? 

Var träningsprogrammet individanpassat? 

 

Instruktioner 

Hur fick du hemträningsprogrammet förklarat för dig? Genom illustrationer, videoband, 

sjukgymnasten visade själv? 

Hur upplevde du instruktionerna? Var de tillräckliga, eller upplevde du att de var bristfälliga? 

Fick ni något informationshäfte eller annat dylikt med er hem, i såna fall hur var det 

utformat? 

Fick du information om varför du skulle göra en viss övning, vilka effekter den skulle ge? 



41 
 

Var effekterna tillräckliga som motivering till att göra övningarna? 

Har det funnits möjlighet att be om hjälp ifall ni glömt bort någon övning eller hur en övning 

skulle utföras? 

Är ni säker på att ni utför övningarna på rätt sätt?/Har det gjorts kontroller så att ni utför 

övningarna på rätt sätt?  

 

Följsamheten 

Har ni följt träningsprogrammet efter de givna direktiven? 

 

(Om inte, hur ofta har ni följt det? Varför tror du att du inte har följt, vad skulle det kunna 

bero på?) 

1. Brist på motivation 

2. Brist på tid 

3. Upplevt att de inte gett den effekt de skulle 

4. Andra orsaker 

 

Hade motivationen vart annorlunda vid en annan typ av skada? 

 

Uppföljning 

Har det kontrollerats att ni har följt programmet? 

Kommer det vara någon uppföljning av hemträningsprogrammet? Något återbesök? 

 

Övriga frågor 

Är någon av dina anhöriga fysiskt aktiv? Har du fått stöd från dessa? 

Har du tidigare erfarenhet av träning och fysisk aktivitet? 

Har ni erfarenhet av hemträningsprogram tidigare? 

Vad tycker ni om hemträningsprogram som metod? 

Har ni några förslag på hur hemträningsprogrammen skulle kunna utvecklas? 

Skulle du ha föredragit att gå till sjukgymnast regelbundet istället för ett 

hemträningsprogram? Om ja, skulle det ha påverkat din motivation? 

Har ni upplevt någon förbättring av era symptom? 
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Hur pass mycket upplever/upplevde du att din skada påverkar/påverkade din vardag? På en 

skala från en 1-10 där 10 är hela tiden och 1 så gott som aldrig, var anser du att du ligger/låg 

på den skalan? 
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14 Bilaga 2 – PM till sjukgymnasten 

 

Hej! 

Här kommer ett mer utförligt upplägg på vår undersökning. 

Vi tänker intervjua patienterna utifrån dessa övergripande områden. 

 Patienternas tankar om hemträningsprogrammen 

 Följsamheten av hemträningsprogrammen 

 Instruktionerna av hemträningsprogrammet 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Joakim Bergman  

Adrescccccccccs nr 

Postccccccnr ort 

Tel: xxxxcxxxxxx 

email@hotmacil.cccom 

 

Fredrik Gustafsson 

Adrcccccccess nr 

Postnrccc ort 

Tel:ccc xxxxxxxxxx 

email@gccmaicl.com 

 

Syfte 

Att utvärdera patienternas upplevelser och tankar angående sina hemträningsprogram 

 

Frågeställning 

Vad anser patienterna om sina hemträningsprogram? 

Har patienterna följt hemträningsprogrammen efter givna direktiv? 

Hur har patienterna upplevt de instruktioner de fått angående hemträningsprogrammet? 
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Metod 

Undersökningsmetod 

Studien kommer att vara kvalitativ och induktiv, detta innebär att det är en företeelse som 

skall observeras och undersökas innan egna teorier och hypoteser skapas utifrån de fakta 

som inkommer. Studien kommer att ha ett direkt upplägg eftersom deltagarna vet om vilket 

syftet med undersökningen är. Då målet är att få fram kvalitativ data kommer intervjuer att 

användas som datainsamlingsmetod.  Vid intervjuer blir svaren oftast mer nyanserade och 

det är lättare att följa informanternas tankegångar under en intervju än via en enkät.  

   Själva frågorna kommer att försöka hållas så öppna som möjligt för att informanterna ska 

kunna ge så breda och uttömmande svar som möjligt. Öppna frågor minskar även risken för 

att svaren styrs eller påverkas av intervjuaren. 

   Intervjuerna kommer troligtvis att ha en låg grad av standardisering vilket innebär att " 

Man formulerar sig t.ex. efter den intervjuades språkbruk, man tar frågorna i den ordning de 

passar och den intervjuade får gärna styra ordningsföljden, följdfrågor formuleras beroende 

av tidigare svar. Vid låg grad av standardisering är variationsmöjligheterna stora." (Trost 

1997). 

 

Konstruktion av intervjuguide 

En intervjuguide kommer att konstrueras för att kunna has som en livlina ifall det skulle visa 

sig vara svårt att få flyt i intervjuerna. Intervjuguiden kommer att hållas rätt kort och bara 

innehålla övergripande rubriker för att göra den lättöverskådlig. Viktigt är att inte göra den 

för detaljerad så att intervjuarna inte frestas att gå helt och hållet efter intervjuguiden utan 

låter informanten styra intervjun i så stor mån som möjligt. Om detta skriver Trost (1997)  

"Man skall ju i möjligaste mån låta den intervjuade styra ordningsföljden i samtalet och val 

av delaspekter av intervjun.". 

 

Urval 

Samtliga patienter från en mottagning som blivit tilldelade hemträningsprogram kommer att 

intervjuas. 
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Genomförande 

Intervjuerna kommer att genomföras via telefon och varje intervju beräknas ta 30 – 40 

minuter. Att göra intervjuerna över telefon kan ha både positiva och negativa effekter. 

Positivt kan vara att deltagarna känner sig som mer anonyma då de inte kan ses av 

intervjuaren. Dessutom ökar det sannolikt deras trygghetskänsla då de kan bli intervjuade 

sittandes i sina hem. Negativa effekter kan tänkas vara att eventuell information från deras 

kroppsspråk missas, dessutom kan det vara svårare att bygga upp ett förtroende över 

telefon. 

   Intervjuerna kommer att spelas in för att inga svar ska missas, därefter kommer 

intervjuerna att transkriberas och sammanfattas. Det är dock viktigt att ha i åtanke att 

informanterna kan känna sig hämmade och besvärade av att bli inspelade men de flesta 

vänjer sig och glömmer snart bort att de blir inspelade (Trost 1997). 

 

Etiska aspekter 

De regler och riktlinjer som Vetenskapsrådet (www.vr.se) tagit fram kommer att följas. En av 

de främsta delarna gäller individskyddskravet som de skriver är "den självklara 

utgångspunkten för forskningsetiska överväganden". Individskyddskravet innebär att 

individer inte får utsättas för psykisk eller fysisk skada, förödmjukelse, kränkning eller 

otillbörlig insyn i sina levnadsförhållanden. Individskyddskravet består i sig av fyra allmänna 

huvudkrav, informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. 

   Informationskravet kommer att uppfyllas genom att informanterna får veta syftet med 

undersökningen, vilken roll de kommer ha i den och att deltagandet är helt frivilligt. 

   Samtyckeskravet kommer att infrias genom att informanterna går med på att bli 

intervjuade efter att ha hört syftet med undersökningen. 

   Konfidentialitetskravet kommer att tillgodoses genom att informanternas Konfidentialitet 

garanteras då de inte kommer att nämnas vid namn eller hängas ut med andra detaljer som 

skulle kunna peka ut dem. 

   Nyttjandekravet kommer även det uppfyllas då författarna kommer att lova informanterna 

att den data som framkommer bara kommer användas i undersökningen och inte lånas ut till 

kommersiellt bruk eller något annat icke-vetenskapligt sammanhang. 

 

http://www.vr.se/
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