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Abstrakt 
Forslund, I. (2010): Sjukgymnasters upplevelser av pedagogik i arbetet och följsamhet för 

behandlingar bland patienter. Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och 

psykologi. 
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Den följande uppsatsen är en fenomenologiskt inspirerad intervjustudie. Syftet med arbetet 

var att belysa sjukgymnasters upplevelser av pedagogiska fenomen i arbetet relaterat till 

följsamhet för behandlingar bland patienter. Fyra intervjuer har gjorts. Den fenomenologiskt 

inspirerade resultatpresentationen och analysen visar att fenomenet följsamhets mening är 

patientens förtroende för sjukgymnasten och att jobba med målsättningar utifrån patientens 

önskningar och mål, att patienten tar ansvar för sin egen behandling, att fenomenets mening är 

att utgå från var patienten befinner sig i motivations- och sjukdomshänseende och att hitta 

varje patient som individ och att göra patienten själv aktiv i behandlingen. 

Huvudkännetecknen för fenomenet följsamhet är samspel och interaktion. Delkännetecken för 

fenomenet följsamhet är patientens förtroende för sjukgymnasten, tydlig kommunikation, 

direkt kommunikation, personkemi, lyssnande och förståelse, samtal och frågeteknik med 

öppna frågor, interaktion med sjukgymnasten och andra patienter, stöd och hjälp till patienten, 

kroppsspråk ,minspel och ögonkontakt, patientbemötande, patientdelaktighet. Andra 

delkännetecken kan också vara olika pedagogiska verktyg som information, instruktion, 

motivationsträning, att aktivera patienten, målsättande, att lyfta fram det positiva med 

behandlingen och att utgå från var patienten befinner sig.  
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1. Inledning 

Denna studie belyser pedagogik i dagens sjukgymnastik. Mer exakt undersöker den hur 

sjukgymnaster använder sig av pedagogik riktad till patienter i behandlingsarbete idag. Detta 

är angeläget eftersom patienter i alla delar av vården, även sjukgymnastik, uppvisar bristande 

efterföljande av medicinska behandlingar. Pedagogik är vetenskapen om påverkans- och 

förändringsprocesser inom och gentemot människor (Leino, 1992), vilket gör pedagogik till 

en relevant vetenskap i sammanhanget. Idag ses en bristande uppföljning av vårdpersonals råd 

bland patienter, från medicinkurer till livsstilsråd och träningsprogram rekommenderade av 

sjukgymnaster, vilket kostar samhället mycket pengar och patienter är sjuka under en längre 

tid. Att patienter faktiskt anammar vårdens rekommendationer har ett starkt samband med att 

de blir friska eller i alla fall får en ökad hälsa och välbefinnande (Ogden, 2007). Fenomenet 

att patienter inte efterlever vårdens råd och behandlingar kallas följsamhet, ett begrepp som 

kommer att användas fortsättningsvis i uppsatsen.  

 

Olika tillämpningar av pedagogik skulle, med tanke på att pedagogiska verktyg kan användas 

för att påverka människor och  sätta igång förändringsprocesser, kunna vara ett värdefullt 

verktyg för vården i syfte att uppnå ökad följsamhet för råd och behandlingar bland patienter. 

Pedagogik kan användas vid många former av motiveringsarbete och för att starta 

förändringsprocesser i människor (Leino, 1992).  

 

En översikt över sjukgymnasters arbete med patienter idag visar att pedagogik oftast inte är en 

central vetenskap i verksamheten. Först kartlades i denna studie vilken kompetens i fråga om 

pedagogik som sjukgymnaster i Sverige ska ha idag, enligt Socialstyrelsens legitimeringskrav 

för sjukgymnaster (1999). Sjukgymnastens yrkesområde definieras av Socialstyrelsen som 

arbete med alla slags människor med vanligt förekommande hälso- och funktionsproblem som 

begränsar eller hotar att begränsa personens funktionsförmåga. De sjukgymnastiska insatserna 

ska vidtas i förebyggande, behandlande eller rehabiliterande syfte. Sjukgymnasten ska kunna 

arbeta med att ge råd, stöd och undervisning till patienter och anhöriga, stimulera till 

rörelseglädje samt motivera och stödja patienter. Detta är pedagogiska verksamheter även om 

pedagogik inte anges som ett utbildnings- eller kunskapskrav för legitimerade sjukgymnaster. 

Pedagogik skulle utifrån detta kunna vara en värdefull vetenskap vid tillämpningen av 

sjukgymnastens verksamheter.  
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En översikt som gjorts inför denna undersökning av hur sjukgymnaster tillämpar pedagogik i 

behandlingsarbetet med patienter idag gav ett mångnyanserat resultat. Hur pedagogiska 

verktyg används tycks variera kraftigt beroende på vilken verksamhet inom sjukvården det 

handlar om. De olika sjukgymnastutbildningarna i Sverige har också olika innehåll av 

pedagogik. Alltså har svenska sjukgymnaster olika erfarenheter av pedagogik också beroende 

på utbildning. 

 

En annan aspekt kring innehållet av pedagogik i dagens sjukgymnastik, tillika forskning kring 

sjukgymnastik, är att pedagogiska verktyg används men att pedagogik som vetenskap i sig 

inte ägnas någon vidare uppmärksamhet. Det verkar som att pedagogiken som används i 

behandlingsarbete med patienter och i studier kring patienters följsamhet inte definieras som 

just pedagogik. Många studier har gjorts om hur patienter efter olika interventioner uppvisat 

ökat efterlevnad av sjukvårdens råd och behandlingar. Interventionerna som har gjorts i 

studierna innebär ofta tillämpningar av olika pedagogiska verktyg, teorier och modeller. Dock 

nämns begreppet pedagogik i princip aldrig i dessa studier – fokus ligger på att ökad 

följsamhet uppnås bland patienter, inte vetenskapen pedagogik. 

 

Med anledning av patienters bristande uppföljande av sjukgymnastiska behandlingar och med 

tanke på att pedagogik är vetenskapen om påverkansprocesser gentemot människor, samt att 

pedagogik tycks vara ett värdefullt men oidentifierat inslag i sjukgymnastiska behandlingar, 

är det alltså en god idé att undersöka hur sjukgymnaster upplever pedagogiska fenomen i 

behandlingsarbetet med patienter samt hur sjukgymnaster upplever pedagogiska fenomen i 

det sitt arbete relaterat till patienters nivå av efterlevnad av behandlingar och råd (Ogden, 

2007). 

 

Författaren till den aktuella studien är dels pedagogik- och dels sjukgymnaststuderande vilket 

har givit en inblick i pedagogikens möjligheter och hur pedagogik används inom 

sjukgymnastik samt tankar om hur pedagogik skulle kunna användas inom sjukgymnastik. 

Detta gav till stor del den första idén till denna studie. 

 

De pedagogiska begrepp, metoder och tankesätt som beskrivs i detta arbete benämns igenom 

hela uppsatsen pedagogiska fenomen eftersom studien är inspirerad av fenomenologi och 

fenomenologi kallar de företeelser som studeras för fenomen (Husserl, 1913). 
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2. Bakgrund 

I bakgrunden presenteras studiens pedagogiska utgångspunkter, forskning kring pedagogik 

och följsamhet, nationella riktlinjer för pedagogik i sjukgymnastik, sammanfattning av 

bakgrunden och slutligen definitioner av centrala begrepp. 

 

2.1. Studiens pedagogiska utgångspunkter – pedagogiska påverkansprocesser 

Extra viktiga partier i texten markeras med fet stil. 

Sjukgymnaster ska kunna arbeta med utbildning, rådgivning och motivering av patienter, i 

syfte att få dessa att följa upp de behandlingar som rekommenderas. Detta innebär en 

påverkansprocess gentemot och inom patienter. Undersökningens pedagogiska 

utgångspunkter är därför påverkansprocesser. 

 

Vad består pedagogiska påverkansprocesser av? Leino och Leino (1992) skriver att informell 

utbildning och således påverkansprocesser sker genom att individen får se eller höra 

någonting som är utvecklande för honom eller henne. Interaktion är en del av denna 

pedagogiska process – alltså allt som händer när individer interagerar med varandra genom 

kommunikation av olika slag. Kommunikationen består bland annat av att individerna 

lyssnar på och pratar med varandra, reflekterar över interaktionen och försöker förstå 

varandra. Interaktionen medför ibland också att individerna blir flexibla och anpassar sig efter 

varandra.  

 

Intentionell pedagogisk påverkan måste ske inom vissa ramar, d v s att den som påverkar 

måste bestämma sig för vilket syfte och mål som finns med den aktuella påverkan 

(Vestergaard, 1976). Den som påverkar måste fatta beslut angående vad man vill och även 

vilka metoder och vilket innehåll man som pedagog/påverkare ska inkludera i sitt 

påverkansarbete (Achton, 1983). Achton menar vidare att innehåll i processen och metoder 

för påverkan hänger nära samman. Sammanfattningsvis är målsättning ett värdefullt, om inte 

nödvändigt, inslag i ett pedagogiskt påverkansarbete. I den aktuella undersökningen skulle 

detta handla om vilket innehåll och vilka metoder sjukgymnaster väljer att använda sig av i 

sin pedagogik och i arbetet med att påverka patienter. 

 

Sammanfattningsvis ingår i pedagogiska påverkansprocesser alltså interaktion som består av 

kommunikation genom samtal, lyssnande, reflektion och förståelse och i vissa fall ömsesidig 
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anpassning (Achton, 1983). Påverkansprocesser bör ske med vissa mål eller syften i åtanke – 

målsättning är viktigt. Nedan ges en mer ingående beskrivning av var och en av nämnda 

komponenter i pedagogiska påverkansprocesser. 

 

2.1.1. Interaktion och kommunikation – grunden för alla pedagogiska påverkansprocesser 

En vanlig modern pedagogisk utgångspunkt för den sociala verkligheten är den så kallade 

konstruktivismen eller konstruktionismen som innebär att människor själva konstruerar sin 

verklighet (Rökenes, 2007). Detta innebär att verkligheten blir för varje enskild människa vad 

han eller hon gör den till utifrån hans eller hennes erfarenheter, tankar, känslor och intressen. 

Konstruktionen av verkligheten sker ofta i interaktion och ömsesidig kommunikation med 

andra människor. Interaktion och kommunikation är alltså ofta en viktig del i pedagogik och 

därav kunskapsbildning och påverkan (ibid.). 

 

Öhman skriver att interaktion och god kommunikation mellan hjälpare och patient, där 

patienten görs delaktig i sin vårdprocess, ger bättre resultat än behandlingar där patienten blir 

tilldelad behandlingar och påprackad råd (Öhman, 2003). Interaktion och kommunikation är 

alltså enligt Öhman ett bra verktyg för påverkan istället för traditionell auktoritär pedagogik, 

där den som utövar påverkan skickar budskap till en annan person som denna förutsätts ta 

emot och svälja rakt av (ibid.). 

 

Interaktion och kommunikation består alltså av många olika delar och aspekter, exempelvis 

samtal, dialog och lyssnande (Leino och Leino, 1992). Dessa presenteras mer ingående nedan. 

 

2.1.2. Samspel, delaktighet och relationer – komponenter i interaktion och kommunikation 

Öhman skriver som nämnt under rubriken patientinformation och patientundervisning att om 

patienten inte undervisas av hjälparen utan inbegrips i ett samspel med ömsesidig 

kommunikation och sändande av budskap så uppvisar han eller hon en ökad förnöjsamhet och 

följsamhet för behandlingar (Öhman, 1993) 

 

Hellström skriver i avhandlingen Patienten som person att patientens upplevelse av sin 

sjukdom har stor betydelse för hur han eller hon mår och att detta kan påverkas av patientens 

relationer med sjukvården (Hellström, 1999). Hellström menar att alla människor har ett 

behov av mellanmänsklig kontakt och relationer och att sjukvården inte är ett undantag för 

detta. Författaren har bland annat undersökt samband mellan patienters relationer med 
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sjukvården och patienternas KASAM (Känsla av sammanhang) och sjukdomsupplevelse, 

vilket antas ha stor betydelse för hur patienterna mår. Hellström menar att relationen mellan 

vårdare och patient måste inbegripa bekräftelse och att patienten genom olika medel får vara 

delaktig i sin egen behandling. Hellström tar i och med detta avstånd från den traditionella 

auktoritära synen på pedagogik, där den som utöver påverkan talar till och inte med den som 

ska ta emot budskapet (ibid.). 

 

Larsson skriver att patienter idag vill vara delaktiga i sin egen vårdprocess mer än vad 

patienter ville vara förr (Larsson, 2008). Denna författare skriver också att patienter idag ser 

sig själva som på en mer jämlik nivå än vad patienter gjorde förr i tiden, då människor såg 

läkare som mer eller mindre allsmäktiga aktörer. Patienter idag ser sig därför enligt Larsson 

mer som aktiva aktörer i sin egen vårdprocess och de känner oftare att det är naturligt att de är 

delaktiga och berättigade att påverka. Larsson menar att patientdelaktighet i vårdprocessen 

korrelerar med ökad följsamhet för behandlingar bland patienter. Larsson skriver vidare att 

patienters delaktighet främjar self-efficacy och KASAM (känsla av sammanhang) hos 

patienter, vilket i sin tur korrelerar med goda behandlingsresultat (ibid.). 

 

Socialstyrelsen har publicerat ett styrdokument angående patientdelaktighet och inflytande 

(Larsson, 2008). Där står att patienter har rätt till inflytande och att vara delaktiga i sin egen 

vårdprocess. Detta innebär alltså att sjukgymnaster måste ta hänsyn till att patienter ska få 

vara med och bestämma mål och metoder för sina behandlingar. 

 

2.1.3. Samtal, dialog och lyssnande – verktyg för påverkan i samspel mellan människor 

I pedagogiska påverkansprocesser ingår alltså enligt Leino och Leino interaktion med 

kommunikation genom bland annat samtal och därmed dialog (Leino och Leino, 1992). Här 

nedan kommer därför att ges en introduktion till samtal som pedagogisk metod för 

påverkan/presenteras information om pedagogiska samtal. 

 

Andersson menar att dialogen är en grundläggande plattform för bildandet av kunskap av 

olika slag (Andersson, 2000). I det pedagogiska samtalet finns en viktig dynamik mellan de 

interagerande parterna som leder till kunskap. Andersson menar att dialogen ska inbjuda till 

öppenhet och locka fram kunskaper genom frågor, svar och reflektion. Författaren refererar 

vidare till den sokratiska frågemetoden majevtik där den som frågar lockar fram kunskaper 

och insikter som redan finns hos informanten genom att ställa vissa förlösande frågor. 
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Hellström betonar liksom flera andra författare och forskare den viktiga relationen mellan 

vårdare och patient, där patienten bekräftas av vårdaren och görs delaktig i vårdprocessen, 

istället för en traditionell syn på pedagogik med en sändare respektive mottagare av budskap 

(Hellström, 1999). Hellström skriver också om dialogen som ett medel som frigör patienter 

från den tidigare underordnade ställningen. Hellström går vidare med detta och menar 

att ”dialogmedicin” är en behandlingsform i vården som ger ökad förnöjsamhet bland 

patienterna och ökad följsamhet för behandlingar bland dem. Denna författare skriver att det 

bland annat är viktigt för patientens sjukdomsupplevelse vilken i sin tur har betydelse för 

hälsa och läkning (ibid.). 

 

Socialstyrelsen har publicerat ett styrdokument som säger att dialog bör eftersträvas vid varje 

informationsöverföring inom vården (Larsson, 2008). 

 

En viktig del av ömsesidig kommunikation med andra människor är enligt Faulkner att man 

verkligen lyssnar på varandra och att man också visar det (Faulkner, 1995). Faulkner gör 

skillnad på aktivt och passivt lyssnande: passivt lyssnande innebär att en person bara tar in det 

en annan person säger utan att göra något åt det medan aktivt lyssnande innebär att den som 

mottager ett budskap bekräftar att denna förstått vad den som sade något menade genom olika 

metoder. Dessa metoder kan vara att sammanfatta vad den andra personen sade och återge det 

och göra olika gester som att nicka och uppmuntra till vidare kommunikation (ibid.). 

 

2.1.4. Bemötande och icke-verbal kommunikation – viktiga delar i relationen mellan 

sjukgymnast och patient 

Larsson skriver att vårdpersonals allmänna bemötande av patienter spelar roll för 

kommunikation och informationsöverföring och upptagande av budskap mellan hjälpare och 

patient (Larsson, 2008). 

 

Faulkner skriver att en människa kan påverka en annan människa genom sitt sätt att vara mot 

henne (Faulkner, 1995). Delar av en människas allmänna uppträdande kan vara tonfallet han 

eller hon använder i talet – om man pratar på ett kallt och oengagerat sätt bjuder man till 

exempel inte in den andra personen till öppen och givande kommunikation. Detta menar 

Faulkner är viktigt att tänka på för vårdpersonal. Faulkner skriver också en viktig del av 

patientbemötande är att personalen måste vara observanta på att inte distansera sig från 

patienter. Detta kan ske vid ett tillfälle då en hjälpare inte gillar den aktuella patienten. 
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Förmedlas detta till patienten så kan det ge följder som att patienten inte öppnar sig för ärlig 

och givande kommunikation. Det gäller här för personal att tänka över sin människosyn och 

sina förutfattade meningar om olika människor. Distansering inför patienter kan också ske om 

en hjälpare är rädd för att framkalla svårhanterliga känslor hos patienter (ibid.). 

 

Larsson skriver att olika former av icke-verbal kommunikation kan vara blickar, tonfall, 

gester, minspel, beröring, klädsel, avstånd till den man kommunicerar med m.m. (Larsson, 

2008). Larsson menar att detta är viktiga komponenter i kommunikation som människor ofta 

är medvetna om. Författaren skriver också att en människa kan förmedla sin aktuella 

sinnesstämning till en annan person och därigenom få honom eller henne att känna sig 

välkommen, avvisad, uppmärksammad m.m. Larsson skriver att det vi säger genom det 

direkta talet förmedlar vissa budskap till mottagaren om informationen och att kroppsspråket 

kan ge information därtill, t ex om vi tycks mena det vi säger.  

 

2.1.5 Patientundervisning, patientinformation och patientcentrerat förhållningssätt – metoder 

för att framföra budskap i syfte att påverka patienter 

Socialstyrelsen har publicerat ett styrdokument som säger att information till patienter är ett 

krav i vården och att patienter har rätt till individuellt anpassad information (Larsson, 2008). 

Bergstrand skriver att hälsorådgivning är ett pedagogiskt problem då det är en 

påverkansprocess som äger rum mellan hjälpare och patient men där hjälparen måste ta 

hänsyn till patientens självbestämmande och inte kränka eller försöka tvinga på patienten råd 

och behandlingar (Bergstrand, 2004). Det bästa sättet att skapa en god miljö för påverkan och 

goda behandlingsresultat är att samspela med patienten, att interagera med honom eller henne 

och göra honom eller henne delaktig i behandlingen. Det är alltså inget bra sätt att försöka 

tvinga på patienten information och försöka få honom eller henne att ”göra som man säger”.  

Bergstrand skriver om ett modernt förhållningssätt inom vården som kallas patientcentrerat 

(Bergstrand, 2004). Detta innebär som ovan beskrivet att istället för att försöka tvinga på 

patienten behandlingar eller ett beteende som hjälparen vill att patienten ska anamma, försöka 

locka fram patientens egen motivation till ett visst beteende genom att prata om patientens 

egna erfarenheter, tankar och känslor. Det handlar alltså mycket om att uppmuntra och ge stöd, 

inte att ”säga åt” patienten saker och att moralisera (ibid.). Söderkvist skriver också om det 

patientcentrerade förhållningssättet, att det gäller att diskutera sig fram med patienten mot mål 

som patienten själv är motiverad till och att tillsammans formulera mål för den aktuella 

behandlingen (Söderkvist, 2001).  
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Öhman skriver om patientinformation och undervisning i sin avhandling om behandlingar för 

geriatriska patienter att information består av olika delar (2003). Öhman menar att det finns 

olika typer av processer för att förmedla information. Informationen kan å ena sidan vara 

enväga, d v s att en person är sändare och matar in ett budskap i en annan. Detta liknar mest 

en form av undervisning enligt traditionell pedagogik med auktoriteter. Å andra sidan kan 

information ges på ett sätt som mer inbegriper ett samspel mellan de olika inblandade parterna, 

där den som informationen är avsedd för får vara delaktig i processen. Information kan i detta 

avseende bestå av spontana frågor och svar. Öhman menar att samspelet är den form av 

patientinformation som ger bäst resultat i form av nöjdare patienter som har lättare att ta till 

sig hjälparens råd och visar en bättre följsamhet för behandlingarna. Öhman skriver att det 

dock måste finnas en plan som görs av sjukgymnasten för vilken information som ska 

förmedlas till patienten, vilken utarbetas av hjälparen. Öhman skriver att det patientcentrerade 

förhållningssättet, där patienten inbegrips i och görs delaktig i vårdprocessen, kräver en dialog 

mellan hjälpare och patient och inte enväga kommunikation genom sändande och mottagande 

av budskap från hjälpare till patient (Öhman, 2003). Öhman refererar vidare till 

dialogpedagogiken som den ursprungligen presenterades av Paolo Freire. Freire utformade 

dialogpedagogik som en frigörande process för förtryckta, där de som varit förtryckta gjordes 

delaktiga i de processer som tidigare inneburit en enväga påverkan från en auktoritär part till 

en underordnad. Genom dialog menade Freire att samliga parter gavs samma möjlighet till 

påverkan, eftersom alla då skulle befinna sig på samma nivå och ha möjlighet att sända 

budskap till varandra (ibid.). 

 

2.1.6. Alternativ till direkta och enskilda möten för patientpåverkan 

Larsson skriver att det finns olika alternativ för kommunikation med patienter och 

förmedlande av olika budskap (Larsson, 2008). Detta kan vara material tryckt i pappersform, 

material förmedlat via elektroniska medier, nätverk av olika slag och arrangemang som 

inbjuder människor till besök (ibid.). 
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2.2. Nationella riktlinjer för sjukgymnasters utbildning och yrkesutövning  

En kartläggning har gjorts av författaren till denna studie av vilka krav och rekommendationer 

som svenska myndigheter har för pedagogik i sjukgymnasters arbete idag. Speciellt viktiga 

partier i texten markeras med fet stil. 

 

2.2.1. Socialstyrelsens legitimitetskrav för sjukgymnaster med avseende på pedagogik 

Kompetensen som socialstyrelsen fastslagit för en legitimerad sjukgymnast är att kunna sätta 

upp mål för behandling av patienter, genomföra och utvärdera behandlingarna, och detta 

utifrån varje patients personliga förutsättningar och livssituation. Det innebär också att 

informera, undervisa och handleda annan personal, patienter och anhöriga. Ingår gör också 

att planera arbete, leda underställd personal i detta arbete, samverka med andra yrken och 

samhällsorgan, m.m. Då arbetet bedrivs ska råd ges till patient och anhöriga om hur dessa kan 

förändra och förbättra sin livssituation, motivera och stödja patienter att förändra sina 

levnadsvanor och motionsvanor, erbjuda hälsofrämjande insatser eller hänvisa till andra 

föreningars aktiviteter. Sjukgymnasten ska stimulera patienter till rörelseglädje och 

utveckla komponenter i kroppslig träning. Han eller hon ska också följa och utvärdera 

forskning och utvecklingsarbete (Socialstyrelsen, 1999). En viss grundläggande kompetens 

gäller för grundutbildade sjukgymnaster, en annan för specialiserade, men kompetensen som 

krävs är ungefär samma. Ingenstans tas upp pedagogik som disciplin.  

 

Kompetensbeskrivningarna för sjukgymnaster sägs vara under utveckling och sjukgymnaster 

bjuds in att skicka in förslag om ändringar till socialstyrelsen (Socialstyrelsen, 1999).  

 

2.2.2. Svenska myndigheters riktlinjer och rekommendationer för pedagogik i sjukgymnastik 

Här ges en sammanställning av vilka riktlinjer och rekommendationer som svenska 

myndigheter har för pedagogiskt innehåll i sjukgymnastik. 

 

Hur pedagogik som enskild företeelse används och bör användas i sjukgymnastik diskuteras 

inte som enskild företeelse i svenska myndigheters rapporter. Rapporter angående pedagogik 

som enskild företeelse i vården återfanns åtminstone inte efter en sökning av författaren av 

denna studie på myndigheternas respektive hemsidor med orden ”sjukgymnastik” 

och ”pedagogik”. 

Pedagogik presenteras som en del av vissa särskilda tekniker inom vården där det gäller att 

motivera patienter till vissa hälsobeteenden, exempelvis Motiverande samtal (MI), där 
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sjukgymnaster presenteras som en av de yrkesgrupper som tillämpar metoden (Statens 

folkhälsoinstitut, 2009). I rapporten av Statens Folkhälsoinstitut skrivs att metoden 

motiverande samtal används där beteendeförändring är önskvärt hos patienter, till exempel 

vid rökning och sexuella riskbeteenden men även överhuvudtaget för att främja följsamhet i 

vård. Sjukgymnaster benämns som en personalgrupp vars utbildning bör innehålla 

motiverande samtal. Däremot nämns inte sjukgymnastik som en av de delar av vården där 

motiverande samtal börjat användas i dagsläget (ibid.).  

 

Fysisk aktivitet på recept (FaR) tas upp i nämnda rapport, som vid databassökning återfanns 

med orden pedagogik och sjukgymnastik, som ett medel för sjukvårdspersonal att få 

människor att röra på sig mer (ibid.). Sjukgymnaster är en av de yrkesgrupper som får skriva 

ut Fysisk aktivitet på recept. Pedagogik tas dock inte upp som en del av arbetsmetoderna med 

FaR. Detta kan tolkas som att idén Fysisk aktivitet på recept inte tar hänsyn till pedagogiska 

aspekter. I någon enstaka rapport angående FaR står att pedagogik används som en del av 

arbetet med FaR (Olsson-Gislöw och Folkesson, 2006). Det är Prochaska och DiClementes 

transteoretiska modell för beteendeförändring som åtsyftas, då dessa författare anser att detta 

är en pedagogisk modell. (Statens Folkhälsoinstitut, 2009). 

 

Pedagogik tas endast i enstaka rapporter upp som en avskild del av vissa sjukvårdsinsatser. 

Till exempel nämns i rapporten Tillgång till habilitering och rehabilitering för personer som 

har insatser enligt LSS att det i Norrbotten finns ett arbetslag vid namn ”Råd- och stödteamet”, 

där personal med pedagogisk kompetens finns till hands för patienter som för vårdinsatser 

enligt LSS (Socialstyrelsen, 2007).  

 

I rapporter från kvalitetsuppföljningar av vården som helhet presenteras pedagogiska 

institutioner som en aktör i undersökningen, till exempel i litteratursammanställningen 

Kvalitetsuppföljning inom vård och omsorg av äldre (Socialstyrelsen 2003). Dock skrivs ändå 

ingenting om pedagogik i denna rapport.  

 

I en rapport angående förebyggande arbete i primärvården beskrivs att pedagogik i vissa fall 

används som en del av förebyggande vårdprogram (Socialstyrelsen, 2001). Här är det 

hälsopedagogiska teorier och modeller som beskrivs. Sjukgymnaster anges som en av 

aktörerna i dessa vårdteam. 
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Pedagogik tas också föga överraskande upp som en viktig del av pediatrisk vård, med 

exempelvis lekterapi (Socialstyrelsen, 2001). 

 

Pedagogik tas upp som en del av direkt och regelrätt utbildning i vården, av till exempel 

anhöriga till patienter i palliativ vård (Socialstyrelsen, 2002). 

 

2.2.3. Pedagogiskt innehåll i svenska sjukgymnastutbildningar 

För att kartlägga om och i sådana fall vilken pedagogik som svenska sjukgymnaststuderande 

lär sig under grundutbildningen så har samtliga svenska sjukgymnastutbildningars 

utbildningsplaner och därmed kurser undersökts. 

 

Sjukgymnastprogrammet vid Uppsala universitet innehåller ingen egentligen pedagogik 

(Vetenskapsrådet för medicin och farmaci, Uppsala Universitet, 2008). Den treåriga 

universitetsutbildningen innehåller ingen direktkurs i pedagogik. En fem veckors kurs 

angående kommunikation, möte mellan människor och undervisning ges under namnet 

Samspel och kommunikation. Kursen sägs innehålla pedagogik och praktiskt pedagogik men 

ges av institutionen för psykologi och leds av lärare i psykologi (ibid.). Efter en sökning på 

sjukgymnastprogrammet på studera.nu, där man kan finna alla sjukgymnastutbildningar i 

Sverige, visade att detta program på högskolenivå finns vid följande universitet: Umeå 

Universitet, Uppsala Universitet, Lunds Universitet, Karolinska Institutet, Göteborgs 

Universitet, Linköpings Universitet och Lunds Universitet. Av dessa har Lunds Universitets 

sjukgymnastutbildning en kurs i pedagogik på 7,5 högskolepoäng (5 veckor) som heter 

Pedagogik, och Göteborgs Universitet har en kurs med pedagogiskt innehåll som heter 

Pedagogik inom rehabilitering på 7,5 högskolepoäng (5 veckor). 

 

Det finns också vissa vidareutbildningar i pedagogik för sjukgymnaster. Legitimerade 

sjukgymnasters riksförbund presenterar en specialistutbildning för sjukgymnaster inom 

primärvård, där pedagogik ingår som en kurs (www.lsr.se). Det finns också en 

rehabiliteringsfilosofi som utarbetats av en sjukgymnast inom psykiatri för barn, så kallad 

resursorienterad färdighetsträning, där man arbetar med musklernas pedagogik.Om man är 

van att använda musklerna på ett utagerande sätt så kan man lära sig att använda dem till 

annat (Holm, 2008)  

 

http://www.lsr.se/
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2.3. Forskning om pedagogiska verktyg i sjukgymnastiskt behandlingsarbete och 

samband mellan pedagogik och patienters efterlevnad av råd och behandlingar  

Nedan ges en sammanfattande redovisning av det aktuella kunskaps- och forskningsläget 

angående olika pedagogiska verktyg i sjukgymnastiska behandlingar. Forskningen visar också 

hur de pedagogiska verktygen korrelerar med ökat efterlevnad av råd och behandlingar bland 

patienter.  

 

Som nämnt har det gjorts många undersökningar kring pedagogiska verktyg relaterat till 

patienters anammande av sjukgymnasters rekommendationer. I ett fåtal av dessa identifieras 

pedagogik som en vetenskap som ingår i interventionerna. I de flesta av undersökningarna har 

dock pedagogiska arbetssätt använts för att öka nivån av följsamhet för behandlingar och råd 

bland patienter, men de pedagogiska metoderna har inte presenterats som pedagogiska. 

Eftersom metoderna innebär olika sätt att påverka patienter i syfte att få dem att ändra sitt 

beteende, är metoderna i själva verket pedagogiska verktyg – pedagogik är vetenskapen om 

påverkansprocesser gentemot och inom människor (Leino, 1992). Nedan presenteras dock 

samtliga studier som innehåller pedagogik. En del studier utgår från hur sjukgymnaster 

upplever patienters efterlevnad av sjukgymnastiska råd och behandlingar. Andra studier är 

objektiva och belyser hur patienter påverkas av olika interventioner sett utifrån. Forskningen 

presenteras nedan indelade i de olika delar av pedagogiska påverkansprocesser som 

omskrivits tidigare i bakgrunden. Andra faktorer som givit ökad följsamhet för råd och 

behandlingar bland patienter presenteras också. 

 

2.3.1. Interaktion, samspel och relationer  

Olika aspekter av interaktion, samspel och relationer mellan sjukgymnaster och patienter har 

genom studier visat sig vara betydelsefulla faktorer för ökad följsamhet bland patienter. 

Ottewill och Demain (2006) har utvärderat ett utbildningsprogram där sjukgymnaststudenter 

fått träffa och diskutera med patienter som själva är experter på sina tillstånd. Diskussionerna 

handlade om vikten av goda relationer mellan sjukgymnaster och patienter. Det som 

studenterna fann värdefullt i diskussionerna var att ett bra arbetssätt är att vara öppensinnad 

gentemot patienterna och inte behandla dem som stereotyper i olika former. Detta skulle göra 

att patienter vågar öppna sig mer för sjukgymnasterna vilket skulle leda till ett bättre 

samarbete (ibid.). Flera andra forskare har studerat sambandet mellan sjukgymnasters och 

patienters interaktion och resultatet av behandlingarna. Dessa undersökningar visar att 

patienter, oavsett sjukdomar och symtom, efterlever sjukgymnasternas råd bättre och fortare 
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blir friska om de träffar sin sjukgymnast flera gånger istället för en enda gång. Detta samtidigt 

som de också tränar hemma (Brewer och Cornelius, 2004 och Van der Wees och Hendriks, 

2007). Detta tyder på att interaktion mellan sjukgymnaster och patienter korrelerar med god 

följsamhet och positiva behandlingsresultat.  

 

2.3.2. Delaktighet och engagemang 

Forskare har vid upprepade studier funnit att patienter med hemträningsprogram uppvisar mer 

följsamhet för sjukgymnasters råd och behandlingar och fortare blir friska än patienter som 

bara tränar vid klinik. Forskarna menar att patienter med hemträningsprogram blir mer 

delaktiga i sin träning och även mer engagerade vilket leder till ökad följsamhet för 

behandlingarna samt goda resultat (Deutscer och Horn, 2004; Dean och Smith, 2005; Veenhof 

och Van Hasselt, 2006; Bassett och Prapavessis, 2007). 

 

2.3.3. Motivation och stöd 

Pedagogiska verktyg som ökar patienters motivation för sjukgymnastiska träningsprogram har 

visat sig vara värdefullt för att öka patienters efterlevnad av råd och behandlingar (Friedrich 

och Gittler, 1998). En annan interventionsstudie visar att patienter oftare följer upp råd från 

sjukgymnaster om de får mer stöd i form av positiv uppmuntran från sjukgymnasten (Gorski 

och Westbrook, 2002). Andra forskare formulerar stöttning av patienter som att öka patienters 

self-efficacy, alltså situationsrelaterat självförtroende (Ogden, 2007). I sjukgymnastiska 

program gäller detta att öka patienters självförtroende inför att utföra vissa övningar. Detta 

leder enligt forskarna sedan till att patienter följer upp träningsprogram och råd bättre (Brus 

och Van de Laar, 1997). 

 

2.3.4. Patientundervisning och patientinformation 

Undersökningar har gjorts angående effektiviteten av information till patienten och 

undervisning av patienten för att öka patienters följsamhet för sjukgymnastiska 

träningsprogram. Brus och Van de Laar (1997) har kommit fram till att patientinformation har 

effekt på patienters nivå av efterföljande av råd. Andra forskare har kommit fram till att det är 

effektivt för sjukgymnaster att använda ett patientcentrerat förhållningssätt i 

behandlingsarbetet, i syfte att påverka patienter till att utföra sina träningsprogram (Friberg 

och Hansson-Scherman, 2005). 
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2.3.5. Beteendevetenskapliga faktorer bakom patienters uppföljande av sjukgymnastiska råd 

och behandlingar  

Pedagogik består till viss del av beteendevetenskap. Beteendevetenskap omsätts i pedagogiska 

sammanhang till praktiskt verksamhet (Stensmo, 2007). Tester med beteendevetenskapliga 

inslag i sjukgymnastiska behandlingsprogram har givit ökad följsamhet bland patienterna. 

Exempel på detta är att beteendeförändringsmodellerna Health belief model och Health Locus 

of Control provats som delar i sjukgymnastiska behandlingar (Oldfors-Engström och Öberg, 

2005). Vissa studier visar att patienters attityder för behandlingar spelar roll för hur de följer 

upp övningarna. Om patienterna tror att behandlingarna ska göra dem friskare, så följer de 

upp dem (Middleton, 2004).  

 

2.4. Hälsa och hälsofrämjande 

Att ha hälsa innebär att känna ett välbefinnande på både psykisk, social och fysisk nivå, inte 

bara frånvaron av sjukdom och handikapp (WHO, 1948). Hälsofrämjande innebär att arbeta 

för en ökad hälsa hos människor (Alexandersson, och Medin, 2001). Den svenska vården har 

skyldigheter och mål att arbeta hälsofrämjande gentemot patienter. Det sjätte målet för 

folkhälsoarbete som formulerats av Folkhälsoinstitutet är en mer hälsofrämjande hälso- och 

sjukvård (Folkhälsoinstitutet, 2005). Hälsofrämjande arbete är därför ett viktigt inslag i 

vården. I sjukgymnasters arbete innebär detta att olika folkhälsovetenskapliga verktyg bör 

inkluderas i patientverksamhet. Sjukgymnaster ska enligt Socialstyrelsen kunna arbeta 

hälsofrämjande på olika nivåer (1999). Hälsofrämjande arbete som inkluderas i sjukgymnastik, 

till exempel i form av att öka patienters self-efficacy (Ogden, 2007) har visat sig ge goda 

effekter på patienters efterlevande av sjukgymnasters råd. Svenska myndigheter har olika 

riktlinjer för hur sjukgymnaster kan arbeta hälsofrämjande i praktiken. Dagens sjukgymnaster 

arbetar hälsofrämjande på olika sätt. FHI skriver att alla delar av sjukvården, även 

sjukgymnaster, ska använda sig av motiverande samtal för att främja hälsa bland patienter. 

Fysisk aktivitet på recept ska också rekommenderas till patienter av olika anställda inom 

vården, som får förskriva detta (2009). Ett annat sätt att arbeta hälsofrämjande gentemot 

patienter är FYSS, som är en samling rekommendationer om fysisk aktivitet för patienter. Den 

vetenskapligt grundade idén med FYSS är att olika former av fysisk aktivitet ska kunna 

ordineras för att främja hälsa hos patienter med ett brett spektrum av diagnoser och symtom 

(Folkhälsoinstitutet, 2008).  
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2.5. Sammanfattning av bakgrunden 

En presentation görs först av studiens pedagogiska utgångspunkter. Dessa är 

påverkansprocesser gentemot och inom människor, som till grunden sker då interaktion och 

kommunikation mellan personer äger rum. Delar av fenomenen interaktion och 

kommunikation är samspel, delaktighet och relationer mellan människor. I samspel ingår 

vidare samtal, dialog och lyssnande. Sjukgymnastens bemötande av patienten och icke-verbal 

kommunikation är viktigt för att skapa ett gott underlag för pedagogiska påverkansprocesser i 

behandlingsarbete med patienter. Andra metoder som sjukgymnaster kan påverka patienter 

genom är information och undervisning, vilket mest effektivt sker med ett patientcentrerat 

förhållningssätt från sjukgymnastens sida. Sjukgymnaster kan också utöva 

påverkansprocesser gentemot patienter genom andra medel än direkta möten, till exempel 

material tryckta i pappersform eller via elektroniska källor.  

 

En bakgrundsundersökning har gjorts av svenska sjukgymnasters pedagogiska kompetens och 

utövande i dagsläget. En presentation görs av svenska myndigheters riktlinjer och 

rekommendationer för pedagogik i sjukgymnastik. Socialstyrelsen har legitimitetskrav för 

sjukgymnaster, som säger att sjukgymnasten ska kunna arbeta med att undervisa och ge råd 

till patienter och även motivera och ge stöd samt stimulera till rörelseglädje hos patienter. 

Detta är pedagogiska verksamheter, även om vetenskapen pedagogik inte riktigt uttalas som 

ett utbildnings- eller kunskapskrav för sjukgymnaster med grundlegitimation. Svenska 

myndigheter beskriver i rapporter att pedagogik tillämpas i sjukgymnastik i vissa metoder och 

i vissa situationer, till exempel MI (motiverande samtal) och utskrivning av FaR (fysisk 

aktivitet på recept). Pedagogik tillämpas också i en del särskilda verksamheter och sektorer av 

vården där sjukgymnaster ingår, till exempel pediatrik och psykiatri. En del av de 

sjukgymnastiska verksamheter som innehåller pedagogik kräver en vidareutbildning i ämnet.  

 

En översikt visas av kunskapsläget kring pedagogik i sjukgymnastik och hur pedagogik i 

sjukgymnastik korrelerar med patienters efterlevnad av sjukgymnasters råd och behandlingar. 

Pedagogiska verktyg som visat sig effektiva för att öka patienters följsamhet för 

sjukgymnastiska behandlingar är ökad interaktion och förbättrade relationer mellan 

sjukgymnast och patient. Delaktighet och engagemang i behandlingar från patientens sida har 

också funnits ge en hög grad av uppföljande bland patienter. Sjukgymnaster vinner ökat 

efterlevnad av behandlingar bland patienter om de lägger in motivationsövningar i sina 

program och ger patienterna mycket stöd. Patientundervisning och patientinformation har 
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visat sig kunna öka patienters följsamhet, liksom tillämpandet av beteendevetenskapliga 

modeller i behandlingsarbete.  

 

Hälsofrämjande är ett viktigt inslag i sjukgymnastik eftersom det korrelerar med ökat 

efterlevnad av råd och behandlingar bland patienter. Folkhälsoinstitutet har formulerat detta 

som ett målområde för folkhälsoarbete i Sverige, Målområde 6: en mer hälsofrämjande hälso- 

och sjukvård. Svenska sjukgymnaster arbetar med hälsofrämjande verksamhet på olika sätt 

idag, bland annat genom motiverande samtal och fysisk aktivitet på recept (Statens 

Folkhälsoinstitut online, 2009).  

 

2.6. Definition av centrala begrepp 

Här nedan ges definitioner av för denna undersöknings centrala ord och begrepp. 

 

2.6.1. FaR 

Far eller Fysisk aktivitet på recept innebär att viss personal inom vården får skriva ut recept 

på fysisk aktivitet istället för eller som komplement till medicinbehandling till patienter 

(Statens Folkhälsoinstitut, 2010). 

 

2.6.2. FYSS 

FYSS är en uppslagsbok över hur olika medicinska åkommor kan behandlas med fysisk 

aktivitet istället för eller som ett komplement till behandling med medicin för patienter i olika 

delar av vården (Statens Folkhälsoinstitut, 2010).  

 

2.6.3. Följsamhet 

Ogden skriver att Haynes et al definierade 1979 följsamhet som den utsträckning i vilken en 

patients beteende vad gäller att ta mediciner eller följa olika livsstils- och 

beteendeförändringsråd sammanfaller med de rekommendationer som sjukvårdspersonal givit 

honom eller henne (Ogden, 2007). Ogden skriver vidare att följsamhet för hälso- och 

sjukvårdens råd och riktlinjer anses viktigt för patienters tillfrisknande. Upp till hälften av alla 

patienter med kroniska sjukdomar i USA, som exempelvis diabetes, är inte följsamma för sina 

behandlingar. De senaste decennierna har många studier gjorts angående patienters följsamhet 

för behandlingar, utifrån faktorer hos patienterna; mellan 1979 och 1985 publicerades  

3200 nya artiklar inom problemområdet. Ordet för fenomenet följsamhet har varit 

problematiskt att formulera av den medicinska världen eftersom det är svårt att hitta ett ord 
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som på pricken beskriver patienters efterlevnad av råd och behandlingar utan att vara 

missvisande på något sätt och eftersom det kan vara svårt att förstå för allmänheten (ibid.). 

Till svenska har ordet följsamhet formulerats från de engelska orden adherence som kan ha 

betydelserna vighängande, fasthållande, hängivenhet, lydnad och trohet och compliance som 

kan översättas till tillmötesgående, samtycke och eftergivenhet (Prismas engelska ordbok, 

2001). Det har alltså varit svårt att formulera ett rättvisande ord för begreppet följsamhet och 

det kan vara svårt att förklara och svårt att förstå. 

 

2.6.4. KASAM 

KASAM eller Känsla av Sammanhang innebär den grad till vilken en människa uppfattar sitt 

liv, sin situation och saker som händer henne som begripliga, meningsfulla och hanterbara, 

faktorer som kan ha stor betydelse för individens mentala och fysiska hälsa (Aaron 

Antonovsky, 1987). 

 

2.6.5. Pedagogiska fenomen 

Alla pedagogiska företeelser som studeras i denna undersökning benämns fenomen. Detta 

beror på att studien inspirerats av fenomenologi, som benämner de företeelser som studeras 

som fenomen (Husserl, 1913). 
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3. Problemområde, syfte och frågeställningar 

 

3. 1. Problemområde 

I alla delar av sjukvården uppvisar patienter idag bristande efterföljande av råd och 

behandlingar. Detta är ett problem, eftersom patienter då tar längre tid på sig att bli friska och 

därför kräver mer av sjukvårdens resurser. Det ökade kravet på resurser kostar samhället mer 

pengar. Att patienter följer sjukvårdens råd och behandlingar har visat sig ha ett starkt 

samband med att de blir friska eller i alla fall uppnår ökad hälsa och välbefinnande (Ogden, 

2007). Pedagogik är vetenskapen om påverkansprocesser gentemot och inom människor 

(Leino, 1992). Pedagogiska verktyg skulle därför vara användbara i sjukvården och i 

sjukgymnastik för att uppnå ökad efterlevnad av råd och behandlingar bland patienter. 

Socialstyrelsen har formulerat krav på kompetens för sjukgymnaster (1999). Dessa anger att 

sjukgymnaster ska kunna arbeta med hälsofrämjande och rehabiliterande verksamhet för olika 

patienter. Sjukgymnaster ska också kunna motivera, undervisa och informera patienter samt 

stimulera till rörelseglädje. Pedagogik är som sagt den vetenskap som används för att påverka 

människor och även för att just motivera människor och starta förändringsprocesser (Leino, 

1992). En undersökning som gjorts inför denna undersökning av hur pedagogik används av 

sjukgymnaster i behandlingsarbete med patienter idag ger dock en tvetydig bild. Det verkar 

som att pedagogik endast används i vissa sjukgymnastiska verksamheter. En annan aspekt av 

pedagogiska verktyg i patientbehandlingar kan utläsas ur interventionsstudier kring ökad 

följsamhet för sjukvårdens behandlingar och råd bland patienter. Pedagogiska verktyg 

omskrivs ofta i interventionsstudier, men utan att pedagogik identifieras som en viktig 

vetenskap i sammanhangen. 

 

3.2. Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur sjukgymnaster upplever pedagogiska fenomen i sitt 

arbete samt att belysa hur sjukgymnaster upplever tillämpningar av pedagogiska verktyg i 

arbetet relaterat till följsamhet för råd och behandlingar bland patienter. 

 

3.3. Frågeställningar 

- Hur upplever sjukgymnaster pedagogiska fenomen i behandlingsarbetet med patienter? 

- Hur upplever sjukgymnaster pedagogiska fenomen i det sjukgymnastiska arbetet relaterat till 

efterlevnad av behandlingar och råd bland patienter? 
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4. Metodologi 

I metoddelen presenteras studiens filosofiska och vetenskapsteoretiska inspiration och 

inriktning, beskrivning av intervjun som metod och undersökningens intervju, information om 

urvalsgruppen, intervjupersonerna och kontakt med dem, etiska aspekter på undersökningen, 

undersökningsprocedur, genomförande av resultatredovisning och analys och kategorisering 

av resultat- och analysdelen, samt en diskussion kring undersökningens validitet och 

reliabilitet. 

 

4.1 Studiens inriktning 

Studien är en kvalitativ undersökning vilket presenteras nedan, tillsammans med en 

jämförelse av det kvantitativa perspektivet. 

 

4.1.1 Kvalitativ kontra kvantitativ metod 

I denna undersökning har den kvalitativa metodiken valts som förebild. I kommande stycke 

görs en jämförelse av kvalitativ och kvantitativ metod, för att visa hur undersökaren tänkt i 

detta val.  

 

Idag ses kvalitativ och kvantitativ metod inom forskning som ett motsatspar och de två stora 

läger inom vilka olika forskningsskolor delas upp (Kvale, 1997). Den kvantitativa metodiken 

innehåller den, så att säga, traditionella synen på forskning, där forskare gör ställer hypoteser 

och gör experiment där de verifierar eller förkastar hypoteserna (Liedman, 1998). Liedman 

skriver att statistiken, som utvecklades som vetenskap från och med 1700-talet, byggde på att 

allt inom vetenskapen skulle kunna räknas ut och staplas upp i tabeller och diagram och från 

detta skulle man kunna räkna ut sannolikheter för framtida liknande händelser samt ställa 

hypoteser utifrån. Från statistiken utvecklades sedan positivismen. Forskning med ett 

positivistiskt synsätt betonar det objektiva och generella samt anser att det finns en iakttagbar 

sanning för alla företeelser och att det är forskarens uppgift att ta reda på denna (ibid.). Inom 

positivismen uppnås empiri genom hypotesprövning, ofta genom strikt kontrollerade 

experiment (Cohen, Manion och Morrisson, 2009). Positivismen är den största och mest 

kända strömningen inom det man till vardags idag kallar kvantitativ metod – namnen blandas 

till och med ofta ihop. Den kvantitativa forskningen betonar ännu idag hypotesprövning, 

experiment, lagbundenheter och att generalisera. Det handlar ofta om att undersöka en 

företeelse ytligt men med ett stort urval – därav namnet kvantitativ forskning (ibid.).  



 23 

Den kvalitativa metodiken utvecklades enligt Liedman från historismen, som utvecklades som 

en motvikt mot den positivistiska, eller som man idag säger kvantitativa, 

forskningstraditionen. Historismen, som gav upphov till humanismen och 

samhällsvetenskaperna, där bland annat pedagogiken hör hemma, och den forskningstradition 

vi idag kallar det kvalitativa perspektivet. Den kvalitativa skolan intresserar sig för det 

individuella, unika och det subjektiva istället för det generella och objektiva.  

 

En del kvalitativa forskare menar att livet inte kan mätas eller vägas på en fysisk skala – att 

vad som behövs för att undersöka ett levande väsen är att undersöka det och se vad det själv 

har att säga från djupet av sig självt (Cohen, Manion och Morrisson, 2009). De menar att man 

måste förstå en människa som en helhet, inte utifrån vissa bestämda variabler (ibid.). Trost 

skriver att det som behövs för att undersöka och förstå en annan människa – vilket man 

försöker göra inom kvalitativ forskning – är att fråga och samtala (Trost, 1997). 

 

De specifika metoder som används inom den kvalitativa traditionen är bland annat intervjuer 

av olika slag, fallstudier, observationer m.m. (Cohen, Manion och Morrisson, 2009). 

Den kvalitativa metodiken tillgodoser de krav på empiri som ställs på all forskning genom att 

vara väldigt precis när man intervjuar, att ställa uppföljande frågor och att säkerställa att man 

förstått vad intervjupersonen menar så gott man kan som forskare (Kvale, 1997). 

 

Backman skriver att en vanlig skillnad mellan kvalitativ och kvantitativ forskning är att den 

kvantitativa ofta görs som experiment i artificiella miljöer, till exempel laboratorium, medan 

kvalitativ görs i verkliga livet, i mänskors riktiga miljöer. Den kvalitativa forskningsprocessen 

ser alltså lite annorlunda ut mot den kvantitativa, vilket gör att de olika perspektivens 

rapporter får olika utformning (Backman, 1998). 

 

Idag hävdar många forskare att debatten kring kvalitativ kontra kvantitativ metod bara är en 

pseudodebatt och att det hela egentligen handlar om stilistik och språkliga missförstånd 

(Åsberg, 2001). Ofta är det också så att forskare inte tillhör något egentligt läger utan 

använder de metoder som passar bäst för undersökningen i fråga (Cohen, Manion och 

Morrisson, 2009). Backman skriver att man inte ska tänka så att metoden korrelerar med 

perspektiven – kvalitativa metoder kan användas av kvantitativt inriktade forskare och 

tvärtom (Backman, 1998). Trost skriver att de flesta undersökningar som görs idag varken är 
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renodlat kvalitativa eller kvantitativa utan något slags blandning mellan de två synsätten 

(Trost, 1997). 

 

4.1.2 Studiens inspiration: fenomenologi 

Studien är inspirerad av fenomenologi, som beskrivs som filosofi och metodik nedan. Särskilt 

viktiga avsnitt har markerats med fet stil. Fenomenologin har inte kunnat efterföljas i alla 

avseenden i undersökningen men den har varit en förebild för den. 

 

4.1.2.1 Fenomenologisk filosofi 

Fenomenologi definieras i modern tid i korthet som tankar om och studiet av människors 

upplevelser av olika företeelser, av deras direkta erfarenheter i verkliga livet (Cohen, 

Manion och Morrisson, 2009).  

 

En mer ingående beskrivning av fenomenologi som filosofi ges av Edmund Husserl, som 

anses vara den moderna fenomenologins grundare. Denne fenomenolog beskriver sin ”egen” 

filosofi som en ”vetenskap om fenomen” (Husserl, 1913, s.51). Husserl skriver att ren 

fenomenologi innebär att beskriva olika fenomen (företeelser) såsom de ter sig för personen 

som undersöks (Husserl, 1913). Det gäller då för den fenomenologiskt inriktade undersökaren 

att ha gjort sitt eget sinne öppet och fritt från egna uppfattningar, föreställningar och 

förutfattade meningar. Husserl skriver själv att den fenomenologiska forskaren måste ha 

ett ”rent tänkande; han måste särskilja, se och beskriva det som står inför hans ögon; han 

måste göra sig fri från en ensidig blickriktning och ha en fri tankehorisont” (Husserl 1913, s. 

53). Med detta menade han att forskaren ska göra en beskrivning av det som 

undersökningspersonen berättar som är så ren från hans eller hennes egna tankar, 

föreställningar och förförståelse som möjligt. Transcendentalt är en beskrivning som Husserl 

gör av sinnet när det är fritt från förutfattade meningar och ett ord som återkommer i hans 

texter och i beskrivningar av hans filosofi. Ibland kallas Husserls filosofi för just 

transcendental fenomenologi (NE online, 2009). Medvetande och upplevelser är viktiga ord 

inom fenomenologin, avseende hos undersökningspersonen. Särart hos olika företeelser är 

också ett viktigt begrepp. Forskaren får inte assimilera eller omformulera det han eller hon får 

veta till något som verkar mer vanligt förekommande eller mer bekant i hans eller hennes 

egna medvetande. Husserl menar att andra vetenskaper såsom psykologin också studerar 

fenomen men i mer modifierad form än inom den rena fenomenologin. Med detta tycks han 

mena som i den ovan beskrivna formen, att de fenomen som beskrivits inför en forskare av en 
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undersökningsperson senare anpassas efter och beskrivs mer utifrån undersökarens egna 

tankevärld. Vetenskap ska alltså enligt Husserl vara deskriptiv, alltså beskrivande, mer än 

värderande normativ (Sohlberg och Sohlberg, 2009). Husserl använder ett 

begrepp, ”livsvärld”, som tycks representera att varje individ har en egen föreställningsvärld 

som bör studeras och beskrivas utifrån just denna individ, utan omtolkningar av forskaren 

(Kunskapens former, 2009). Det är också viktigt för den fenomenologiska forskaren att 

fokusera på just de beskrivna fenomenen/upplevelserna och inte andra oviktiga saker och ting 

i omvärlden. Fenomenens mening, alltså vad fenomenen egentligen innebär, och olika 

kännetecken för de aktuella fenomenen formuleras. Kännetecknen är just det som mest 

utmärker eller kännetecknar de beskrivna fenomenen. Delkännetecknen är alla olika små 

komponenter i det beskrivna fenomenet medan huvudkännetecknet är det som i stora drag 

utmärker fenomenet, dess sammanfattande, viktigaste kännetecken. I en fenomenologisk 

undersökning framkommer det alltså ett mönster bestående av huvudkännetecken, 

delkännetecken och mening för fenomenet (Husserl, 1913).  

 

Vidare skriver Husserl att de fenomen som beskrivs i undersökningar inte får ses som fakta 

utan som ”väsen”. Fenomenologin är en väsenssvetenskap, den är väsensskådande (Sohlberg 

och Sohlberg, 2009). Detta tycks anknyta till Husserls uppfattning att företeelser är subjektiva 

upplevelser hos olika individer som inte kan göras till generella uppfattningar eller, som sagt, 

fakta. Det grekiska ordet ”eidos” som ungefär betyder väsen, har lånats av Husserl för att 

skapa ett nytt begrepp obefläckat av redan befintliga uppfattningar. Husserl benämner utifrån 

detta ”sin” vetenskap som ”eidologisk”. Han skriver att fenomen inte får inordnas i en redan 

definierad värld utan måste få stå för sig själv. Detta tycks ha att göra med Husserls 

avfärdande av redan förutfattade meningar och uppfattningar av forskare och övriga världen. 

Husserl tycks, baserat på dessa ställningstaganden i hans skrifter, luta mot den idealistiska 

filosofiska inriktningen där flera sanningar om och definitioner av världen är möjliga, mer än 

den positivistiska traditionen där absoluta universella sanningar eftersträvas (Sohlberg och 

Sohlberg, 2009). Detta kan också beskrivas som en idiografisk syn på verkligheten där 

företeelser anses kunna uppträda en enda gång som unika händelser snarare än den 

nomotetiska synen på världen där verkligheten ses som olika lagbundenheter (Liedman, 1998). 

Husserl skriver själv att det inom fenomenologisk forskning bör göras en åtskillnad mellan 

realt och individuellt, där realt tycks representera något mer generellt gällande. I andra böcker 

sägs en viktig del av fenomenologi vara att beskriva ”tinget-i-sig”, alltså subjektiva studier av 

det unika snarare än det generellt gällande eller lagbundna (Sohlberg och Sohlberg, 2009).  
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Ett annat centralt begrepp inom Husserls fenomenologi är intentionalitet (Husserl, 1913). 

Husserl skriver att olika intentioner kommer från olika känslor och företeelser i en persons 

medvetande och sedan utstrålar därifrån som upplevelser av fenomen. Kort sagt, känslor och 

företeelser i medvetandet ger intentioner som leder till upplevelser hos den enskilda individen 

(ibid.). 

 

Det finns även en praktiskt pedagogisk ansats utifrån fenomenologi, fenomenologisk 

pedagogik, som bygger på att undervisning ska utgå från elevers egna erfarenheter (NE 2009). 

 

4.1.2.2. Fenomenologisk metodik 

I Den kvalitativa forskningsintervjun beskrivs praktisk forsknings- och intervjumetodik med 

en fenomenologisk ansats (Kvale, 1997). Kvale skriver att det i en fenomenologisk 

undersökning i regel görs en halvstrukturerad intervju där undersökningspersonen berättar om 

sina upplevelser av olika företeelser (Kvale, 1997). Undersökaren ska lyssna till 

intervjupersonen utan förutfattade meningar. Han eller hon ska vara så neutral som möjligt 

angående sina förkunskaper i undersökningsämnet, snarast ha en kritisk syn på dessa. 

Verkligheten förutsätts vara det som undersökningspersonen själv upplever och berättar om. 

Intervjuaren avbryter den intervjuade så lite som möjligt under intervjun och 

intervjupersonens utsagor; det är dessa som senare är viktiga för undersökaren. Med en 

fenomenologisk ansats presenteras utifrån en intervju så exakta beskrivningar som möjligt av 

den undersöktes utsagor; analyser och förklaringar hamnar i bakgrunden. Meningar 

koncentreras till andemeningen av en utsaga eller beskrivning med en metod som benämns 

just meningskoncentrering (Kvale, 1997). 

 

4.1.2.3. Motivering av val av fenomenologi som ansats i uppsatsen 

Att studera upplevelser verkar vara en rimlig metod för att studera sjukgymnasters arbete med 

pedagogik med patienterna. Undersökningen kommer utifrån en fenomenologisk ansats att bli 

en undersökning av sjukgymnasters upplevelser av pedagogiska fenomen i arbetet. Att 

presentera intervjun och resultaten utifrån så exakta beskrivningar som möjligt av 

intervjupersonernas utsagor tycks föregå en så hög validitet som uppnås kan i den kommande 

studien. 
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4.1.3. Val av undersökningsmetod  (”evaluering”) – intervjuer 

Med författarens ställningstagande att intervjuer är det mest passande sättet att undersöka en 

människas åsikter om något (Kvale, 1997) så har intervju valts som metod för denna 

undersökning. En motivering till detta ges nedan. 

 

Enligt många forskare är det enda rätta sättet för att undersöka en människas värld att använda 

kvalitativa metoder, och en kvalitativ metod är intervjun (Cohen, Manion och Morrisson, 

2009). Genom intervjun så kan man förstå den människa man undersöker utifrån honom eller 

henne själv (Kvale, 1997). Kvale menar att kunskap framkommer genom människors 

interaktion med varandra, varför intervjuer är ett bra sätt att undersöka olika företeelser. 

Intervjun innebär att undersökningspersonens livsvärld friläggs inför intervjuaren, utan 

hypoteser eller förutfattade meningar från intervjuaren. Kvale menar att det är en fördel att 

tolka meningsfulla relationer istället för att kvantifiera data när det gäller att undersöka 

människor (ibid.). Trost menar att samtal och interaktion är en väg till tillförlitlig kunskap 

(Trost, 1997). Han skriver vidare att intervjuer är ett slags samtal där resultatet är summan av 

intervjuarens och undersökningspersonens interaktion (ibid.).  

 

Cohen, Manion och Morrisson skriver att val av metod bör utgå från situationen (Cohen, 

Manion och Morrisson, 2009). I denna undersökning är syftet att undersöka sjukgymnasters 

upplevelser av pedagogiska fenomen i arbetet. Undersökningen är inspirerad av fenomenologi 

vilket innebär att undersökaren ska lägga sin förförståelse och sina förutfattade meningar åt 

sidan och utgå från undersökningspersonens egna utsagor av sina upplevelser (Husserl, 1913). 

Detta ger att en intervju med några öppna frågor är en passande metod för denna 

undersökning. Frågorna i intervjun är mestadels öppna i kvalitativ och fenomenologisk anda 

men ibland ganska konkreta eller aningen ledande. Detta för att göra det lättare för 

informanterna att svara på frågorna och för att möjliggöra en analys av materialet inom en 

viss tidsram. 

 

4.1.4. Intervjuns utformning 

Intervjuguiden är alltså mest bestående av öppna frågor men ibland ganska konkreta eller 

aningen ledande frågor, för att underlätta informanternas svar och analysen av materialet. 

Nedan förs en diskussion kring standardisering av intervjuer kontra intervjuer som anpassas 

efter respektive informant. Intervjuerna i undersökningen är halvstrukturerade vilket innebär 

att de har ungefär samma frågor eller i alla fall samma frågeområden som grund men frågorna 
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anpassas efter varje informant, då intervjuaren är följsam och ställer frågor som följer upp det 

som informanterna säger. 

 

4.1.4.1. Standardisering och strukturering 

Strukturering av intervjuer innebär enligt Trost att den består av fasta svarsalternativ (Trost, 

1997).  En standardiserad intervju innebär att samma intervju används för alla 

undersökningspersoner (ibid.). I detta avseende är intervjun standardiserad. Trost skriver dock 

att begreppet standardisering främst används om kvantitativa undersökningar. Trost skriver 

också att kvalitativa undersökningar till skillnad från kvantitativa ofta har låg grad av 

standardisering och strukturering (ibid.). För att kunna jämföra intervjuerna och mönster som 

framkommer i dem har de i denna undersökning givits en viss grad av standardisering.  

Intervjun är en halvstrukturerad intervju vilket innebär att den varken är en öppen 

konversation eller helt styrd efter ett detaljerat frågeformulär (Kvale, 1997). Intervjun är inte 

strukturerad i den mån att den utgår från fasta svarsalternativ men den utgår från en 

intervjuguide med frågor som ställs under intervjun, med öppna svarsalternativ. En frågeguide 

till en intervju får inte vara för stor, alltså inte innehålla för många eller stora frågor (Trost, 

1997). Detta kan göra intervjun för stor för att kunna överblicka, strukturera och analysera när 

materialet är utskrivet, och även göra så att det viktiga i intervjun försvinner bland annat 

oviktigt material (ibid.). 

Intervjufrågorna berör ibland konkreta situationer eftersom det är lättare för 

undersökningspersonen att minnas och beskriva konkreta händelser (Trost, 1997). 

En fråga ställdes i taget under intervjun, för tydlighetens skull (Trost, 1997). Inga negationer, 

hypotetiska frågor eller på andra sätt styrande frågor användes förutom uppföljande frågor för 

att klargöra och försäkra sig om betydelser av det intervjupersonerna sagt. Inga frågor med 

början på ”varför” ställdes, för att inte väcka försvar hos intervjupersonen (ibid.) 

 

Intervjuerna har alltså alla utgått från samma intervjuguide med delvis öppna och delvis 

aningen ledande frågor vilka har anpassats efter varje intervjuperson och –situation. Den 

ursprungliga intervjuguiden bifogas uppsatsen. 

 

Intervjuerna spelades in med bandspelare eftersom detta ger ytterligare tid och möjlighet att 

bearbeta intervjupersonens utsagor och för ökad säkerhet att få med alla information samt den 

information som ursprungligen gavs av intervjupersonen (Trost, 1997).  
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4.2. Intervjupersonerna 

I presentationen av intervjumaterialet kallas sjukgymnasterna i vissa fall S1, S2, S3 och S4. 

Undersökningspersonerna är fyra sjukgymnaster som alla arbetar på ett och samma sjukhus 

men olika avdelningar och verksamheter. De har olika bakgrund i sjukgymnastik och 

pedagogik. Samtliga har grundutbildning som sjukgymnast. En del har läst till olika 

utbildningar efter sjukgymnastprogrammet. Samtliga har valt att gå en kurs i motiverande 

samtal (MI) efter att de börjat arbeta. Sjukgymnast nummer tre/S3 har gått vissa utbildningar i 

ledarskap eftersom hon arbetat som chef för en avdelning förut. Sjukgymnast nummer fyra/S4 

hade viss utbildning i pedagogik innan sjukgymnastutbilningen, då hon läst ett tag till lärare 

innan.  

 

4.2.1. Urvalsgrupp 

Enligt Trost bestäms först ett antal variabler som undersökningspersonerna ska ha, utifrån 

undersökningens syfte (Trost, 1997). Populationen är den grupp av människor som passar in 

på de bestämda variablerna. Därefter görs urvalet utifrån en av ett antal metoder som finns för 

att göra urval, till exempel ett representativt urval, ett strategiskt urval, ett bekvämlighetsurval 

osv. Trost menar att representativa urval oftast inte passar för kvalitativa undersökningar utan 

hör hemma i kvantitativa där man ofta vill ha stor variation inom urvalsgruppen. Däremot kan 

ett strategiskt urval göras eftersom det direkt ger personer som passar för undersökningens 

syfte (ibid.). 

 

Trost menar att undersökaren i en kvalitativ undersökning inte behöver lägga stor vikt vid att 

bestämma eller motivera antalet undersökningspersoner eftersom detta inte är det viktiga i 

undersökningen – det är djupet i intervjuerna som är viktigt (Trost, 1997). Trost skriver också 

att undersökaren måste begränsa antalet intervjuer för att inte få för mycket och därmed 

svåröverskådligt material (ibid.). 

 

Urvalet som gjordes för undersökningen var strategiskt i avseendet att bara sjukgymnaster 

tillfrågades om deltagande och att två av sjukgymnasterna var kända för undersökaren innan 

intervjuerna och dessa tillfrågades om deltagande. 

 

Fyra sjukgymnaster tillfrågades om deltagande och alla fyra deltog vilket innebär att inget 

bortfall skedde i undersökningen. 
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4.2.2. Genomförande av kontakt med försökspersonerna 

De två informanter som var kända för undersökaren kontaktades för första gången per mail. 

Dessa kontaktade sedan fler sjukgymnaster som kunde tänkas vilja delta i undersökningen.  

I ett mail skickades sedan en första information till informanterna med den preliminära titeln 

på undersökningen, undersökningens syfte och vad intervjun i praktiken kommer att handla 

om. Detta gjordes för att prata intervjupersonernas språk och få dem att förstå vad jag menar 

som Trost skriver är viktigt och vilket kan vara svårt att framhålla med fenomenologiskt 

ordalag (Trost, 1997). Missivbrevet bifogades det mail där tid och plats för intervjun 

bestämdes med intervjupersonerna. Intervjupersonerna informerades om etiska aspekter och 

deras rättigheter i undersökningen.   

 

4.3. Etiska aspekter 

Vetenskapsrådet har formulerat fyra etiska krav för forskning inom humaniora och 

samhällsvetenskap (Vetenskapsrådet, 2009). Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (ibid). Dessa har i uppsatsen tillgodosetts enligt 

följande: intervjupersonerna har avidentifierats i rapporten, d v s deras namn och andra 

uppgifter som skulle kunna avslöja deras identitet har tagits bort. Information om vad 

undersökningen skulle användas till gavs vilket gör att nyttjandekravet uppfylldes. 

 

Etiska frågeställningar som särskilt bör beaktas vid intervjuer är att intervjupersonen lämnar 

informerat samtycke inför undersökningen och att löften om konfidentialitet ges och hålls 

(Kvale, 1997). Intervjupersonen ska också informeras om att han eller hon nr som helst kan 

avbryta intervjun och låta bli att svara på frågor (Trost, 1997). Vad avser rapporteringen av 

intervjuerna så anser Trost och även en del andra intervjuforskare att man ska vara försiktig 

med att direkt översatt återge vad intervjupersonen sagt eftersom detta kan ha negativa etiska 

konsekvenser (Trost, 1997). Intervjupersonen ska också informeras om vad intervjun handlar 

om och vad syftet med den aktuella undersökningen är (ibid.). 

 

4.4. Procedur 

Kvale skriver att det i en fenomenologisk undersökning görs en ställs frågor varvid 

undersökningspersonen berättar om sina upplevelser av olika företeelser. (Kvale, 1997). 

Under intervjun eftersträvades att få beskrivningar utifrån den intervjuades egen livsvärld 

eftersom detta är en viktig del av fenomenologisk filosofi (Husserl, 1913). Kvale skriver om 

fenomenologisk intervjumetodik och att en viktig del av detta är förutsättningsmedvetande; att 
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intervjuaren ska hålla sina egna förutfattade meningar och sin förförståelse borta från 

undersökningen (Kvale, 1997).  

 

Under intervjuerna ställdes så att säga självklara frågor som en försäkran om att inget 

missförstånd sker och för tillförlitlighetens skull (Trost, 1997). Under intervjun ställdes också 

frågor för att säkerställa att rätt betydelse av undersökningspersonerna uppfattats (Kvale, 

1997). Kvale menar att alla tolkningar av intervjun ska ha gjorts innan intervjun slutförts 

eftersom tolkningar i efterhand kan leda till att intervjun representerar felaktiga betydelser 

från intervjupersonerna (Kvale, 1997).  

 

Efter intervjun tillfrågades intervjupersonen om det var något som han eller hon ville tillägga 

intervjun, som glömts under själva intervjun, eftersom det visat sig att intervjupersoner ofta 

slappnar av när bandspelaren stängts av och den formella intervjusituationen upphört vilket 

ofta leder till ytterligare information (Trost, 1997). Denna information finns också med i 

intervjumaterialet. 

 

Under intervjuerna följdes alltså intervjuguiden men frågorna anpassades till varje informant 

med uppföljande frågor om vad de själva sade. Självklara frågor ställdes som en del av 

analysen av materialet.  

 

Intervjuerna transkriberades i hel form, ordagrant. Därifrån gjordes sedan analyserna och 

omskrivningar från tal- till skriftspråk. 

 

Intervjuerna tog mellan en och en och en halv timme vardera. De avslutades i vissa fall av att 

sjukgymnasten i fråga var tvungen att gå, dock hade dessa intervjuer redan tagit över en 

timme. 

 

4.5. Genomförande av redovisning och analys av undersökningsmaterialet 

Först görs tolkningen och en del av analysen av intervjun i själva intervjusituationen, för att 

säkerställa att inte fel tolkningar och analys av intervjupersonen göra och att undersökningen 

görs på en djup nivå på ett tillförlitligt sätt vid själva intervjun. Därför ställer undersökaren 

frågor, även sådana som ibland kan verka självklara, vid intervjutillfället för att säkerställa att 

inte fel tolkning av informantens utsagor görs (Kvale, 1997). 
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För att strukturera och analysera intervjumaterialet på fenomenologiskt vis har en avhandling 

av Simon använts som förebild, där sökandet efter fenomenets mening och kännetecken görs i 

flera steg (2009). Först har råmaterialet från intervjuerna, d v s den rena transkriberingen, 

kategoriserats i meningsenheter eller betydelsekärnor. De olika meningsenheterna har 

framkommit då olika budskap och betydelser i texten synts. Därefter har ytterligare ett steg 

gjorts där texten skrivits om från intervjuns jag-form till allmänna ordalag och allt överflödigt 

material tas bort, texten har omformulerats med undersökarens omskrivningar. Vad varje 

meningsenhet egentligen säger har formulerats. Analysen bildar ett mönster av 

meningsenheter där de undersökta fenomenens mening, huvudsakliga kännetecken och 

delkännetecken slutligen framkommer, alltså det som kännetecknar fenomenet som det 

beskrivs av informanten. Huvudkännetecknen är det som övergripande förekommer i varje 

eller många meningsenheter, alltså det som generellt kännetecknar det beskrivna fenomenet. 

Övriga kännetecken är delkännetecken. Fenomenets mening är hur fenomenet definieras av 

informanten, vad det innebär sammanfattningsvis. Efter dessa tre kategorier – fenomenens 

mening, huvudsakliga kännetecken och delkännetecken, från samtliga intervjuer – presenteras 

resultatdelen. I analysdelen har fenomenens mening från de olika intervjuerna undersökts 

djupare tillsammans, som en helhet. 

 

4.6. Kategorisering av resultatet och analysen 

I resultatdelen och i analysavsnittet kategoriseras och presenteras materialet efter de 

undersökta fenomenens mening, huvudkännetecken och delkännetecken. Det undersökta 

fenomenet är patienters följsamhet för sjukgymnastiska övningar och det relateras till 

pedagogiska påverkansprocesser i behandlingar. 

 

4.6.1. Allmänt om kategorisering av intervjumaterial 

För att göra undersökningsmaterialet och rapporten mer överskådliga så har det strukturerats 

upp i olika kategorier utifrån de mönster som framkom av intervjuerna (Trost, 1997).  

Sohlberg skriver att kategorisering av vetenskapligt material i undersökningar har gjorts sedan 

urminnes tider, inom olika vetenskapliga traditioner, till exempel strukturalismens 

uppdelningar i motsatspar (Sohlberg och Sohlberg, 2009). Sohlberg definierar kategorisering 

som en uppdelning av en helhet i olika delkategorier och något som ger ordning och överblick. 

I en undersökning ställs vissa kriterier upp för vilket material som får ingå i respektive 

kategori. Material som handlar om liknande företeelser blir ett så kallat element i 

undersökningen och bildar tillsammans en kategori. I vissa undersökningar kan de olika 
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elementen eller kategorierna ha ett samband med varandra och bildar då tillsammans ett 

system. I kvantitativa undersökningar anses kategorier finnas naturligt och är mer givna och 

bestämda i undersökningen än i kvalitativa undersökningar, där kategorierna får vara mer 

godtyckligt utformade av undersökaren. I kvalitativa undersökningar där man är mer inriktad 

på att se helheten än i kvantitativa undersökningar är det inte lika viktigt och självklart att dela 

in helheten i olika delar (kategorier), men man gör det oftast ändå eftersom det gör materialet 

mer överskådligt och möjligt att presentera för läsare. Sohlberg menar också att 

kategoriseringar är något som hjärnan gör automatiskt (ibid.). I en fenomenologisk 

undersökning är det viktigt att i analysen hitta de meningsbärande elementen i materialet 

(Husserl, 1913). Enligt Sohlberg är det vanligt att just dessa meningsbärande elementen utgör 

undersökningens kategorier (Sohlberg och Sohlberg, 2009). 

 

Intervjuerna presenteras här i bearbetad och sammanfattad form. Intervjupersonernas utsagor 

har modifierats och gjorts om från talspråk till skriftspråk, utan att deras ursprungliga mening 

gått förlorad. Detta eftersom det ibland kan vara en etisk olägenhet att skriva ut talspråk från 

intervjun direkt i rapporten (Kvale, 1997).  

 

4.7. Validitet och reliabilitet 

Här förs en diskussion kring undersökningens validitet och reliabilitet. Ingen bedömning görs, 

det är upp till läsaren att avgöra nivån på undersökningens validitet och reliabilitet. 

 

Med reliabilitet menas att mätningarna i en studie är korrekt gjorda (Thurén, 2007). 

Reliabilitet diskuteras oftast för kvantitativa undersökningar, där man har stora urval av 

undersökningspersoner, upprepar sina undersökningar många gånger och sist men inte minst 

mäter olika variabler – man ställer frågor kring hur många, hur ofta och dylikt. Detta är 

svårare att diskutera angående en kvalitativ studie som denna. För att bedöma reliabiliteten 

hos denna undersökningen hänvisas dock till metoddelen och redovisningen av 

undersökningens genomförande. 

 

Med validitet menas att man har undersökt det man ville undersöka och ingenting annat 

(Thurén, 2007). För en bedömning av denna studies validitet hänvisas till intervjufrågorna, 

som bifogas undersökningen (bilaga 1) och redovisas i resultatdelen, och resultatet samt 

analysen av intervjuerna. Validitet diskuteras också egentligen främst för kvantitativa studier. 
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Intervjuer och kvalitativa undersökningar i stort anses ibland ha låg reliabilitet på grund av de 

små urvalen (Trost, 1997). Andra undersökare säger dock tvärtemot att detta är intervjuers 

styrka då de på grund av fåtalet undersökningspersoner kan undersöka de aktuella 

företeelserna djupare och därav få högre trovärdighet (ibid.). 

För att ge intervjun så hög reliabilitet som möjligt ska intervjuaren vara samma person som 

genomför resten av undersökningen (Trost, 1997). Detta är fallet i denna undersökning. 

Enligt Kvale finns det en mellanmänsklig situation vid intervjun som kan leda till påverkan 

mellan undersökaren och intervjupersonen (Kvale, 1997). Det kan enligt Kvale förekomma en 

maktassymetri vid intervjuerna annars, eftersom intervjuaren alltid i någon mån styr intervjun 

(ibid.). För att undvika detta och att det skulle kunna äventyra intervjuns validitet och 

reliabilitet så betänktes detta och därför hölls intervjusituationen så neutral som möjligt.  

Antal intervjuer med avseende på undersökningens reliabilitet och validitet bestämdes utifrån 

hur mycket syftet uppfylldes vid intervjuerna (Kvale, 1997). 

 

Intervjuns tillförlitlighet säkerställs genom att intervjuaren ställer exakta frågor till 

intervjupersonen och även uppföljningsfrågor för att säkerställa att han eller hon förstår vad 

undersökningspersonen menar (Kvale, 1997). Intervjuaren ska inte låta sig påverkas av sina 

tidigare erfarenheter, sina intressen och sin förförståelse. Detta har intervjuaren försökt att 

utgå ifrån i undersökningen. 
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5. Resultat  

I resultatdelen presenteras kortfattat urvalsgruppen för undersökningen och kategorier som 

resultatet presenteras i. Resultat- och analysbehandlingen har inspirerats av en avhandling av 

Simon (2009) där en analys först görs av varje intervju för sig och därefter av alla tillsammans. 

Därför presenteras varje intervju för sig i resultatdelen, som är ett förstadium till analysdelen 

– fenomenens mening, huvudkännetecken och delkännetecken har tagits ut i resultatdelen och 

särskilt viktiga inslag markeras med fet stil. 

 

5.1 Urvalsgrupp 

Informanterna är fyra sjukgymnaster med olika yrkeserfarenhet och utbildning i pedagogik 

med anställning på ett och samma sjukhus. 

 

5.2. Kategorier  

Resultatet presenteras efter de aktuella fenomenens mening, huvudsakliga kännetecken och 

delkännetecken. Dessa är de delar av resultatet som är intressant i en fenomenologisk 

undersökning (Husserl, 1913). Fenomenets mening är fenomenets innebörd och kännetecknen 

är just vad som kännetecknar fenomenen (Husserl, 1913). 

 

5.3. Resultat av intervjuerna 

Här i resultatdelen presenteras alltså resultatet av varje intervju var och en för sig. 
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5.3.1. Intervju 1 – sjukgymnast 1  

Figur 1. Fenomenet följsamhets mening, huvudkännetecken och delkännetecken enligt 

sjukgymnast  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fenomenet följsamhets mening enligt sjukgymnast 1 

Patientens förtroende för sjukgymnasten är väldigt viktigt för patientens träning, det är en 

förutsättning för behandlingen och följsamheten. Det är viktigt för förtroendet att 

sjukgymnasten lyssnar och gör sitt bästa för att förstå patienten. Det är bra att ställa öppna 

frågor för att lära känna patienten och hitta dennes motivation. Det är viktigt att ha en 

tydlig och direkt kommunikation. Ett pedagogiskt verktyg är att sätt mål för patienten.  

 

Fenomenet följsamhets huvudkännetecken enligt sjukgymnast 1 

För att patienten ska få förtroende för sjukgymnasten, vilket är fenomenet följsamhets mening 

enligt sjukgymnast 1, är olika delar av samspelet och kommunikationen mellan patienten och 

sjukgymnasten mycket viktiga. Detta gör samspel och kommunikation till fenomenets 

huvudkännetecken enligt sjukgymnast 1. 

 

 

Fenomenets mening 

Patientens förtroende för 

sjukgymnasten, att jobba 

med målsättningar utifrån 

patientens önskningar och 

mål 

 

Delkännetecken 

Sjukgymnasten visar att 

han eller hon lyssnar på 

patienten är försöker att 

förstå honom eller henne, 

för att bygga upp 

förtroendet. 

Sjukgymnasten hjälper till 

med att formulera 

patientens mål. 

 

Huvudkännetecken 

 

 

Samspel och 

kommunikation 
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Fenomenet följsamhets delkännetecken enligt sjukgymnast 1 

Interaktion med andra patienter och sjukgymnasten 

Förutom att interaktion med sjukgymnasten är viktigt så är det värdefullt för patienten att 

träffa andra i samma situation. Den interaktionen är viktig. Det ger ökad motivation och är 

ett tillfälle för patienten att utbyta erfarenheter. Det blir roligare när man gör träningen 

tillsammans. När man gör träningen tillsammans blir det alltså roligare och då ökar 

följsamheten bland patienterna. Om man inte får till en bra interaktion och kommunikation 

med patienten så kan det bero på att personkemin helt enkelt inte stämmer. Då kan det bli 

svårt att få förutsättningar för en bra behandling och följsamhet. Det är också viktigt för att 

patienten ska få förtroende för sjukgymnasten. 

Sjukgymnasten tror att det är viktigt att man ses flera gånger eftersom man då kan bekräfta 

att patienten är på väg åt rätt håll.  

 

Hjälp och stöd 

Det är viktigt för en del patienter att ha personal eller andra människor runt sig för att 

hjälpa till. Det är också ett sätt att följa upp patienterna och se hur det går för dem. Det är 

viktigt att som sjukgymnast visa att man finns tillhands för att hjälpa patienten och att 

prata med den när den behöver. S1 brukar lämna sitt telefonnummer och säga att det går 

bra att ringa när som helst. Om patienterna inte dyker upp brukar hon också ringa och kolla 

vad som har hänt, och stötta. Man ser ju också hur det har gått med träningen när patienten 

kommer på återbesök. Har patienten inte tränat som man kommit överens om får den en 

bakläxa och så kör man vidare. 

 

Samtal, lyssnande och förståelse 

Det är viktigt att ställa öppna frågor för att få veta saker om patienten, speciellt i början av 

en behandling då man lär känna patienten. Då får man veta vad patienten själv tycker är 

viktigt. Det här beror lite på patienten också, hur den är som person. En del berättar ju mycket 

utan att man behöver fråga. 

S1 tycker att hon måste styra samtalet ibland också, även om man utgår från att man vill 

veta vad patienten själv tycker. Det måste man göra för att få veta det man behöver som 

sjukgymnast, eftersom samtalet syftar till att ta reda på något särskilt. 

Det är en viktig del av samspelet och kommunikationen att sjukgymnasten bekräftar att den  

lyssnar och förstår patienten, till exempel genom speglingar. I det första mötet måste 

sjukgymnasten känna in patienten, som en förutsättning för förståelse. 
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Det är viktigt att kommunikationen bidrar till förtroendet för sjukgymnasten – sjukgymnasten 

måste se till att kommunikationen blir förtroendeingivande. Svårigheter i kommunikationen 

kan leda till sämre följsamhet. Det är viktigt att vara tydlig i kommunikationen. Om det blir 

problem i kommunikationen gäller det att vara ännu tydligare. Det kan vara om patienten har 

problem med hörsel, syn eller annat som försvårar kommunikationen.  

Sjukgymnasten tycker att det är viktigt att man har ett utbyte av meningar hela tiden, att det 

blir ett samspel i kommunikationen. Det är till exempel viktigt att patienten vet att den kan 

säga ifrån om nånting inte känns bra, att den vet att den också kan vara med och prata. Det är 

viktigt att få gensvar från patienten för att känna att personen är med en i resonemangen och 

att man får bekräftat att han eller hon har förtroende för en. 

Även om patienten till exempel sitter i rullstol och ser dåligt är det viktigt att prata direkt till 

patienten, att man inte pratar med någon annan runtomring eller över patientens huvud till 

exempel. 

Man kan göra kommunikationen tydligare med kroppsspråk och ögonkontakt. Ögonkontakt 

och kroppsspråk är alltså komponenter i kommunikation i sjukgymnastik förutom det direkta 

talet. Man kan som sjukgymnast själv visa det som patienten ska göra rent praktiskt, eller 

prova det tillsammans med patientens kropp. Sjukgymnasten tror att det är viktigt för 

förtroendet att sjukgymnasten lyssnar på patienten. Det kan handla om att bekräfta patienten 

genom speglingar i samtal.   

Det är viktigt att göra samma sak som patienten ska göra, om man visar rörelser. 

Sjukgymnasten bör också göra det i samma takt som patienten. Det är också bra för 

förståelsen att upprepa det som ska göras, så att patienten verkligen förstår. Att ha 

ögonkontakt med patienten är viktigt. Då ser man om patienten har ont till exempel. 

Ögonkontakt kan göra att kommunikationen blir tydligare. Minspelet är en viktig del av 

kommunikationen, med det så förmedlar man hur man känner inför patienten. När man 

bemöter en patient för första gången är det viktigt. När man är stressad själv gäller det att inte 

visa det för patienten genom detta till exempel. 

Bemötande av patienten är viktigt, det är bra att man visar intresse för patienten när man 

bemöter den. Det är viktigt att lägga lite tid på det här innan själva behandlingen startar. Det 

har att göra med att man sedan utgår från patienten när man lägger upp och genomför en 

behandling. Att bilda sig en uppfattning om patienten som person är viktigt. Det här beror lite 

på hur mycket tid man har för behandlingen också, men det är en viktig sak att lägga lite av 

tiden på. 
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Pedagogiska verktyg i arbetet med patienter 

Förutom att samspelet och kommunikationen ger den miljö som ett bra behandlingsresultat 

kommer av så finns det direkta medel eller verktyg för att påverka patienter. Det är viktigt för 

patientens motivation att sätta mål som den ska jobba emot. Det kan vara att lära sig att 

klara av vissa saker inom en viss tidsperiod. Det är viktigt att göra det utifrån patientens egna 

förutsättningar. Alla patienter har ju olika förutsättningar för att klara av saker beroende på 

deras aktuella funktion. Det är viktigt att patienten är delaktig, att den är med och bestämmer 

vilka mål som ska uppnås. Det ger bättre behandlingsresultat att patienten får känna sig 

delaktig i målsättandet. Att klara av de mål man satt upp ger patienten ökat self-efficacy 

vilket innebär att dess tro på sin förmåga att klara av olika saker stärks. Då blir det lättare att 

klara av saker i fortsättningen. 

S1 instruerar patienten genom att visa rent praktiskt vad som ska göras. Patienten får 

också instruktionerna på papper. Om en patient inte vill göra övningar så är det bra att 

förenkla dem, så blir patienten ofta mer motiverad. För vissa patienter kan det vara 

nödvändigt att vara bestämd. En del patienter har en tendens att tappa fokus av olika 

anledningar, till exempel psykiska besvär. Då kan man behöva vara bestämd ibland, ge 

bestämda instruktioner. Ibland kan det vara bättre att byta grepp i behandlingen, så att man 

inte kör på och fastnar i samma hjulspår. 

 

Motivation 

Samspel och kommunikation kan leda fram till att patienten får motivation till träning, vilket 

kan ge följsamhet band patienterna. S1 tror att det som motiverar patienten till träning mest är 

viljan att bli frisk. Det är en stark drift att kunna gå till exempel. Det ger motivation om 

patienten får information om hur dess behandlingen sker och varför han eller hon behöver 

göra vissa saker. S1 menar att det är viktigt att inse att man har begränsad förmåga att 

motivera patienten. Ibland är det helt enkelt patientens personlighet och/eller sjukdomen 

som styr. 

Viljan att bli frisk är också en viktig faktor bakom patienters engagemang i sin träning. 
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5.3.2. Intervju 2 

Figur 2. Figur över fenomenet följsamhets mening, huvudkännetecken och 

delkännetecken enligt sjukgymnast 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fenomenet följsamhets mening enligt sjukgymnast 2 

Det är viktigt att få patienten att ta ansvar för sin egen behandling. Sjukgymnasten hjälper 

patienten att hitta sin egen motivation, gärna genom motiverande samtal. Sjukgymnasten ska 

finnas som stöd under behandlingen. Att patienten blir klar över varför den ska göra vissa 

övningar och målsättning är bra för motivationen att träna. 

 

Fenomenet följsamhets huvudkännetecken enligt sjukgymnast 2 

Delkännetecknen av det fenomenet följsamhet är aspekter av huvudkännetecknet samspel och 

kommunikation. Olika delar av samspel och följsamhet kan i slutänden göra att patienten tar 

ansvar för sin egen behandling, som är fenomenets mening. 

 

Fenomenets mening: 

 

 

Patienten tar ansvar för sin 

egen behandling 

Delkännetecken: 

Sjukgymnasten hjälper 

patienten inför att ta 

ansvar för behandlingen 

genom att hjälpa till att 

hitta motivation (genom 

bland annat motiverande 

samtal) och att informera 

om varför övningarna är 

värdefulla. 
Huvudkännetecken: 

 

 

Samspel och 

kommunikation 
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Fenomenet följsamhets delkännetecken enligt sjukgymnast 2 

Interaktion med sjukgymnasten 

Det kan i vissa fall vara nödvändigt att patienten får träffa sjukgymnasten flera gånger, men 

sedan är det upp till patienten att engagera sig i och fullfölja behandlingen. Det blir patientens 

eget ansvar. 

Det kan bli problem om man känner att man inte riktigt klickar med patienten, att man inte 

trivs ihop och personkemin inte stämmer. Då blir det inget bra möte. Men man får tänka att 

man har en professionell roll. 

När det absolut inte fungerar med behandlingen kan man behöva prova nya grepp som att ta 

hjälp av en annan sjukgymnast.   

 

Samtal 

Sjukgymnasten tycker att det är bra att använda öppna frågor i samtal med patienten. Det är 

bra att patienten berättar saker. Man ställer vissa frågor, ber patienten beskriva vissa saker, så 

att man får veta det man behöver. Sjukgymnasten kan behöva sortera ut det som patienten 

berättar och styra samtalet, så att man får veta det som man behöver. 

Det är viktigt att ta upp och reda ut sådant som är oklart i kommunikationen, om det 

verkar som att patienten inte förstår vad man menar till exempel. Ibland kan detta ha med 

patientens tillstånd att göra också, att den inte förstår på grund av neurologiska skador till 

exempel.  

 

Motivation 

Det behövs mer än goda råd och samtal för att patienten ska kunna komma fram till de mål 

som man har satt upp. Annars måste det vara en patient som är väldigt, väldigt 

träningsmotiverad. Sedan måste patienten hitta sin egen motivation. Sjukgymnasten hjälper 

patienten med detta genom att förklara för patienten hur och varför den ska göras vissa saker. 

Men motivationen måste komma från patienten själv, det är den som ska göra jobbet själv sen 

också. Patienterna måste förstå detta och själva vilja jobba för att bli friska. Tidigare var det 

så att när människor gick till sjukgymnasten så fick de en mer manuell och passiv behandling, 

till exempel en massage. Det här sitter kvar lite i människor ibland och en del som kommer 

förväntar sig att det är sjukgymnasten som ska göra dem friska, medan vi vill att patienterna 

ska anstränga sig och jobba själva. Ibland kan det uppstå ångest av att patienten själv ska ta 

ansvar för sin egen behandling. En del blir livrädda och en del tycker att det är skönt.  

Dessa patienter får man peppa och stötta lite. 
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S2 använder motiverande samtal för att hjälpa patienten fram till dess egen motivation. I 

amamnesen försöker man att få patienten att berätta själv och fritt om sina problem och vad 

den tänker om behandlingen. S2 svarar inte på om motiverande samtal kan öka patienters 

följsamhet för behandlingar. 

Patienten blir ofta motiverad om den märker effekt av träningen i början, när det blir en 

förbättring. Då blir den motiverad att träna vidare. För att sjukgymnasten ska kunna hjälpa 

patienten med att ta fram motivationen så krävs det att patienten känner förtroende för 

sjukgymnasten. Förtroendet kommer av att sjukgymnasten är sakkunnig och att patienten 

känner detta. Det är positivt att berätta vilka vinster som patienten kan få av träningen, 

fast på ett realistiskt sätt. Man får ju inte ljuga för patienten. Då får man patienten att tro på 

det som de gör och det ger motivation. Ibland har patienter helt enkelt för ont för att göra 

vissa behandlingar. Då är det sjukdomen som sätter stopp för det hela. Det är dock lättare 

att motivera patienter som är kroniskt sjuka nuförtiden för nu vet man att aktivitet kan 

förbättra mycket. Förut trodde man att det var bara vila som gällde. 

 

Information 

S2 tycker att det kan vara ett värdefullt sätt att påverka patienten då man ger en bakgrund till 

vad som kommer att hända i behandlingen. Då inser patienterna varför det är viktigt att de 

gör en förändring. Det ger motivation för patienterna. 

S2 säger att det är viktigt att patienten är delaktig i behandlingen på så vis att han eller hon 

känner sig bekväm att fråga saker och få förklaringar till sådant man undrar över.  

Sjukgymnastyrket och att påverka patienter handlar mycket om information. Men ibland får 

man visa saker med kroppen eller till och med ta tag i patienten och visa med dess egen 

kropp hur den ska göra övningarna. Samma koncept fungerar inte på alla människor, men får 

göra lite olika. 

 

Pedagogiska verktyg i behandlingsarbetet 

Med många patienter börjar behandlingen med att man sätter ett mål som han eller hon ska 

arbeta emot. Man utgår från vad patienten vill, vad som behöver förbättras funktionsmässigt. 

Sedan lägger man upp behandlingen utifrån det.  

Människor är olika och man har ett slags fingertoppskänsla inför vilken metod man ska 

välja. Det beror mycket på erfarenheter. 
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Patientens förväntningar och erfarenheter 

Patientens erfarenheter och förväntningar spelar roll för behandlingen vilka erfarenheter 

av behandlingar som patienten har sedan tidigare. Det kan vara att han eller hon inte tror att 

sjukgymnastisk behandling inte ska fungera eftersom de metoder som han eller hon provat 

förut inte givit effekt. De här erfarenheterna av tidigare behandlingar kan alltså ge patienten 

negativa förväntningar inför olika behandlingar som man föreslår, och då får man utgå från 

vad patienten tänker och prova något annat. 

 

5.3.3. Intervju 3 

Figur 3. Figur över fenomenet följsamhets mening, huvudkännetecken och 

delkännetecken enligt sjukgymnast 3 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fenomenet följsamhets mening enligt sjukgymnast 3 

Det är viktigt att hitta var patienten befinner sig och jobba utifrån det. Det är väldigt viktigt att 

vänta in patienten och att lyssna på honom eller henne, att inte prata för mycket själv och vara 

för ivrig. Motiverande samtal är en väldigt bra metod för detta. Då formulerar patienten sina 

mål själv, det är viktigt för motivationen. Ibland får man backa för patienten om den absolut 

inte har någon motivation och vilja att träna.  

 

 

Fenomenets mening: 

 

ATT UTGÅ FRÅN 

VAR PATIENTEN 

BEFINNER SIG  I 

MOTIVATIONS – 

OCH SJUKDOMS-

HÄNSEENDE Delkännetecken: 

Sjukgymnasten utgår 

från vad patienten själv 

har att säga, det är 

viktigt att vänta och låta 

patienten själv prata. 

Motiverande samtal är 

en bra metod för att hitta 

patientens motivation.  

Huvudkännetecken: 

 

 

Behandlingsresultat/ 

följsamhet 
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Fenomenet följsamhets huvudkännetecken enligt sjukgymnast 3 

Fenomenet följsamhets huvudkännetecken är samspel och kommunikation. Olika delar av 

huvudkännetecknet samspel och kommunikation presenteras nedan. 

 

Fenomenet följsamhets delkännetecken enligt sjukgymnast 3 

Samtal och frågeteknik 

Om man inte pratar för mycket som sjukgymnast utan låter patienten prata så får man veta 

mycket. Det handlar om att ställa vissa frågor till patienterna och vänta in deras svar. Man 

får inte vara för ivrig själv och vilja komma vidare innan patienten är redo. Det kan ju inte ta 

för lång tid dock, men man får inte ha för bråttom. Men det här är olika beroende på patient. 

Till vissa patienter måste man ställa frågor dock, annars säger patienten ingenting. Den tycker 

inte att den behöver prata om saker som den inte blir tillfrågad om. 

Med sjuka patienter kan man ibland behöva gå runt information och instruktioner. Man 

kan inte pusha dem på samma sätt som man gör med en mentalt frisk person. Man får locka 

genom att till exempel fråga patienten om den vill komma upp och dricka kaffe istället för att 

säga åt den att gå upp för att träna.  

Man kan förtydliga och förstärka det man säger till patienten genom kroppsspråk och 

minspel. 

Kroppsspråk kan vara bra verktyg för att lösa olika kommunikationsproblem, det finn ett 

stort spann av dessa.  

Som sjukgymnast använder man sig mycket av sin kropp för att visa saker för patienten. Man 

förtydligar rörelser som man vill att patienten ska göra. Det kommer mycket med erfarenhet 

när man jobbar, man kommer fram till bra sätt att jobba. Ibland kan man behöva ses flera 

gånger, det beror på patientens behov. Ibland kan man behöva byta grepp, till exempel genom 

att ta hjälpa av en annan sjukgymnast, för att komma framåt i behandlingen. 

Förhållningssättet man har gentemot patienter är viktigt, det innehåller mycket. Det är hur 

man kommunicerar, hur man interagerar, hur man förmedlar budskap.  

Det är också viktigt att sjukgymnasten inser att patienten inte är där för sjukgymnastens skull, 

för att denne ska lyckas med sin behandling, utan att patienten är där för att bli hjälpt. Det 

påverkar hur man närmar sig patienten också. 

 

Interaktion och förtroende 

När personkemin inte stämmer kan det vara svårt att jobba tillsammans med patienten och 

genomföra behandlingen på ett bra sätt. Det har att göra med hur man är och stämmer ihop 
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som personer, bara. Det kan vara att patienten tycker att man liknar någon som den inte tycker 

om, till exempel. Eller att vissa patienter blir mer motiverade av vissa personer. 

Det är viktigt att patienten känner att den kan lita på sjukgymnasten. Det kan vara 

styrkemässigt, att patienten känner att sjukgymnasten kommer att orka den till exempel. Man 

får förklara på vilket att patienten är säker i situationen. 

Att patienten får känna sig delaktig i behandlingsprocessen är också viktigt för förtroendet för 

sjukgymnasten, att det inte är någon som kör över honom eller henne. 

Genom att prata med patienten under behandlingstiden, kolla upp hur den känner och om det 

är nåt mer som patienten vill träna på, så kommer man fram till vad det är som patienten 

tänker och vill och patienten får en del i det hela. Det är lite vad sjukgymnastens arbetssätt går 

ut på, att fånga upp patienten och utgår från vad han eller hon vill. Det blir samtidigt ett stöd 

till och en hjälp för patienten. 

 

Pedagogiska verktyg i arbetet med patienter 

Det första man gör när man träffar en inneliggande patient på de avdelningar som 

sjukgymnasten i fråga jobbar på, där många är svårt sjuka, är att undersöka var patienten 

befinner sig – hur mycket motivation den har, hur mycket engagemang man kan förvänta sig 

av den då. Då använder sig sjukgymnasten av motiverande samtal. 

Man måste backa för patientens vilja ibland också. Sjukgymnasten säger att hon inte tror att 

man ska mobilisera patienter till varje pris. Om en patient absolut inte vill och absolut inte har 

någon motivation till att träna, då får man låta den vara ibland. 

En del patienter fungerar bäst om man säger åt dem vad de ska göra, nästan som att ge order. 

En del patienter gör helt enkelt inte saker om man inte säger det åt dem. En del patienter bör 

man inte ge möjligheten att välja att träna eller inte, heller – man kan inte fråga den om den 

vill göra det, för då kommer den inte att vilja det. Eller så får man ge patienten specifika val. 

Det finns vissa knep man har som sjukgymnast som man har lärt sig genom jobbet, till 

exempel att ge patienten två val om träning, om den vill göra en övning nu eller om en timme. 

S3 tycker att det är viktigt att patienten får vara delaktig i behandlingen. Hon menar att det är 

patientens rättighet att få veta vilka olika alternativ som finns och vara med och välja mellan 

dessa. Känslan av delaktighet i behandlingen är viktig, den spelar roll för patientens 

motivation, att känna att det är man själv som väljer. Det har att göra med patientens sätt att 

förhålla sig till träningen, att den gör det av anledningar som är viktiga för just den här 

patienten. 
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Motivation 

Följsamhet kommer om patienterna får motivation till träning. Det kan man hjälpa dem till 

genom att locka med olika saker. Man kan motivera patienter till att göra olika rörelser genom 

att locka dem att göra det på grund av saker. Man får veta i samtal vad patienten gillar att göra 

och behöver fungera för till exempel. Och då informerar man om hur man kan hjälpa 

patienten och vad den behöver göra själv i behandlingen. Man måste hitta vad som fungerar 

för just den patient man jobbar med. Man hjälper patienten att hitta sin egen motivation för att 

göra olika saker. För detta använder man olika metoder. 

 

5.3.4. Intervju 4 

Figur 4. Figur över fenomenet följsamhets mening, huvudkännetecken och 

delkännetecken enligt sjukgymnast 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fenomenet följsamhets mening enligt sjukgymnast 4 

Det är viktigt att hitta patienten som den är som unik person. Alla är olika och man måste 

arbeta efter varje patients unika förutsättningar. Det är viktigt att hitta vilket stadium av 

motivation patienten befinner sig i. Det handlar mycket om att göra patienten aktiv, att 

patienten själv ska göra jobbet i behandlingen. Patienten ska formulera sina egna mål och hitta 

sin egen motivation. Motiverande samtal är en bra metod för detta. 

 

 

Fenomenets mening: 

 

Att hitta varje patient 

som individ, att göra 

patienten själv aktiv i 

behandlingen  

Delkännetecken: 

Sjukgymnasten tar sig 

tid att lyssna på och lära 

känna varje patient 

genom kommunikation 

med dialog. 

Sjukgymnasten hittar 

olika sätt att hjälpa till 

att motivera patienten 

till att vara aktiv.  

Huvudkännetecken: 

 

 

Samspel och 

kommunikation 
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Fenomenet följsamhets huvudkännetecken enligt sjukgymnast 4 

Fenomenet följsamhets huvudkännetecken är samspel och kommunikation mellan 

sjukgymnasten och patienten. Samspelet och kommunikationen är det som ligger till grund för 

allt annat.   

 

Fenomenet följsamhets delkännetecken enligt sjukgymnast 4 

Delar av kommunikation och samtal 

Om man är oklar över sina roller, att patienten tycker att den ska ha en viss funktion i 

behandlingen och sjukgymnasten en annan, till exempel att sjukgymnasten tycker att 

patienten ska vara mer aktiv än vad patienten tycker, så kan det bli oklarheter och förvirring. 

Vid alla oklarheter är det viktigt med tydlighet, att man tar upp sådant som är oklart och 

diskuterar det. Ögonkontakt och kroppsspråk viktiga verktyg för att förstärka och förtydliga 

det man säger. Genom ögonkontakten ser man om patienten är med och förstår vad man 

pratar om. Detta gäller speciellt om det är patienter med svårigheter, till exempel 

strokepatienter. 

Samspelet med patienten innebär att hitta var patienten befinner sig med vilja, motivation och 

fas av chock till exempel. Sjukgymnasten fungerar som en lots för patienten i att hitta fram till 

sin egen motivation och sina mål. Man måste också komma överens om vad var och ens roll 

är. Det är viktigt att verkligen lyssna på varje patient, att visa att man har tid och intresse. 

Man bör inte stå och vara på väg till nästa patient medan man pratar med honom eller henne, 

det visar att man inte har tid eller intresse för patienten. Det ger inga förutsättningar för en 

relation med patienten som i sin tur leder till motivation till träning. 

Följsamhet kommer av att patienten förstår varför den ska göra olika övningar. Man rör sig 

alltid av en anledning. Det är också viktigt att jobba mot ett mål. 

Delaktighet är en förutsättning för att få ett resultat av behandlingar. Det handlar om att få 

patienten att själv sätta mål och bestämma sig för vad den vill uppnå. Att man får patienten 

aktiv. Som sjukgymnast finns man där och guidar och handleder patienten. 

 

Att finna varje patients unikhet 

Det är viktigt att veta att ingen patient är den andra lik och att man måste jobba utifrån 

varje patients unikhet. Varje patient har olika förutsättningar och personlighet som man måste 

hitta och jobba utifrån. 

Det är alltid bra att fastställa var patienten befinner sig, i olika faser av chock, och hur 

mycket man kan förvänta sig att patienten kan få motivation. Då får man veta vilken skala 
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man ska börja i. Utifrån det fångar man också upp vad som är viktigt för varje unik patient. 

Dialog är viktigt för att hitta patienterna där de är och att se hur deras motivation är. Det är en 

del av hela mitt arbetssätt. Genom dialogen hittar man de små nycklar som motiverar 

särskilda patienter. 

 

Pedagogiska verktyg i behandlingsarbetet 

Sjukgymnastik går mer och mer åt att man ska göra patienten aktiv. Man försöker hitta sätt 

att göra patienten motiverad till att vara aktiv själv. Då behöver man vara pedagogisk. Förr 

tillbaka var det nog mer så att patienter kom till sjukgymnaster och blev passivt behandlade, 

att de gjordes friska, men nu är det mer egenvård, att patienten ska jobba för att bli frisk själv. 

Det är viktigt för att göra behandlingen på rätt sätt, att göra patienten aktiv, att man är överens 

om vilka roller parterna har i början av behandlingen. Att patienten ska vara huvudaktören 

och att sjukgymnasten bara hjälper patienten till motivation och genom behandlingen. 

Man lär sig och kommer ihåg det man gör bättre om man utför övningarna praktiskt. För 

patienter som har svårt att förstå och minnas kan det vara bra att göra rörelserna tillsammans 

som början på behandlingen. 

Om sjukgymnasten har gjort och känt saker själv, till exempel att vara patient och hur 

rörelser känns, så blir det lättare att förmedla övningar till patienten. Att man vet hur saker 

känns själv gör att der sätter sig bättre och man får lättare att förmedla till andra. 

 

Motivation 

Om patienterna vet varför de ska göra vissa saker så får de motivation till att göra dem. Man 

förklarar varför det är viktigt med mobilisering och träning. De patienter som man träffar där 

jag jobbar är ofta väldigt deprimerade och trötta och då gäller det att motivera dem. Det är 

viktigt att hitta patientens egen motivation till träning. Det gäller att få patienten att 

formulera sina egna tankar. Sjukgymnasten hjälper till och guidar. Det går att motivera 

patienten till övningar trots att den är allvarligt sjuk. Det går alltid att hitta någonting att 

motivera genom. Här är det viktigt med de rimliga kraven.  

Man lägger fram vinsterna med behandlingen och försöker att få patienten att se på 

behandlingen och träning på ett positivt sätt. Man förklarar att den bästa träningen får man 

genom att utföra saker själv och vilka vinsterna är och hur läkningsprocessen påverkas av 

aktivitet och mobilisering. 
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Det är bra att jobba mot mål, då blir patienten motiverad. Man pratar om vad man vill uppnå 

och vad man behöver för att nå dit. Det pratar man mycket om på sjukgymnastutbildningen 

också. Det gäller att hitta varje patient, vad varje patient vill och har för motivation. 

Det är viktigt att känna att man lyckas. Om man gör övningar och känner att man lyckas så 

får man motivation att fortsätta träna. Det blir en positiv upplevelse. Att lyckas gör att det 

känns meningsfullt med träningen. 

Ibland får man köra hårt med motivationen, och pusha patienterna, och ibland får man börja i 

mindre skala. En del patienter får man hålla tillbaka så att de inte misslyckas i början. Det 

gäller att hitta rimliga krav för övningar. 

 

5.4. Resultatsammanfattning 

Fenomenet följsamhets mening är patientens förtroende för sjukgymnasten och att jobba med 

målsättningar utifrån patientens önskningar och mål enligt sjukgymnast 1. Det är att patienten 

tar ansvar för sin egen behandling enligt sjukgymnast 2. Sjukgymnast 3 säger att fenomenets 

mening är att utgå från var patienten befinner sig i motivations- och sjukdomshänseende. Den 

fjärde informanten, sjukgymnast 4, beskriver att fenomenet följsamhets mening är att hitta 

varje patient som individ och att göra patienten själv aktiv i behandlingen. Fenomenens 

huvudkännetecken är samspel och kommunikation enligt informanterna. Delkännetecken för 

fenomenet är patientens förtroende för sjukgymnasten, tydlig kommunikation, direkt 

kommunikation, personkemi, lyssnande och förståelse, samtal och frågeteknik med öppna 

frågor, interaktion med sjukgymnasten och andra patienter, stöd och hjälp till patienten, 

kroppsspråk ,minspel och ögonkontakt, patientbemötande, patientdelaktighet, Andra 

delkännetecken är olika pedagogiska verktyg som information, instruktion, 

motivationsträning, att aktivera patienten, målsättande, att lyfta fram det positiva med 

behandlingen och att utgå från var patienten befinner sig. 

 

5.5. Slutsatser 

5.5.1. Sjukgymnasters upplevelser kring pedagogiska fenomen 

Sjukgymnasterna i undersökningens upplevelser kring pedagogiska fenomen i arbetet är alltså 

att det är viktigt med samspel och kommunikation som en grundförutsättning för pedagogisk 

påverkan. Utifrån en god relation med samspel och kommunikation kan man sedan arbeta 

med olika pedagogiska grepp med patienten.  
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5.5.2. Sjukgymnasters upplevelser av pedagogiska fenomen i arbetet relaterat till följsamhet 

bland patienter 

Sjukgymnasternas upplevelser av vilka pedagogiska verktyg som ger ökad följsamhet bland 

patienter är bland annat att hitta varje patient som individ med unika egenskaper, att hitta 

varje patients motivation, att få patienten att ta ansvar för sin egen behandling och att arbeta 

med målsättning för patienten. Med detta som grund kan olika pedagogiska verktyg som att 

utveckla förtroende för sjukgymnasten, ha en tydlig kommunikation, direkt kommunikation, 

personkemi, lyssnande och förståelse, samtal och frågeteknik med öppna frågor, interaktion 

med sjukgymnasten och andra patienter, stöd och hjälp till patienten, kroppsspråk ,minspel 

och ögonkontakt, patientbemötande, och patientdelaktighet användas för att uppnå följsamhet 

bland patienter. Även information, instruktioner, motivationsträning, att aktivera patienten, 

målsättande, att lyfta fram det positiva med behandlingen och att utgå från var patienten 

befinner sig upplevs som bra pedagogiska verktyg av sjukgymnasterna. 

 

5.6. Om nationella riktlinjer för pedagogik i sjukgymnastik och utveckling av pedagogik 

i sjukgymnastik 

Sjukgymnasterna säger alla att det inte finns några nationella krav på eller riktlinjer för hur 

sjukgymnaster ska jobba med pedagogik, de verktyg som de har fått har de fått tillgå genom 

frivilliga kurser. De säger att det har varit bra att lära sig att jobba med till exempel 

motiverande samtal (MI) och att det skulle vara bra att ha mer pedagogik i sjukgymnastyrket.   
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6. Analys 

Här redogörs först för hur analysen genomförts, sedan ges en sammanfattning av fenomenet 

följsamhets mening enligt sjukgymnasterna vilket är det som kommer att analyseras, och 

därefter följer själva analysen. 

 

6.1. Analysens genomförande 

Analysen har gjorts av de av sjukgymnasterna beskrivna meningarna av fenomenet följsamhet. 

Analysen har gjorts av alla intervjuer gemensamt, liknande ett av stegen i Simons avhandling 

(2009). I analysdelen dras paralleller till tidigare forskning som presenteras i bakgrunden. 

 

6.2. Fenomenet följsamhets mening enligt sjukgymnasterna 

Fenomenet följsamhets mening är patientens förtroende för sjukgymnasten och att jobba med 

målsättningar utifrån patientens önskningar och mål enligt sjukgymnast 1. Det är att patienten 

tar ansvar för sin egen behandling enligt sjukgymnast 2. Sjukgymnast 3 säger att fenomenets 

mening är att utgå från var patienten befinner sig i motivations- och sjukdomshänseende. Den 

fjärde informanten, sjukgymnast 4, beskriver att fenomenet följsamhets mening är att hitta 

varje patient som individ och att göra patienten själv aktiv i behandlingen. 

 

6.3. Analysens utfall 

Sjukgymnast 1 

Patientens förtroende för sjukgymnasten 

Förtroende för sjukgymnasten för ökad följsamhet kan jämföras med att skapa en god 

relation i behandlingsarbetet vilket är en viktig faktor för att patienten ska vara nöjd med 

behandlingen, vilket i sin tur ger bättre möjligheter för ett gott behandlingsresultat. Det är 

viktigt att patienten känner sig respekterad av sjukgymnasten, att hjälparen visar intresse 

och engagemang för patienten (Öhman, 1993). En modern form av pedagogik där hjälparen 

och patienten står på samma nivå och har en jämlik kommunikation är viktigt för att 

uppnå ett gott arbetsklimat och sannolikt förtroende för sjukgymnasten (Hellström, 1999). Det 

är viktigt att man visar att man lyssnar på och respekterar varandra, vilket även kan tänkas 

ha betydelse för en förtroendefull relation. Det är viktigt att personalen inte distanserar sig 

från patienten, vilket sannolikt också har betydelse för vilket förtroende patienten får för 

sjukgymnasten (Faulkner, 1995). Det kan tänkas vara värdefullt att vårdpersonalens 

bemötande av patienter har betydelse för att bygga upp ett förtroende mellan sjukgymnasten 
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och patienten. Det gäller att tänka på vilka budskap man förmedlar som hjälpare, både 

verbalt och icke-verbalt (Larsson, 2008). Det patientcentrerade förhållningssättet där 

sjukgymnasten intar ett empatiskt förhållningssätt gentemot patienten istället för att agera 

moraliserande mot honom eller henne hjälper sannolikt till att bygga upp ett förtroende för 

sjukgymnasten (Bergstrand, 2004). Positiv uppmuntran från sjukgymnasten har i studier 

visat sig ge bättre behandlingsresultat än traditionella behandlingar utan inslag av 

motivationsövningar, vilket kanske också har att göra med patientens förtroende för 

sjukgymnasten (Gorski och Westbrook, 2002). Även stöttning och stärkande av patientens 

self-efficacy kan tänkas ha samma effekt (Ogden, 2007). 

 

Att arbeta mot olika mål utifrån patientens önskningar 

Målsättningar har i tidigare studier beskrivits ha betydelse för patientens följsamhet och 

uppnående av behandlingsresultat (Söderkvist, 2001). Sjukgymnast 1 säger alltså samma sak 

som tidigare studier. 

 

Sjukgymnast 2 

Patienten tar ansvar för sin egen behandling 

Olika aspekter av interaktion, samspel och kommunikation överlag är av betydelse för 

patientens engagemang i behandlingen (Ottewill och Demain 2006). Patienter sägs idag vara 

mer benägna att ta ansvar för sin egen behandling än förr, vilket kan bidra till att uppnå 

fenomenets mening enligt sjukgymnast 2 (Larsson, 2008). Att sätta mål tillsammans med 

patienten för behandlingen sägs också bidra till att patienten blir mer engagerad i 

behandlingen, vilket också kan vara ett bidrag till att patienten tar ansvar för sin egen 

behandling (Söderkvist, 2001). Det patientcentrerade förhållningssättet sägs också vara ett 

bra sätt för att få patienten att engagera sig i behandlingen (Öhman, 2003). Patienter med 

hemträningsprogram följer upp behandlingar bättre än patienter som bara tränar på klinik, 

vilket förmodligen har att göra med att patienterna då tar bättre ansvar för sin behandling 

(Veenhof och van Hasselt, 2006). Motivation och stöd är viktigt för att patienten ska bli mer 

engagerad i behandlingen vilket gör att han eller hon automatiskt tar bättre ansvar för sin 

behandling (Friedrich och Gittler, 1998). 
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Sjukgymnast 3 

Att utgå från var patienten befinner sig i motivations- och sjukdomshänseende 

Hela det patientcentrerade förhållningssättet går ut på att hitta var patienten befinner sig i 

motivationshänseende eftersom man då utgår från patientens egna önskemål och motivation, 

vilket korrelerar med vad sjukgymnast 3 sade (Bergstrand, 2004). Att man utgår från var 

patienten befinner sig motivations- och önskningsmässigt hänger ihop med att patienten får 

vara delaktig i sin egen behandling, vilket ofta omnämns i tidigare forskning (Dean och 

Smith, 2005; Veenhof och Van Hasselt, 2006; Bassett och Prapavessis, 2007; Deutscher och 

Horn, 2007).  

 

Sjukgymnast 4 

Att finna varje patient som individ 

Att finna varje patient som individ korrelerar med att utgå från var varje patient befinner sig 

motivationsmässigt. Detta har alltså också ett samband med att hitta unika faktorer hos varje 

patient, att jobba utifrån. Man utgår alltså från patientens egna önskemål och motivation. Det 

patientcentrerade förhållningssättet handlar om att hitta det unika hos varje patient och att 

utgå från det (Bergstrand, 2004). 

 

Att göra patienten själv aktiv i behandlingen 

Information har att göra med att få patienter att veta varför de gör olika övningar och tidigare 

forskning beskriver information som en ömsesidig konversation med dialog som ett effektiv 

sätt att få patienter att ta till sig information (Öhman, 2003). Det finns också alternativa 

metoder till direkta möten för att påverka patienten, till exempel papperskällor, nätverk och 

arrangemang med möten mellan patienter (Larsson, 2008). Motivationsövningar har visat 

sig effektivt för att få patienten att engagera sig i behandlingen (Friedrich och Gittler, 2008). 

Att stärka self-efficacy hos patienter har också tidigare visat sig ha ett samband med att 

patienten engagerar sig i behandlingen (Brus och Van de Laar, 1997). 

 

6.4. Sammanfattning av analysen 

Patientens förtroende för sjukgymnasten korrelerar med tidigare forskningsresultat angående 

vilken relation som byggs upp mellan parterna, att en jämlik kommunikation eftersträvas, att 

sjukgymnasten visar intresse och engagemang för patienterna, att man lyssnar på och försöker 

förstå varandra, det övergripande bemötandet av patienter, om patienten får 
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motivationsövningar eller inte, och stärkande av patientens self-efficacy. Sjukgymnast 1 säger 

att målsättande är en bra metod för att uppnå följsamhet bland patienter.  

Att göra patienten mer engagerad i behandlingen kan tänkas kunna ha samband med 

hemträningsprogram, patientcentrerat förhållningssätt, att sätta mål, motivation och stöd, som 

varit resultatet av tidigare forskning.  

Att hitta var patienten befinner sig ur motivations- och sjukdomssynpunkt hänger kanske ihop 

med det patientcentrerade förhållningssättet och att patienten får vara delaktig i behandlingen.  

Att hitta varje patient som individ har att göra med samma saker som att hitta varje patients 

motivation. 

Att göra patienten själv aktiv i behandlingen bekräftas av tidigare forskning som säger att 

information, konversation med ömsesidig kommunikation, alternativa metoder till verbal 

kommunikation, motivationsövningar och att stärka self-efficacy hos patienter.  
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7. Diskussion 

Först repeteras sammanfattningsvis syftet och frågeställningarna i studien. Därefter 

sammanfattas och diskuteras resultatet av undersökningen för var och en av frågeställningarna. 

Sedan följer en övergripande resultatdiskussion och förslag till fortsatt forskning och sist en 

metoddiskussion 

 

7.1. Resultatdiskussion 

Resultatets utfall och presentation diskuteras nedan. Särskilt viktiga delar har markerats med 

fet stil. 

 

7.1.1. Sammanfattning av syftet och frågeställningarna 

Syftet med undersökningen var att undersöka sjukgymnasters upplevelser av pedagogiska 

fenomen i sitt arbete samt hur sjukgymnaster upplever pedagogiska påverkansprocessers 

samband med följsamhet för behandlingar bland patienter. 

De frågeställningar som formulerades för att ta reda på detta var: 

 

- Hur upplever sjukgymnaster pedagogiska fenomen i behandlingsarbetet med patienter? 

- Hur upplever sjukgymnaster pedagogiska fenomen i det sjukgymnastiska arbetet relaterat till 

följsamhet för behandlingar och råd bland patienter? 

 

7.1.2. Resultatsammanfattning och slutsatser 

Fenomenet följsamhets mening är patientens förtroende för sjukgymnasten och att jobba med 

målsättningar utifrån patientens önskningar och mål enligt sjukgymnast 1. Det är att patienten 

tar ansvar för sin egen behandling enligt sjukgymnast 2. Sjukgymnast 3 säger att fenomenets 

mening är att utgå från var patienten befinner sig i motivations- och sjukdomshänseende. Den 

fjärde informanten, sjukgymnast 4, beskriver att fenomenet följsamhets mening är att hitta 

varje patient som individ och att göra patienten själv aktiv i behandlingen. Fenomenens 

huvudkännetecken är samspel och kommunikation enligt informanterna. Delkännetecken för 

fenomenet är patientens förtroende för sjukgymnasten, tydlig kommunikation, direkt 

kommunikation, personkemi, lyssnande och förståelse, samtal och frågeteknik med öppna 

frågor, interaktion med sjukgymnasten och andra patienter, stöd och hjälp till patienten, 

kroppsspråk ,minspel och ögonkontakt, patientbemötande, patientdelaktighet, Andra 

delkännetecken är olika pedagogiska verktyg som information, instruktion, 
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motivationsträning, att aktivera patienten, målsättande, att lyfta fram det positiva med 

behandlingen och att utgå från var patienten befinner sig. 

 

Slutsatser av frågeställning 1; - Hur upplever sjukgymnaster pedagogiska fenomen i 

behandlingsarbetet med patienter? Är att sjukgymnasterna upplever att samspel och 

kommunikation är viktiga grunder för ett vidare pedagogiskt arbete med patienter. 

 

Slutsatser av frågeställning 2; - Hur upplever sjukgymnaster pedagogiska fenomen i det 

sjukgymnastiska arbetet relaterat till följsamhet för behandlingar och råd bland patienter? är 

att pedagogiska verktyg som ger ökad följsamhet bland patienter är bland annat att hitta varje 

patient som individ med unika egenskaper, att hitta varje patients motivation, att få patienten 

att ta ansvar för sin egen behandling och att arbeta med målsättning för patienten. Med detta 

som grund kan olika pedagogiska verktyg som att utveckla förtroende för sjukgymnasten, ha 

en tydlig kommunikation, direkt kommunikation, personkemi, lyssnande och förståelse, 

samtal och frågeteknik med öppna frågor, interaktion med sjukgymnasten och andra patienter, 

stöd och hjälp till patienten, kroppsspråk ,minspel och ögonkontakt, patientbemötande, och 

patientdelaktighet användas för att uppnå följsamhet bland patienter. Även information, 

instruktioner, motivationsträning, att aktivera patienten, målsättande, att lyfta fram det 

positiva med behandlingen och att utgå från var patienten befinner sig upplevs som bra 

pedagogiska verktyg av sjukgymnasterna. 

 

7.1.3. Diskussion kring frågeställningarna och resultatet 

Frågeställning 1 

I följande stycke diskuteras och besvaras studiens första frågeställning: 

 

- Hur upplever sjukgymnaster pedagogiska fenomen i behandlingsarbetet med patienter? 

 

Huvudkännetecknen för fenomenet följsamhet, som sjukgymnasterna i undersökningen 

beskriver, är samspel och kommunikation. Samspel och kommunikation är en förutsättning 

för och lägger grunden till allt annat i den pedagogiska påverkan som sjukgymnasterna utövar 

gentemot patienterna. Samspel och kommunikation består av många andra små delar, alltså 

delkännetecknen för fenomenet följsamhet, som diskuteras vidare nedan. Samspel och 

kommunikation som övergripande begrepp omnämns av flera forskare i bakgrunden. Samspel 

och kommunikation som alla förutsätter interaktion beskrivs som grunden till alla andra 
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pedagogiska påverkansprocesser (Öhman, 2003). Sjukgymnastik med interaktion mellan 

sjukgymnast och patient är en förutsättning för att kunna lyckas med ett behandlingsarbete. 

Sjukgymnasterna i undersökningen bekräftar alla detta. Hellström menar att alla människor 

har ett behov av att interagera med andra och att vårdare och patient behöver ha ett samspel 

för att behandlingen ska fungera så bra som möjligt (2003), vilket bekräftas av 

sjukgymnasterna. Olika aspekter av interaktion, samspel och relationer överlag är en 

förutsättning för pedagogisk påverkan och har genom studier visat sig vara betydelsefulla 

faktorer för ökad följsamhet bland patienter (Ottewill och Demain, 2006). När interaktionen 

mellan sjukgymnast och patient utökas ses bättre behandlingsresultat Brewer och Cornelius, 

2004 och Van der Wees och Hendriks, 2007). 

 

Frågeställning 2 

I följande stycke diskuteras och besvaras studiens andra frågeställning: 

 

- Hur upplever sjukgymnaster pedagogiska fenomen i det sjukgymnastiska arbetet relaterat till 

nivåer av efterlevande av behandlingar och råd bland patienter? 

 

Delkännetecken för fenomenet följsamhet beskrivs av sjukgymnasterna som patientens 

förtroende för sjukgymnasten, tydlig kommunikation, direkt kommunikation, 

personkemi, lyssnande och förståelse, samtal och frågeteknik med öppna frågor, 

interaktion med sjukgymnasten och andra patienter, stöd och hjälp till patienten, 

kroppsspråk, minspel och ögonkontakt, patientbemötande och patientdelaktighet. Andra 

delkännetecken är olika pedagogiska verktyg som information, instruktion, 

motivationsträning, att aktivera patienten, målsättande, att lyfta fram det positiva med 

behandlingen och att utgå från var patienten befinner sig. De flesta av dessa kännetecken 

omskrivs också i bakgrunden – forskare har tidigare kommit fram till att dessa faktorer 

korrelerar med ökad följsamhet för sjukgymnastiska behandlingsmetoder bland patienter. 

Kommunikation med meningsutbyte skrivs om som ett bra sätt att påverka människor istället 

för en traditionell auktoritativ form av pedagogik (Öhman, 2003). Samtal, dialog och 

lyssnande är viktiga delar av interaktion och kommunikation i pedagogiskt syfte (Leino och 

Leino, 1992). Andersson skriver om frågeteknik som ett medel för att locka fram patientens 

motivation (Andersson, 2000). Hellström föreslår dialogmedicin som ett sätt att kommunicera 

bättre med patienter (Hellström, 1999). Faulkner betonar liksom sjukgymnasterna vikten av 

att verkligen lyssna på varandra (Faulkner, 1995). Larsson skriver att det allmänna 
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bemötandet av patienter spelar stor roll för hur behandlingsarbetet kommer att fortskrida 

(Larsson, 2008). Patientcentrerat förhållningssätt sägs vara ett bra sätt att närma sig patienter, 

för ökad följsamhet (Bergstrand, 2004). Bergstrand skriver också att information är ett viktigt 

pedagogiskt verktyg för att uppnå följsamhet bland patienter men att det måste behandlas på 

rätt sätt så att det inte blir ett auktoritärt förhållande (2004). Stöd och hjälp till patienter 

omnämns av Friedrich och Gittler som ett värdefullt verktyg för att göra patienter mer 

följsamma (1998). 

 

7.1.4. Övergripande resultatdiskussion  

De arbetsmetoder som sjukgymnasterna pratar om som verktyg för att öka följsamheten bland 

patienter är pedagogiska. Sjukgymnasterna har dock inte fått dessa metoder från sin 

utbildning utan senare, som erfarenheter från arbetslivet eller från frivilliga utbildningar 

genom arbetet. Sjukgymnasterna tror att de pedagogiska verktygen kan öka patienternas 

följsamhet för behandlingar. De kännetecken för fenomenet följsamhet som sjukgymnasterna 

omtalar, alltså de pedagogiska påverkansprocesserna, omnämns också i bakgrunden som 

faktorer som korrelerar med ökad följsamhet för behandlingar bland patienter. Det vore i och 

med detta en idé att lägga till utbildning i pedagogik och den pedagogiska kompetensen bland 

sjukgymnaster. Sjukgymnasterna hade i undersökningen åsikter om att pedagogik borde 

finnas med som ett större inslag i utbildningen och att pedagogik borde utvecklas inom 

sjukgymnastik. Socialstyrelsen inbjuder till förslag om ändringar eller tillägg av 

kompetensbeskrivningarna för sjukgymnaster (2009) – ett kompletterande arbete skulle kunna 

formulera dessa förslag till Socialstyrelsen. 

 

Sjukgymnasterna i undersökningen är en ganska homogen grupp i avseendena kön, ålder, 

arbetsplats och utbildning, en däremot har de ganska olika yrkeserfarenhet. Kanske hade 

resultatet sett annorlunda ut om informanterna hade varit mer olika, arbetat på olika sjukhus 

etc. 

 

7.1.5. Förslag på fortsatt forskning 

Delkännetecken för fenomenet följsamhet eller upplevelser av pedagogiska fenomen som kan 

korrelera med fölsjamhet som inte fanns som tidigare forskning och som inte presenteras i 

bakgrunden är personkemi, ögonkontakt, att aktivera patienten och att lyfta fram det positiva 

med behandlingen. Förslag på fortsatt forskning är därför dessa faktorer.  
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7.2. Metoddiskussion 

Fenomenologi är en svår utgångspunkt för en undersökning, både filosofiskt och 

metodologiskt. Det har varit svårt att som nybörjare göra en bra fenomenologisk 

undersökning.. Det kan nog också vara svårt för läsare att trots förklaringar förstå vad som 

menas med fenomenens mening och kännetecken. Det har gått att få svar på 

frågeställningarna och att förklara dem på ett tillfredsställande sätt, men nästa gång kommer 

jag som undersökare förmodligen att välja en enklare, modernare, mer pragmatisk och mindre 

filosofisk vetenskaplig ansats. Fenomenologin utvecklades tidigare än till exempel 

fenomenografin, som också är en utveckling av fenomenologi gentemot pedagogiska 

undersökningar (Cohen, Manion och Morrisson, 2009). Detta kan innebära att fenomenografi 

har utvecklats till en enklare ansats än fenomenologin samt bättre lämpad för pedagogiska 

undersökningar.  

 

Intervjuer som övergripande metod har varit ett bra sätt att få svar på frågeställningarna 

eftersom de har möjliggjort en djupdykning i några personers upplevelser, vilket är syftet med 

intervjustudier (Kvale, 1997). 

 

Intervjuguiden fungerade bra. Jag hade, om jag hade haft mer erfarenhet av intervjuer och 

intervjuande, särskilt med fenomenologi som ansats, använt mer öppna frågor i intervjun. Jag 

var dock rädd för att inte klara av både själva intervjun och analysen av materialet om jag 

hade använt mer öppna frågor. 

 

Intervjusituationerna fungerade tillfredsställande sätt. Det hade såklart varit bättre att avbryta 

alla intervjuer när de var färdiga och inte av att sjukgymnasterna hade tidsbrist, men allt 

relevant material hade fåtts fram och intervjuerna pågick vid varje tillfälle som planerat under 

minst en timme.  
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Bilaga 1 

 

Intervjuguide 
 

1. Bakgrufrågor 

- Kan du beskriva din erfarenhet inom yrket som sjukgymnast? 

- Vad har du för yrkesutbildningar och kurser? 

 

2. Inledande frågor 

- Hur upplever du samspel i arbetet med patienter? 

- Hur upplever du att din kommunikation med patienten kan bidra till patientens hälsa?  

- Vad upplever du som ett meningsfullt förhållningssätt i synen på patientens samverkan? 

 

3. Samtal och lyssnande 

- Hur upplever du att du använder samtal och dialog i arbetet med patienterna? 

- Vad upplever du som betydelsefullt när du genom samtal med patienten får dem att förstå 

vad de ska genomföra? 

- Beskriv hur du upplevt ett speciellt betydelsefullt samtal med en patient när du kunnat 

påverka med ditt förhållningssätt 

- Om en patient inte lyssnar på dig, vad gör du då, hur bemöter du det? 

- På vilket sätt upplever du att patientens icke-verbala kommunikation kan få betydelse under 

en behandling? 

- Kan du beskriva dina upplevelser när patienten har svårt att ta till sig det du kommunicerar? 

- Beskriv hur du upplever att du kan påverka patienters hälsa och kunskapsinsikter genom 

dialog? 

- På vilket sätt upplever du att du uppmuntrar dialog och reflektion med patienter? 

 

4. Om påverkan och följsamhet bland patienter 

- Hur ser du på påverkansprocesser till hälsa med patienter i arbetet som sjukgymnast? 

- Kan du beskriva hur du upplever att dina erfarenheter med patienterna gynnar deras 

behandling? 

- Beskriv hur du upplever att ditt förhållningssätt påverkar patientens behandling? 

- På vilket sätt upplever du att samtal och dialog påverkar ditt arbete till följsamhet bland 

patienter? 

- Om du vill att en patient ska förändra någonting, beskriv hur du upplever det? 

- Om du tar upp någonting med en patient som hindrar ert arbete och är känslosamt att prata 

om, hur upplever du att du göra det? Beskriv! 

 

5. Sjukgymnastens yrkesutveckling 

- Beskriv nånting speciellt du upplevt som förändrat och lärt dig i samverkan med patienter?  

- Vill du beskriva vad du upplever som mest betydelsefullt i ditt pedagogiska arbete som 

sjukgymnast? 

- Vad upplever du angående att utveckla den pedagogiska kompetensen i ditt arbete? 

- På vilket sätt upplever du behov av stöd som t ex handledning för pedagogiskt 

förhållningssätt i samverkan med patienter? 

 

Avslut, tack 

 

Uppföljande frågor 
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Bilaga 2: Missivbrev 

 Gävle 2009-11-23 

 

Till dig som deltar i undersökningen om pedagogik och sjukgymnastik 

 

Syftet med min studie kommer för det första vara sjukgymnasters upplevelser av pedagogik i 

sjukgymnastik. För det andra kommer jag att belysa hur sjukgymnaster upplever att 

pedagogik i sjukgymnastik korrelerar med patienters följsamhet för behandlingar. 

Tidsåtgången för intervjun beräknas vara 45-60 minuter, vid ett tillfälle. 

 

Etiska överväganden kring undersökningen har gjorts enligt Vetenskapsrådets fyra etiska krav 

för samhällsvetenskaplig forskning. Materialet från intervjuerna kommer att behandlas 

konfidentiellt genom att personuppgifterna kring undersökningspersonerna kommer att 

avidentifieras. Användningsområde för undersökningen är en examinerande uppsats i 

pedagogik. Intervjuerna kommer att spelas in på band, som kommer att förvaras på Högskolan 

i Gävle i ett år. Uppsatsen i sin helhet kommer att finnas att tillgå genom sökmotorer för 

uppsatser och avhandlingar, för studenter och personal vid Högskolan i Gävle och eventuellt 

andra universitet och högskolor i Sverige. Ni som undersökningspersoner har rätt att avbryta 

undersökningen när ni vill och/eller avstå från vissa frågor. Ni får även ta del av materialet 

från er respektive intervju om ni så vill. 

 

Mitt namn är Ida Forslund. Undersökningen är en c-uppsats i pedagogik som jag gör vid 

Högskolan i Gävle. 

 

Kontaktuppgifter: 

Mail: idaforslund@yahoo.se 

Telefon: 070-4800992 

Handledare: Lisbeth Claesson 

Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:idaforslund@yahoo.se

	Mall-for-forstasida-pa-examensarbeten.pdf
	UPPSATSEN hela slutg som PDF för publicering.pdf

