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Abstrakt 

 
Syfte: Livsstilsproblemen ökar i dagens samhälle. Människor är i olika grad redo för 

förändring och livsstils-/beteendeförändring bör ses som en process som ofta tar lång tid. 

Syftet med studien är att beskriva vilka erfarenheter sjukgymnaster inom primärvården har av 

att arbeta med patienter som är i behov av livsstilsförändringar. Metod: Sex sjukgymnaster 

inom primärvården valdes ut och intervjuades. Intervjuerna skrevs ut och kategoriserades. 

Därefter gjordes en manifest innehållsanalys av intervjutexten. Resultat: Analysen ledde fram 

till tre huvudkategorier som av dessa sjukgymnaster anses viktiga för att åstadkomma 

livsstils-/ beteendeförändring. Faktorer hos sjukgymnasten: sjukgymnasten som pedagog och 

motiverande kraft, sjukgymnastens orsaksanalys och utredning, sjukgymnastens helhetssyn på 

patienten, sjukgymnasten möter patienten där patienten är, sjukgymnasten ger patienten hjälp 

till självhjälp. Faktorer hos patienten: patientens insikt och motivation till förändring, 

patientens tilltro till egen förmåga, patientens ansvar. Andra faktorer: målsättning, 

förändringsprocess över tid och teamarbete. Slutsats: För att åstadkomma en livsstils-

/beteendeförändring är det viktigt att sjukgymnasten har en förståelse för att alla patienter inte 

är redo för förändring och möter patienten där han/hon är. En förutsättning för att lyckas är att 

patienten är delaktig och tar sitt eget ansvar. Ett fungerande teamarbete är till fördel både för 

patient och sjukgymnast. 

 

 

Keywords: behavioural change, lifestyle change, patient, physical therapy, primary care. 
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Sjukdomspanoramat är förändrat idag. Infektionssjukdomarnas tid är över i vår del av världen 

och det är livsstilssjukdomar som dominerar sjukdomsbilden idag (Orth-Gomér & Perski, 

1999; Thornqvist 1990). Dagens hälsoproblem karaktäriseras av att de är komplexa och 

utvecklas över tid (Thornqvist, 1990). Hälsorelaterade vanor som fysisk aktivitet, kost, sömn, 

användning av tobak och droger styrs till stor del av kultur, tradition, ekonomi, arbetslöshet, 

utbildning och socialt nätverk (Folkhälsorapport, 2005). En människas levnadsvanor ses som 

en del av livsstilen. Livsstilen speglar hur människor lever utifrån sin livssituation och 

uttrycker identitet och social tillhörighet. Det är viktigt att förstå att val av livsstil inte är något 

helt fritt utan styrs i hög grad av individens erfarenheter, samspel med andra, självkänsla och 

vilket hälsofrämjande stöd som finns i det omgivande samhället (Folkhälsorapport, 2005; 

Pellmer & Wramner, 2001). 

 

Många människor tror att man snabbt och på ett dramatiskt sätt kan ändra livsstil, men 

förändringen tar oftast månader eller år – inte timmar eller dagar (Faskunger, 2002). Det är 

också en missuppfattning att en förändring endast består av att ta steget från ett 

problembeteende direkt över till en hälsosam vana. Livsstils-/beteendeförändringar bör ses 

som en process där det sker en gradvis förändring från ett problembeteende till ett 

hälsosammare beteende (Faskunger, 2002). Människors beteende styrs inte alltid av 

medvetenhet och förnuft (Orth-Gomér & Perski, 1999). Såväl praktisk erfarenhet som 

forskning inom området visar att kunskap inte nödvändigtvis leder till att människor ändrar 

sina levnadsvanor. Kunskap är således långt ifrån tillräckligt för att åstadkomma 

beteendeförändringar. (Faskunger, 2002; Orth-Gomér & Perski, 1999) Trots att patienten har 

teoretisk kunskap, stark motivation och vilja är det inte alltid tillräckligt för att åstadkomma 

ett förändrat beteende i vardagslivet (Orth-Gomér & Perski, 1999). 

 

Den transteoretiska modellen är en modell som kan användas för att dela in människor i olika 

kategorier eller stadier, beroende på graden av förändringsbenägenhet. Modellen har inneburit 

ett stort framsteg för förståelsen av hur beteendeförändringar går till och framförallt 

kunskapen om när och hur människor förändrar livsstilsvanor. Modellen består av fem olika 

stadier (Prochaska, DiClemente, & Norcross, 1992). 
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• Förnekelsestadiet (precontemplation): individen erkänner inte existerande problem 

och funderar inte på förändring. 

• Begrundandestadiet (contemplation): individen accepterar problemet och funderar på 

förändring. 

• Förberedelsestadiet (preparation): individen planerar för en snar förändring. 

• Handlingsstadiet (action): individen har aktivt påbörjat och upprätthåller 

förändringen. 

• Aktivitetsstadiet (maintenance): individen fortsätter att upprätthålla beteendet och 

undviker återfall. 

 

De flesta individerna upplever återfall under processen med att förändra sitt beteende. I den 

transteoretiska modellen ser man inte återfall som något negativt utan något man kan ta 

lärdom av och som är en del av processen mot ett förändrat beteende (Lange & Tigges, 2005; 

Prochaska et al.1992). För att kunna hjälpa en människa med livsstilsförändringar är det 

viktigt att veta i vilket stadium han eller hon befinner sig, för att kunna hjälpa på rätt sätt 

(Oldenburg, Glanz, & Ffrench, 1999; Prochaska et al., 1992).  

 

En teoretisk grund för att förstå människors hälsobeteende är social-kognitiv-teori (Billek-

Sawhney & Reicherter, 2004; Oldenberg et al., 1999). Social-kognitiv-teori beskriver hur en 

människas beteende påverkas av både kognitiva och personliga faktorer samt av den miljön 

människan vistas i (Billek-Sawhney & Reicherter, 2004). En människas beteende påverkas 

således t.ex. av en persons självförtroende, självtillit och engagemang samt närmiljö och 

socialt stöd (Faskunger, 2002).   

 

I Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för sjukgymnaster (SoS rapport 1999:1) beskrivs att 

en sjukgymnast i sin verksamhetsutövning måste ha sin utgångspunkt i en helhetssyn på 

patientens hälsa och livssituation. Enligt hälso- och sjukvårdslagen (Billum & Sahlin, 1995) 

ska hälso- och sjukvården bedrivas så att den uppfyller kraven på en god vård. Detta innebär 

att den ska vara av god kvalitet och tillgodose patientens behov av trygghet i vården och i 

behandlingen. Den ska vara lättillgänglig och bygga på respekt för patientens 

självbestämmande och integritet samt främja goda kontakter mellan patienten och hälso- och 

sjukvårdspersonalen. Vården och behandlingen skall så långt som möjligt utformas och 

genomföras i samråd med patienten.  
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De patienter som aktivt deltagit i att själv formulera målet med den sjukgymnastiska 

behandlingen har större möjlighet att uppnå goda behandlingsresultat ( Arnetz, Almin, 

Bergström, Franzén, & Nilsson, 2004). Även Baker, Marshak, Rice & Zimmerman, (2001) 

visar att såväl  patienter som sjukgymnaster anser det viktigt med patientens delaktighet i 

målsättningen. Dock poängteras att sjukgymnaster inte inkluderar patienter i gemensam 

målformulering i den utsträckning som är möjlig. För att sjukgymnasten och patienten ska 

kunna arbeta mot samma mål är det viktigt för sjukgymnasten att veta vad som motiverar 

patienten. Motivation beskrivs enligt Roxendal (1987) som det som ligger bakom drivkraften 

till handling. När man jobbar med motivationsarbete anser Arborelius (1993) att det är viktigt 

att ha stor respekt för den enskilde individen och dennes livssituation och att försöka etablera 

ett jämlikt förhållande med individen. Man måste respektera individens självständighet och 

beslut samt ta reda på individens funderingar och föreställningar kring sitt sätt att leva. Vidare 

ska man inte vara moraliserande och auktoritär utan istället lyhörd. Man måste möta 

människan där han/hon befinner sig och börja sitt arbete just där. 

 

Stenmar och Nordholm (1994) undersökte vad sjukgymnaster tror har störst betydelse för att 

lyckas med en behandling.  Resultaten visade att sjukgymnasterna lade större vikt vid 

relationen mellan patient och sjukgymnast, samt patientens resurser, snarare än vilka tekniker 

de använde. Det viktigaste var inte vad de gjorde utan hur det gjorde det. Majoriteten av dessa 

sjukgymnaster tyckte att en helhetssyn på människan är en viktig faktor för att åstadkomma 

goda behandlingsresultat. Erfarna sjukgymnasters syn på det sjukgymnastiska arbetet har 

undersökts av Jensen, Gwyer, Shepard, och Hack (2000). Sjukgymnasterna i studien ansåg att 

sökandet efter ny kunskap var en viktig del i yrket för att kunna möta patienten på bästa sätt. 

Det kliniska resonemanget runt patienten ska ha sin utgångspunkt utifrån personen de har 

framför sig istället för den diagnos patienten har. Patienten ska också vara delaktig i processen 

att hitta orsak och lösning på sina problem. En viktig del i det sjukgymnastiska yrket är att ha 

fokus på rörelse och aktivitet och att på olika sätt uppmuntra och hjälpa patienten att bli aktiv. 

Slutligen betonar de vikten av ett vårdande och engagerat förhållningssätt gentemot patienten 

och att patientens bästa alltid ska komma i första hand. 

 

Ytterligare en studie visar att sjukgymnaster med lång erfarenhet lägger stor tonvikt på hur 

mötet med patienten blir. De anser att kvalitén på mötet har stor betydelse för 

behandlingsresultatet och för att lyckas att aktivera patientens egna resurser. En terapeutisk 
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hållning, förmåga att visa empati, respekt och värme, att verkligen lyssna på patienten och att 

vara känslig och intuitiv ansågs som viktiga egenskaper hos sjukgymnasten för att 

åstadkomma ett bra möte med patienten (Lundvik Gyllensten, Gard, Salford, & Ekdahl, 

1999). Förhållandet mellan patient och sjukgymnast har visat sig ha stor betydelse för 

behandlingsresultatet. Relationen påverkar bl.a. 1) kvaliteten på kommunikation och 

undervisning, 2) människors benägenhet att fullfölja behandling, 3) patientens tilltro till sin 

egen förmåga att kontrollera och hantera problemet (self-efficacy), 4) patientens förväntningar 

och sjukgymnastens entusiasm till behandlingen (Kabler Moffett & Richardson, 1997). 

Vidare menar de att patientens tilltro till sin egen förmåga (self-efficacy), är en viktig faktor 

för att starta och bibehålla en beteendeförändring och att sjukgymnaster måste lägga större 

tonvikt på detta.  

 

Sjukgymnaster inom primärvården möter ofta patienter som är i behov av att ändra sin livsstil. 

Eftersom livsstilssjukdomar ökar mer och mer kommer sjukgymnaster i allt större 

utsträckning möta patienter som är i behov av livsstils-/beteendeförändring. Därför anser vi att 

det är av intresse att ta del av sjukgymnasters erfarenheter inom detta område. 

 

 

Syfte 
Syftet med studien är att beskriva vilka erfarenheter sjukgymnaster inom primärvården har av 

att arbeta med patienter som är i behov av livsstilsförändringar. 
 

 

Metod 
Vi valde att göra intervjuer för att sedan analysera dessa utifrån en manifest innehållsanalys 

(Merriam, 1994). Med en manifest innehållsanalys avses att ge en objektiv, systematisk och 

kvantitativ beskrivning av innehållet (Rosengren & Arvidson, 1992). Den kvalitativa tyngden 

avgjordes av 1) antalet informanter i varje kategori och 2) antalet citat i den kategorin 

(tabell 1). 
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Informanter 

Ett strategiskt urval användes för att få ett så innehållsrikt material som möjligt med följande 

inklusionskriterier: 

• sjukgymnasten ska vara verksam inom primärvården 

• sjukgymnasten ska ha lång klinisk erfarenhet inom primärvården 

• sjukgymnasten ska ha ett intresse för ämnet livsstils-/beteendeförändring 

 

För att identifiera sjukgymnaster med dessa inklusionskriterier tillfrågades olika lärare vid 

Institutionen för Hälsovetenskap i Boden om förslag till möjliga kandidater. Alla 

medverkande i studien gjordes medvetna om att allt material behandlas konfidentiellt och att 

ingen av informanterna kan identifieras i resultatredovisningen samt att de när som helst 

under studiens gång kan avbryta sitt deltagande. De sex informanter som deltog i studien 

arbetade inom primärvården och hade varit verksamma som sjukgymnaster mellan 12 och 22 

år (genomsnitt 16,5 år). Åldern varierade mellan 42-56 år (genomsnitt 50,5 år) och alla var 

kvinnor.  

 

Intervjuer 

Vi konstruerade en frågeguide med frågor inom det berörda området (bilaga 2). Vi valde att 

göra en provintervju med en sjukgymnast som motsvarade våra inklusionskriterier för att testa 

intervjuguidens validitet. Provintervjun resulterade i att intervjuguiden behölls. I 

provintervjun framkom relevant information som vi ville använda oss av i analysen. 

Informanten tillfrågades och gav sitt godkännande till detta. 

 

Alla informanter kontaktades via telefon där de informerades om studien och tillfrågades om 

de ville delta. Fyra av de fem tillfrågade tackade ja till att delta och fick därefter skiftlig 

information i form av ett informationsbrev samt frågeguide via e-mail eller brev (bilaga 1,2). 

En informant ville ta del av frågorna innan hon tog beslut om att delta. Efter att ha tagit del av 

information och frågor gav även hon sitt medgivande till att delta i studien. Frågeguiden 

lämnades ut i förväg för att informanterna skulle ha tid att fundera kring de valda frågorna. 

 

Alla intervjuer gjordes på respektive vårdcentral i ett enskilt rum. Efter godkännande av 

informanterna spelades intervjuerna in för att sedan skrivas ut i sin helhet. Intervjuerna tog 

mellan 45-65 minuter och båda författarna var närvarande vid samtliga intervjuer. En var 

ansvarig för intervjuandet medan den andra aktivt lyssnade för att eventuellt ställa följdfrågor.  
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Vid intervjusituationen lade vi vikt vid att skapa en förtroendefull relation. Detta gjordes 

genom att ge informanten tillräckligt med tid att reflektera och att prata till punkt. Vi ställde 

raka frågor och tänkte på vikten av att ha ögonkontakt med informanten (Trost, 1993).  

 

Analys av intervjuer 

Innehållsanalysen utfördes på följande sätt: 

 

• Intervjuerna lästes inledningsvis igenom i sin helhet och därefter identifierades 

meningsbärande enheter i texten. Detta arbete utförde författarna oberoende av 

varandra. 

 

• De båda författarna träffades därefter och jämförde de meningsbärande enheterna. 

 

• De meningsbärande enheterna i form av citat klipptes ut ur texten för att sedan ordnas 

in i kategorier.  

 

• Varje kategori beskrevs och slutligen valdes citat ut ur varje kategori för att i 

resultatdelen tydligt illustrera kategorins innehåll. 

 

• Kategorierna klassificerades sedan i tre huvudkategorier: faktorer hos sjukgymnasten, 

faktorer hos patienten och andra faktorer. 

 

 

Resultat 
Analysen ledde fram till följande 11 kategorier: sjukgymnasten som pedagog och motiverande 

kraft, teamarbete, sjukgymnasten möter patienten där patienten är, patientens tilltro till egen 

förmåga, patientens insikt och motivation till förändring, sjukgymnastens helhetssyn på 

patienten, målsättning, sjukgymnastens orsaksanalys och utredning, patientens ansvar, 

förändringsprocess över tid och sjukgymnasten ger patienten hjälp till självhjälp (tabell 1). 
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Tabell 1.  Sammanställning av kategorier som av informanterna anses vara viktiga för att 

lyckas med livsstils-/beteendeförändringar. 

 

Kategori Antal informanter Antal citat 

1. Sjukgymnasten som pedagog och motiverande kraft 6 36 

2. Teamarbete 6 22 

3. Sjukgymnasten möter patienten där patienten är 6 14 

4. Patientens tilltro till egen förmåga 6 12 

5. Patentens insikt och motivation till förändring 6 11 

6. Sjukgymnastens helhetssyn på patienten 5 18 

7. Målsättning 5 16 

8. Sjukgymnastens orsaksanalys och utredning 5 9 

9. Patientens ansvar 4 16 

10. Förändringsprocess över tid 4 10 

11. Sjukgymnasten ger patienten hjälp till självhjälp 3 8 

 

 

Sjukgymnasten som pedagog och motiverande kraft 

Majoriteten av informanterna anser att det är svårt att få till stånd en livsstils-

/beteendeförändring genom att enbart ge information. De anser att det inte fungerar att 

komma med en massa råd, idéer och program. Informationsgivandet har större 

genomslagskraft om patienten ber om råd. Det framkommer att de mer tror på en strategi där 

patienten aktivt ska delta i förändringsarbetet.  

 

En viktig uppgift för sjukgymnasten hävdar informanterna är att lyssna och ställa frågor så att 

patienten själv börjar fundera och reflektera över sitt beteende och sin livsstil.  För att få ett 

bra resultat anser de att det måste vara patientens egna tankar som ska vara vägledande. 

Genom att som sjukgymnast ställa frågor kan man hjälpa patienten att själv komma till insikt 

och få ökad motivation. En sjukgymnast ska vara vägledande så att patienten hittar sina egna 

lösningar vilket ökar chanserna till livsstils-/beteendeförändring. Informanterna menar att en 

viktig del i sjukgymnastyrket är att ge trygghet och stöd åt patienten att våga förändring. En 

informant säger att hon ser sig själv som en mentor för patienten, en motpart att bolla tankar 

och funderingar med. 
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Det är väldigt stor skillnad att veta en sak och att ha insikt om en sak. Så information 
det är bara för att ge den här kunskapen. Man kan inte förvänta sig att folk ändrar sitt 
sätt att vara, bara med information, det tror jag inte. 
 
Det sätt man jobbar på och som jag tror alla jobbar på och som är det grundläggande 
är information och motivation, att försöka att informera och motivera patienten. 
 
…det är ju beroende lite på hur jag agerar och ställer frågor som dom kan ge mig svar 
och det är ju på det då dom kan förändra sitt tänk, så visst, visst är det beroende på hur 
jag agerar hur dom kan komma åt det dom lider av.  
 
Att patienterna kan komma på, ha svaret, att svaret kommer från patienten under 
ledning, för det är ju svårt att servera färdiga lösningar. 
 
Och det upptäcker man i det här arbetet, att man kan vara någon slags peppande 
coach… 

 

Teamarbete 

Fördelar med att arbeta i team anser informanterna vara att flera yrkesgrupper, t.ex. läkare, 

kurator, sjuksköterska, sjukgymnast har en gemensam strategi och ett gemensamt ansvar för 

patienten. Informanterna menar att ett bra samarbete mellan olika yrkesgrupper gör att de som 

sjukgymnaster inte känner sig ensamma med patienter som är i behov av någon form av 

livsstils-/beteendeförändring. De framkommer att resultaten blir mycket bättre då 

teammedlemmarna går ut med samma budskap till patienten. Informanterna anser att det är 

värdefullt att kunna utbyta tankar och kunskaper. Speciellt samarbetet med kurator och 

beteendevetare betonas då arbetet med patienter som är i behov av livsstils-

/beteendeförändringar är komplext och många patienter behöver en samtalskontakt.  

 

… jag tror att åstadkomma det bästa resultatet så är det bra om man är flera 
yrkesgrupper, att man ger samma budskap och att det finns någon form av 
beteendeterapi i behandlingen också. 
 
…och då säger ju doktorn till patienten ett och så tycker jag ett annat. Det har väl varit 
något fall där man tycker att patienten redan är färgad av det doktorn redan har sagt, 
och så håller man inte med i det. 

 
Ibland är det så att man är otillräcklig…känner man att man skulle jobba tillsammans 
med någon. 
 
Nu har vi ju också gjort så att ansvaret för patienten ligger i teamet så speciellt i höst så 
har jag absolut inte det här att bara för att läkaren skrivit en remiss till mig så har 
läkaren avfärdat den patienten och så är det mitt ansvar. 
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Sjukgymnasten möter patienten där patienten är 

För att uppnå goda resultat med livsstils-/beteendeförändringar måste man se individen man 

har framför sig. Det handlar om att hitta var personen är i förändringsprocessen, att kunna se 

att olika individer kommit olika långt och att anpassa sitt stöd och sina åtgärder utifrån det. 

Informanterna uppger att det är av största vikt att möta varje människa för sig. En informant 

påpekade vikten av att som sjukgymnast hålla sig själv tillbaka, att inte tro att alla patienter 

som är i behov av livsstils-/beteendeförändringar i dagsläget är beredda på att genomföra 

förändringen. Alla har kommit olika långt i sina tankar och funderingar. Det framkommer att 

informanterna är måna om att det första mötet med patienten blir bra. Bemötande av patienten 

är väldigt viktigt, det får patienten att växa och kontakten med patienten blir bra. Det är 

viktigt att sjukgymnasten tror på patienten. 

 
…att man ändå måste ha ett förhållningssätt och ett bra bemötande och man då som 
tror på vad patienten säger, att man, att man inte på något sätt är någon som på nått 
sätt står över dom. 
 
 
…det handlar om att se varje individ och möta patienten där patienten är, och få med 
sig patienten. 
 
Att jag inte ligger steget före patienten, det tycker jag är den största utmaningen. Att 
liksom inte forcera liksom den här förändringen eftersom …jag är ju redan där på något 
vis, där jag som tänker mig att patienten skulle kunna komma. 
 
Man är så entusiastisk när man kommer ut och vi tycker att vi kan och vi vet vad som är 
bra och ”gör så här” och man serverar lösningar och man gör program för vissa 
anammar ju och tar till sig det där och det är inga problem. Men alla är ju inte riktigt 
där. De har inte nått fram dit och då kan man liksom inte ta till sig av de där goda 
råden. Man kanske sår några frön och de kanske kan göra det längre fram.  Så det 
gäller ju att förstå var den där personen befinner sig. 

 

Patientens tilltro till sin egen förmåga 

För att komma tillstånd med en livsstils-/beteendeförändring krävs att patienten har tilltro till 

sin egen förmåga. Känslan av self-efficacy är viktig. Informanterna tycker det är påtagligt att 

många patienter saknar tron på sin egen kapacitet. Det framkommer att det är 

”omprogrammeringen av tänket” som är det svåra, det gäller att se möjligheter, inte problem. 

 

Sen också det jag tycker att man har sett på de här personerna är att de har liten tilltro 
till…de tror inte att de klarar av att genomföra saker. Det här med self-efficacy. 
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…det är vad folk har inom sig för coping och tilltro och tillit till sig själva hur resultaten 
blir. 
 
Jag tror att det finns människor som saknar helt tilltro till sig själv, som inte tror att 
saker och ting går att förändra som kan befinna sig, som kan ha en känsla av 
hopplöshet. 

 

Patientens insikt och motivation till förändring 

Informanterna menar att om inte patienten själv har insikt och motivation kommer de aldrig 

att lyckas med en förändring oavsett vad sjukgymnasten gör. Patienten måste se fördelar med 

ett förändrat beteende. 

 

…de ska ju själv komma till insikt. Det är ju så, jag kan inte ge dem insikt utan jag kan 
ju förmedla lite kunskap när de själva kan ta emot den om man säger. 
 
Och så nu i våras så kände hon äntligen att det här går inte, jag kan inte, jag kan inte 
fortsätta att jobba, det här går inte, så det var som det första steget. 
 
Har man ingen riktig motivation för att göra någon förändring lyckas man inte heller. 
Utan det är liksom det första, att man på något sätt har bestämt sig och ser en fördel 
med det man ska göra, oavsett om man ska ändra kosten, sluta röka eller börja röra på 
sig mer, måste man se att man har någonting för att man gör det. 
 
…ja alltså för att få till en livsstilsförändring då dels så måste det ju vara så att det 
känns angeläget för personen i fråga och sen måste den få någon typ av belöning med 
det. 

 

Sjukgymnastens helhetssyn på patienten 

För att uppnå bra resultat i arbetet med patienter som är i behov av livsstils-

/beteendeförändringar uppger informanterna att det inte går att dela upp patienten i kropp och 

själ utan man måste se till helheten. Tankar och känslor styr väldigt mycket hur man agerar.  

Det är även viktigt att man som sjukgymnast tar reda på vad som finns runt omkring 

patienten, i vilken situation han/hon befinner sig i och vad han/hon har för socialt nätverk. 

Omgivningsfaktorerna är många och påverkar i hög grad vårt beteende och livsstil. Det 

framkommer att sjukgymnasten bör ha i åtanke att patienten måste befinna sig i en miljö där 

förändring är möjlig, annars är det svårt för patienten att åstadkomma en förändring.  

 

…man kan inte bara tänka på människan som en apparat utan det handlar ju om att det 
är…för att nå framgång handlar det ju om biopsykosocial modell och inte den här 
mekaniska modellen som vi kanske har jobbat mer efter förut. 
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Det kan var jobb, det kan vara arbetslöshet eller konflikter på jobbet eller socialt, 
relationerna hemma eller ja sådana saker. Och de är ju svårt. Man kan ha 
ensamstående mammor som har noll egen tid och som bara inte får till det för att de har 
inget eget utrymme och då är det inte så himla enkelt. 
 
… att man ser just den här helheten, att kunna ta på sig dom glasögonen och se den här 
människan. Den här människan har ju som ett liv, som är så mycket mer än den stunden 
då de träffar oss. 
 
Jag tror att jag har försökt att se de här olika sakerna, alltså hos patienten, 
deras…alltså deras sätt att leva, hur det kan påverka deras problem. 

 

Målsättning 

Informanterna ser det viktigt att ta reda på vad patienten vill uppnå, att verkligen förhöra sig 

om vad patienten vill. Patienten ska sätta ord på förändringen, formulera sina egna mål 

eftersom det är deras förändringsarbete det handlar om. Sjukgymnast och patient måste ha ett 

gemensamt mål, att sjukgymnast och patient har olika målsättningar uppges vara ganska 

vanligt. De anser att det ibland kan vara lätt att som sjukgymnast se vad som borde vara 

möjligt för den här patienten att uppnå, vilket dock inte alltid överensstämmer med patientens 

målsättning. Informanterna upplever att det är viktigt men svårt att sätta mål.  

 

…det kunde jag känna ganska mycket när var nyutbildad sjukgymnast, att det ändå var 
jag som hade målet och då kämpade vi lite åt olika håll , eller kanske inte kämpade alls. 
 
…det är ju det att kunna samlas kring någonting för jag kan ju ha en idé och patienten 
har en annan, men vi måste ju mötas någonstans. 
 
…man kommer överens om vad som är problemet och att vi har ett mål och hur vi ska 
nå dit. Att man som ändå ja förstås tar reda på vilka resurser patienten har…så att den 
har möjlighet att nå det där målet. 

 

Sjukgymnastens orsaksanalys och utredning 

Informanterna betonar vikten av att ha en bra sjukgymnastisk grundkompetens, att kunna göra 

en bra undersökning och bedömning av patienten. Utifrån den bedömning de gjort är det 

viktigt att de är noga med att undersöka grundorsaken till problemet. Varför har det blivit så 

här? 

 

…grunden till det här, då man jobbar som sjukgymnast det är att vi måste alltid kunna 
göra en sjukgymnastisk undersökning och bedömning, alltså det är våran grund. 
 
…jag tror vi har varit så dåliga på att, vi har inte frågat, utan kommer någon med värk i 
kroppen , så direkt sätter man någon sorts värkdiagnos, och så är det då någon 
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värktablett och så är det liksom att försöka bota den här värken med någon, ja 
apparatbehandling eller någon liknande manuell behandling eller, att man inte söker 
direkt där orsaken finns. Sen menar jag inte med det att man inte ska använda sig av 
metoder för att lindra värk men man ska ju som veta vad som ligger i bakgrunden. 
 

Patientens ansvar 

Informanterna anger att vissa patienter inte ser sitt eget ansvar utan har inställningen att någon 

utomstående ska förändra dem och sjukgymnasterna menar då att det är väldigt viktigt att 

tydliggöra att ansvaret vilar hos patienten. Några informanter påpekar att de tidigare mer tog 

på sig ansvaret för patienten men att åren av erfarenhet gör att de nu lägger över mer ansvar 

på patienten för det är ju upp till personen själv att genomföra förändringen. Någon informant 

anser att det inte är någon idé att som sjukgymnast lägga ner tid, kraft och energi på en patient 

som inte ser sitt eget ansvar i det hela. Det är personen själv som måste göra förändringarna 

och det är viktigt att både sjukgymnast och patient är införstådda med det. 

 

…det bygger ju mera på att det är personen själv som ska göra de här förändringarna. 
 
Och sen finns det ju då andra hinder i form av att en person kan vara väldigt inställd på 
att det är liksom någon annan som ska förbättra mig, det är inte jag själv som ska 
förbättra mig. 
 
… när man ser att de vill inte ta sitt ansvar riktigt alltså. De är inte riktigt hemma på det 
utan vill gärna ha det fixat och donat av sjukgymnasten och på det här sättet som de har 
tänkt att det ska vara, massage t.ex. 

 

Förändringsprocess över tid 

Informanterna anger att livsstils-/beteendeförändring är ingenting som går fort utan det är en 

process som sker under en längre tid. Det framkommer att det är en tålamodskrävande process 

som kräver uthållighet hos patient. Det är viktigt att båda parter har förståelsen för att det 

under processens gång kan ske bakslag men att det inte ska ses som ett misslyckande utan 

snarare som en del i förändringsprocessen. Förändring tar tid och att det måste få ta tid och en 

av informanterna tror att det ibland glöms bort. Flera informanter säger att det krävs en 

långvarig kontakt mellan patient och sjukgymnast för att få till stånd en beteendeförändring. 

 

…det måste få ta tid. Har man levt på ett visst sätt si och så många år kan man inte fixa 
det på bara några veckor, utan det är en process som tar tid. 
 
…att få en patient med på tåget att ändra livsstil, det är inget som sker vid ett besök, 
utan det handlar ju ofta om att starta upp en process hos patienten. 
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…alla patienter går det inte att ha den kontakten med, den långvariga kontakten så att 
det verkligen utvecklas en process. 

 

Sjukgymnasten ger patienten hjälp till självhjälp 

Informanterna anser att sjukgymnasten kan hjälpa patienten att hitta verktyg som kan vara 

användbara för att hantera tillvaron på ett annat sätt. När patienten vet vad han/hon kan gör 

för att hantera sin situation blir han/hon mer självständig och behovet av sjukgymnast 

minskar. 

 

Någonstans tycker jag att våran uppgift är att hjälpa patienten att hitta sina egna 
verktyg. 
 
Ja vinsterna är ju att dom blir självständiga tänker jag, att jag finns här för att 
patienterna egentligen inte ska behöva komma tillbaka till mig särskilt mycket mer, utan 
de ska bli självständiga och förstå sin situation, kanske hantera sin situation och kanske 
förbättra sin situation. Och att dom ska känna att dom gör det här liksom av egen kraft. 
Det är inte någonting magiskt som jag gör. 
 
Ja att patienten får egna verktyg. De får egna verktyg att hantera tillvaron som 
förhoppningsvis ska kunna vara användbara även i andra situationer. 

 

 

 

Klassificering till tre huvudkategorier 

Ovanstående 11 kategorier har vi valt att klassificera till tre huvudkategorier: Faktorer hos 

sjukgymnasten; sjukgymnasten som pedagog och motiverande kraft, sjukgymnastens 

orsaksanalys och utredning, sjukgymnastens helhetssyn på patienten, sjukgymnasten möter 

patienten där patienten är, sjukgymnasten ger patienten hjälp till självhjälp. Faktorer hos 

patienten; patientens insikt och motivation till förändring, patientens tilltro till egen förmåga, 

patientens ansvar. Andra faktorer; teamarbete, målsättning och förändringsprocess över tid. 

 

 

Diskussion 
 

Metoddiskussion 

Antalet intervjupersoner är litet och fler intervjuer skulle behövas för att uppnå mättnad i 

materialet varvid fler kategorier möjligen skulle framträda. En provintervju genomfördes för 

att stärka validiteten och för att öva oss inför intervjusituationerna. För att stärka reliabiliteten 
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analyserade författarna materialet oberoende av varandra. Detta styrker reliabiliteten och 

därmed även den inre validiteten. För att ytterligare stärka reliabiliteten hade vi kunnat skicka 

tillbaka våra resultat till informanterna så att de fått möjlighet att ta ställning till om resultaten 

verkar trovärdiga. Detta kunde dock inte göras pga. tidsbrist. 

 

De etiska aspekterna beaktades både vid insamlandet av information och när resultaten 

dokumenterades. Informanterna fick både muntlig och skriftlig förfrågan om deltagande samt 

information om att de när som helst kan avbryta deltagandet. Materialet från intervjuerna, 

inspelningarna och utskrifterna har enbart författarna och handledare haft tillgång till. 

Resultatet redovisas i sådan form att det inte går att härleda någon åsikt eller något uttalande 

till en särskild informant. Alla informanter är konfidentiella.  

 

I och med att vi skickade ut frågorna i förväg hade informanterna tid att reflektera över 

frågorna och vi tycker att vi fick ett rikt material att arbeta med. Alla informanter i studien var 

kvinnor. Vi tycker det vore intressant att se om det finns någon skillnad i hur män och kvinnor 

ser på saken och likaså om det skiljer sig mellan erfarna och oerfarna sjukgymnaster. 

 

Vi valde att inte rikta in oss på ett specifikt livsstilsproblem utan att se på livsstils-

/beteendeförändring i stort då sjukgymnaster inom primärvården möter patienter som är i 

behov av olika typer av livsstilsförändringar. Det kan vara allt ifrån att gå ner i vikt, sluta 

röka, börja motionera till att acceptera en ny livssituation eller kunna hantera sin tillvaro som 

kronisk smärtpatient. Vi ville ta reda på hur sjukgymnasterna tänker runt 

förändringsprocessen oavsett vilken förändring det rör sig om. 

 

 

 

Resultatdiskussion  

Vår studie visar att den viktigaste faktorn för att lyckas med livsstils-/beteendeförändringar 

enligt informanterna är att sjukgymnasten agerar som pedagog och motiverande kraft. Detta 

stöds av Golcher-Johansson (1998) studie, där sjukgymnaster menar att pedagogik 

genomsyrar det sjukgymnastiska arbetet. Även andra studier visar att pedagogiken spelar en 

mycket central roll i rehabiliteringsprocessen och är avgörande för ett gott behandlingsresultat 

(Jensen et al. 2000). Patientens delaktighet och eget ansvarstagande är centrala begrepp inom 

pedagogik (Jesperson & Larsson, 2005). Enligt Jesperson och Larsson (2005) har 
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sjukgymnasten en viktig uppgift i att komma fram till vad som gynnar individens lärande. De 

pedagogiska insatserna kan se mycket olika ut beroende på individens behov och vad som 

upplevs som meningsfullt för den enskilde. I denna studie framkommer det att 

sjukgymnastens centrala roll är att informera, instruera, demonstrera och förklara för patienten 

och dennes anhöriga.  

Vi som sjukgymnaststudenter anser att det i utbildningen borde läggas större vikt vid 

pedagogik då det framkommer att pedagogik har en central roll inom sjukgymnastiken. Vi får 

kunskaper om sjukdomar, träning och behandlingsmetoder men vi önskar mer kunskap om 

hur man på ett pedagogiskt sätt kan möta patienten och göra honom/henne delaktig.   

 

Liksom Lundvik Gyllensten et al. (1999) hävdar informanterna i vår studie att mötet med 

patienten är viktigt för att skapa förtroende och därmed öka förutsättningarna för ett gynnsamt 

resultat. Speciellt det första mötet med patienten betonas. Detta stöds även av Prochaska et al. 

(1992), som menar att för att kunna åstadkomma ett bra resultat krävs att vårdgivaren tar reda 

på hur pass redo patienten är till en förändring. 

 

Något som tydliggörs i flera studier (Jensen et al. 2000; Stenmar & Nordholm 1994) är att 

sjukgymnaster förespråkar en helhetssyn på människan istället för att bara se en diagnos eller 

en kroppsdel. Detta är samstämmigt med våra resultat. Vi tror dock att helhetssynen är något 

som kan komma med erfarenhet. Det som framkommer i vår undersökning är att 

informanterna upplever att de har en annan syn på patienten nu jämfört med när de var nya 

inom yrket. Längre yrkeserfarenhet leder till att man lägger större vikt vid  att se till hela 

människan, t.ex. personlighet och omgivning för att kunna förstå hur sådana faktorer  kan 

påverka deras problem. Med denna syn på människan har man större förutsättningar att lyckas 

med en livsstils-/beteendeförändring (Billek-Sawhney & Reicherter, 2004; Jensen et al. 2000). 

 

 

För att patienten ska kunna hantera sin situation på lång sikt är det värdefullt om 

sjukgymnasten kan ge patienten verktyg till självhjälp. När patienterna själva vet vad de kan 

göra minskar behovet av stöd från sjukgymnast och patienterna blir därigenom självständigare 

(Kabler Moffett & Richardson, 1997). Detta är även något som informanterna i vår studie 

vittnar om.  
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Vår studie visar att för att lyckas med en livsstils-/beteendeförändring krävs det att patienten 

har tilltro till sin egen förmåga att förändra. Kabler Moffett & Richardson, (1997) stöder våra 

resultat. Vi tror att en anledning till att så många saknar tron på sin egen kapacitet kan vara att 

man tidigare har försökt åstadkomma en förändring men har drabbats av upprepade bakslag 

och misslyckanden. Därför tror vi att sjukgymnaster kan ha en viktig roll i att stärka 

patientens tilltro till sin egen förmåga. Genom att tillsammans med patienten använda sig av 

delmål som patienten har möjlighet att uppnå kan sjukgymnasten hjälpa patienten att bygga 

upp tilltron till sig själv. En viktig aspekt i arbetet med att stärka patienters tilltro till sig 

själva, tycker vi är att patienten är aktiv, vågar pröva och därigenom inser att det faktiskt är 

möjligt att åstadkomma sådant man tidigare trodde var omöjligt. 

 

Enligt de intervjuade sjukgymnasterna är det omöjligt att hjälpa en patient att förändra livsstil 

om denne inte själv har insikt och motivation till förändring. Denna uppfattning stöds av 

Oldenberg et al.(1999) och Prochaska et al. (1992). Som sjukgymnaster måste vi ha i åtanke 

att dessa patienter behöver mer stöd. I starten måste vi försöka väcka deras insikt och hjälpa 

dem att finna motivation.  

 

I en studie av Lundvik Gyllensten et al. (1999) framkommer att sjukgymnasterna försöker få 

patienten att ta mer ansvar över sin hälsa. Informanterna i vår studie arbetar på liknande sätt 

och ser vikten av att lägga över mer ansvar på patienten och även gör det. Vi tror som 

informanterna att det är lätt att som oerfaren sjukgymnast ta på sig en stor del av ansvaret 

själv. Uteblir positiva behandlingsresultat, kan det lätt tolkas av sjukgymnasten att det är 

han/hon som misslyckats. Detta tror vi kan leda till frustration hos många oerfarna 

sjukgymnaster. 

 

Fördelarna med teamarbete är stora för såväl patient som sjukgymnast. Teammedlemmarna 

kan på så sätt möta patienten med rätt insatser från början och ge enhetlig information samt  ta 

del av varandras kunskaper (Harding & Williams, 1995). Teamarbete är något som har 

efterfrågats en längre tid av sjukgymnaster inom primärvården och det verkar som om det 

börjat ske ett större samarbete mellan olika yrkesgrupper inom primärvården. Vi tror att det är 

svårt att som ensam sjukgymnast jobba med patienter som har komplexa problem. Dessa 

patienter kan vara i starkt behov av en sjukgymnast men för att effektivt hjälpa dem krävs att 

patienten får hjälp på flera olika plan. Det kroppsliga besväret kan i vissa fall vara något 

sekundärt där den primära orsaken är något annat. Här kan kuratorer och beteendevetare fylla 
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en viktig funktion. Genom att samarbeta med kuratorer och beteendevetare, tror vi att 

sjukgymnasten har större möjlighet att uppnå positiva resultat med patienter som är i behov av 

livsstils-/beteendeförändringar. 

 

Vår studie visar att målsättning är en viktig faktor för att lyckas med livsstil-

/beteendeförändring och detta stöds av Gard (2001). Trots detta visar en studie (Baker et al. 

2001) att 50 % av patienterna inte inkluderades i en tydlig målsättning i den utsträckning som 

var möjlig. Vi tycker att detta är anmärkningsvärt. Kan man förvänta sig bra resultat om inte 

sjukgymnast och patient har samma mål? Vi tror att det är lätt att som sjukgymnast tro sig 

veta vad patienten vill uppnå och därmed redan ha en målsättning fastställd. 

 

Det är vikigt att både sjukgymnast och patient är medvetna om att livsstil-

/beteendeförändringar tar tid och att det under förändringens gång kan förekomma bakslag 

(Prochaska et al. 1992).  Vår erfarenhet är att sjukgymnaster har ett fulltecknat schema och att 

väntetiderna kan vara långa. Vi ställer oss därför frågande till om sjukgymnaster inom 

primärvården har möjlighet att ge patienter den långvariga hjälp som krävs i arbetet med 

livsstils-/beteendeförändringar. 

 

Vi valde att utgå från vilka faktorer som är viktiga för att lyckas med livsstil-

/beteendeförändringar och inte av specifika metoder som sjukgymnaster använder sig av. 

Stenmar och Nordholm fann också i sin studie (1994) att det inte är vilka behandlingstekniker 

sjukgymnasterna använder sig av som har betydelse för behandlingsresultatet utan snarare hur 

de använder dem. I vår studie använde sjukgymnasterna sig av olika behandlingsmetoder men 

de hade ett gemensamt ”tänk” som genomsyrade deras arbete med dessa patienter. 

 

Under arbetets gång har vi många gånger tyckt att detta är självklara saker, men när vi tänker 

tillbaka på våra praktikperioder och våra andra erfarenheter av sjukgymnastik har vi märkt att 

de områden vi berör här inte alls är så självklara. En sjukgymnast tycker t.ex. att det 

fortfarande efter 20 år inom yrket är svårt att komma fram till en gemensam målsättning med 

patienten. 

 

Detta arbete har berikat oss med kunskaper som vi tror är svåra att läsa sig till. Vi har tagit del 

av värdefulla tankar och reflektioner av erfarna sjukgymnaster som vi kommer att ha stor 

användning av i våra möten med patienter. Efter detta arbete känner vi oss bättre förberedda 

 17



 

och tror att vi faktiskt kan hjälpa dessa patienter. Som blivande sjukgymnaster ser vi en enorm 

resurs i dessa erfarna sjukgymnaster. Vi hoppas att vi ute på våra kommande arbetsplatser kan 

få stöd av en erfaren mentor. Vi hoppas att denna studie bidrar till att sjukgymnaster 

reflekterar över sitt sätt att arbeta och kanske väcks nya tankar kring hur de kan förbättra sitt 

arbete.  

 

Slutsats 

För att åstadkomma en livsstils-/beteendeförändring är det viktigt att sjukgymnasten är 

pedagogisk i mötet med patienten. En utgångspunkt måste vara att se till hela människan och 

hans/hennes livssituation samt att ha en förståelse för att alla patienter inte är redo för 

förändring och att sjukgymnasten då måste möta patienten där han/hon är. En förutsättning för 

att lyckas är att patienten är delaktig och tar sitt eget ansvar. Ett fungerande teamarbete är till 

fördel både för patient och sjukgymnast i förändringsprocessen. 
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      Bilaga 1 
 

Frågeguide                                       
 

      Ålder? 
 
      Hur längre har du varit verksam som sjukgymnast? 
 
      Har du haft andra yrken än sjukgymnast? 

 
Inom vilka verksamhetsområden har du tidigare arbetat som sjukgymnast? 
 
Hur länge har du arbetat inom ditt nuvarande verksamhetsområde? 
 
Vilka kurser/vidareutbildningar har du utöver grundutbildningen? 
 
Berätta hur du arbetar med patienter som är i behov av beteendeförändringar? 

 
Upplever du att patienters livsstil/beteende kan vara ett hinder för att uppnå goda och 
bestående behandlingsresultat? 

 
Vilka är de största utmaningarna för dig som sjukgymnast när det gäller att arbeta med 
patienters beteendeförändringar? 
 
Berätta när du känner dig frustrerad i ditt arbete med dessa patienter. 
 
Berätta när du upplever att du får goda resultat i arbetet med patienters 
beteendeförändringar. 
 
Vilka vinster ser du med att arbeta med patienters beteendeförändringar? 
 
Vilka faktorer är viktiga för att lyckas med livsstilsförändring? 
 
Tycker du att det har blivit vanligare att som sjukgymnast jobba med 
beteendeförändringar? 
 
Vilken kompetens som sjukgymnast anser du kan vara till nytta för att lyckas i arbetet 
med dessa patienter? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
Institutionen för hälsovetenskap    Bilaga 2 
Sjukgymnastutbildningen termin 6 
Boden 
 
 
Hej! 
Vi är två sjukgymnaststuderande som går termin 6. I vår utbildning ingår att skriva en C-
uppsats och vi har valt att skriva om hur sjukgymnaster arbetar med livsstilsförändringar. 
Syftet med studien är att beskriva sjukgymnasters upplevelser av sitt arbetar med patienter 
som är i behov av livsstilsförändringar. 
 
Till vår studie söker vi sjukgymnaster som har erfarenhet och intresse inom området. Den 
metod vi kommer att använda oss av är intervjuer med sjukgymnaster inom primärvården. Vi 
beräknar att intervjun kommer att ta ca 1-1 ½ timme och genomföras på en ostörd plats. 
 
Plats och datum för intervjun bestäms i samråd med respektive sjukgymnast. Intervjun 
kommer att bandas för att sedan skrivas ner ordagrant. Intervjumaterialet behandlas 
konfidentiellt och resultaten kommer att presenteras så att ingen individ skall kunna 
identifieras.  
 
Deltagandet i studien är helt frivilligt och kan när som helst och utan skäl avbrytas, även efter 
det att intervjun är genomförd. 
 
Studien kommer att finnas tillgänglig via institutionens hemsida www.hv.ltu.se under länken 
”examensarbete” i januari 2006. 
 
Vid frågor är ni välkomna att kontakta oss på nedanstående telefonnummer. 
 
Med vänliga hälsningar Sara och Yvonne 
 
 
Sjukgymnaststudent termin 6:  Handledare: 
  
   
Yvonne Polkander      Gunvor Gard, tel: 0921-75800 
070-6843310    Professor, leg. sjukgymnast
    
   
Sara Nilsson    
070-2723620  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.hv.ltu.se/
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