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Fysioterapeutens hälsosamtal -leder det till förändrad livsstil och förbättrad styrka, kondition 

och balans? 

 

Motivational interviewing by physiotherapist- does that lead to improved health-

related lifestyle and better strength, fitness and balance? 

 

 
 
 

Abstrakt 
 
 

Introduktion/bakgrund: Många av våra vanligaste sjukdomar är livsstilsrelaterade och med 

en förbättrad livsstil så minskar riskerna att drabbas av t.ex. diabetes, högt blodtryck, övervikt 

och hjärt- och kärlsjukdomar. En metod som ofta används inom fysioterapin för att försöka 

förändra patientens livsstil är  det s.k. Hälsosamtalet. Hälsosamtalet inriktar sig framförallt på 

personens fysiska hälsa och syftar till att motivera patienten till att förändra livsstil och på så 

sätt erhålla bättre hälsa. Hälsosamtalets genomförande och upplägg baseras till stora delar på 

teorin bakom det inom psykologin mer etablerade s.k. Motiverande Samtalet (MI). Syfte: 

Syftet med föreliggande arbete är att undersöka om Hälsosamtalet leder till förändrad livsstil, 

samt förbättrad styrka, kondition och balans. Metod: Undersökningen baseras på fyra 

personer i yrkesverksam ålder som undersöktes före Hälsosamtalet och tre 

månader efter Hälsosamtalet.  Det som mättes var hälsorelaterad livsstil, styrka, kondition och 

balans. Resultat: Resultatet visar att samtliga individers hälsorelaterade livsstil och balans var 

bättre tre månader efter Hälsosamtalet än före. Övriga undersökta variabler (kondition och 

styrka) hade inte förändrats. Intervjusvar visade att alla fyra rent generellt var mycket positivt 

inställda till hälsosamtalet. Konklusion: Studiens resultat ger en svag indikation att 

Hälsosamtalet hade en positiv effekt på individernas hälsorelaterade livsstil och att 

individernas balans förbättrades. Beträffande styrka och kondition så kunde man inte se några 

förändringar. Kunskapsläget kring Hälsosamtalets effekt är oklart, varför ytterligare forskning 

inom området behövs. 
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Om jag vill lyckas med att 

föra en människa 

mot ett bestämt mål, 
 

måste jag först finna henne 

där hon är 

och börja just där. 
 

Den som inte kan det, lurar sig själv 

när hon tror, att hon kan hjälpa andra. 

För att hjälpa någon måste 

jag visserligen förstå mer, 

än vad hon gör, 

men först och främst förstå, 

vad hon förstår. 

om jag inte kan det, 
 

så hjälper det inte, att jag kan och vet mer. 

Vill jag ändå visa, hur mycket jag kan, 

beror det på att jag är fåfäng och högmodig 

och egentligen vill bli beundrad av den andre 

istället för att hjälpa honom 

All äkta hjälpsamhet börjar med ödmjukhet 

inför den jag vill hjälpa, 

och därför måste jag förstå, 

att detta med att hjälpa 

inte är att vilja härska 

utan att vilja tjäna. 

Kan jag inte detta 

så kan jag inte heller hjälpa någon. 
 

 
 
 

SÖREN KIRKEGAARD (1813-1855) 
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BAKGRUND 
 

Fysisk aktivitet och hälsa 
 

Ett problem i västvärlden är att vi lever ett alltför stillasittande liv (Schantz, 2003). För att 

kroppen ska må bra krävs fysisk aktivitet (FYSS, 2004) och utan fysisk aktivitet är risken stor 

för bl. a övervikt (Schäfer Elinder et al, 2007), diabetes (SBU, 2009), höga blodfetter (FYSS, 

2008) och problem i rörelseapparaten (Schäfer Elinder et al, 2007). Dessa problem kan 

innebära att personer blir sjukskrivna (Försäkringskassan, 2008) som sedermera medför såväl 

personligt lidande som ekonomiska konsekvenser för såväl individ, organisation och 

samhälle. Fysisk inaktivitet är således ett hot mot folkhälsan. Man kan definiera hälsa på 

många olika sätt och ända sedan antiken har teoretiker och forskare försökt att hitta en given 

innebörd för begreppet hälsa (Medin & Alexandersson, 2000). Ännu idag är det emellertid 

inte helt självklart vad begreppet hälsa betyder och innebär. Begreppet hälsa och vad som 

menas med hälsa handlar om värderingar som i sin tur är beroende av vilken kontext som 

råder. Variationen kan ha att göra med kultur, socioekonomisk status, välfärd samt 

uppfattningar om både sig själv och om andra människor (Quennerstedt, 2006). WHO (1948) 

definierar hälsa som "ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. 

Den definitionen formulerades redan 1948 och används flitigt än i dag. 

 
 
 
Beteendeförändring för bättre hälsa 

 

En anledning till bristande hälsa är ofta en osund livsstil (Schantz, 2003), och en förändrad 

och förbättrad livsstil kan många gånger leda till en förbättrad hälsa. Men att som individ 

förändra livsstil är många gånger svårt, också med information, vägledning, stöttning och 

hjälp av en terapeut. Evidens säger att nyckeln till beteendeförändring är motivation 

(Prochaska och DiClemente, 1982). En i sammanhanget central fråga är därför hur man som 

terapeut kan hjälpa individen att själv bli motiverad. 

 
 
 
Vad är motivation? 

 

Ordet motivation härstammar från det latin, och betyder ”att röra”. Motivation är en 

intellektuell och beteendemässig benägenhet att hämta kunskap, agera och förändra. 

Anledning till att nå en förändring kan vara en önskan, en känsla att vara värd något, eller 

tilltro till sin egen förmåga. Självkänsla är betydelsefullt för att en patient ska lyckas med en 

beteendeförändring (Karlsen, 2013). Motivation kan upplevas som ett personlighetsdrag men 
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är mer att betrakta som ett tillstånd som förändras genom påverkan av en mängd olika 

faktorer (ibid.). 

 
Inom litteraturen talas det ofta om två olika sorters motivation: inre och yttre. Yttre motivation 

utgörs av konkreta faktorer i form av belöningar och bestraffningar. De positiva yttre 

motivationsfaktorerna brukar normalt gälla sådant som provision, lön och befordran medan de 

negativa kan bestå av rädsla för avsked eller brist på befordran. Man kan tala om morot och 

piska. Inre motivation är istället förankrad i individen och handlar om hur man t ex trivs med 

sitt arbete eller med den livsstil man har. Till nyckelfaktorerna hör utveckling, erkännande, 

relationer, ansvar och uppmärksamhet. Tre typer av inre motivation har identifierats: a) lust att 

veta, att ta reda på, b) lust att göra, att prestera, c) lust att uppleva (Vallrand 2012). 

 
I ett välfungerande rådgivande samtal stödjer och stärker terapeuten patientens inre 

motivation. Patienten uppmuntras, stödjs och stärks till en hälsosam livsstil genom kunskap 

om vad de själva kan göra för att påverka sin hälsosituation och därmed öka sitt välbefinnande 
 

(Dahlberg & Segersten, 2010).  
 

 
 
 

Hälsosamtalet 
 

Ett hälsosamtal är ett rådgivande samtal mellan terapeut och patient där patientens 

hälsorelaterade livsstil står i centrum. Ett övergripande mål med hälsosamtalet är att motivera 

patienten till egen beteendeförändring. Vikten av rådgivande hälsosamtal betonas bl.a. av 

Socialstyrelsen (2010) där man skriver att rådgivning om levnadsvanor är grunden för alla 

sjukdomsförebyggande åtgärder. Rådgivningen kan ske på många olika sätt. Socialstyrelsen 

(2010) klassificerar rådgivningen i 3 nivåer; kort rådgivning, rådgivning och kvalificerad 

rådgivning. Den korta rådgivningen innefattar standardiserade, korta råd och 

rekommendationer om att exempelvis sluta röka eller bli mer fysiskt aktiv. Normalt sett sker 

ingen uppföljning och åtgärden kräver maximalt 10 minuter. Rådgivning innebär mer av en 

dialog eller samtal och är tidsmässigt mer omfattande än kort rådgivning. Vidare är 

rådgivningen mer patientcentrerad än kort rådgivning, det betyder att den anpassas till den 

enskilda personen och kan kompletteras med olika hjälpmedel och verktyg som kan hjälpa 

personen att förändra levnadsvanan. Rådgivningen kan också kompletteras med uppföljning. 

Den kvalificerade rådgivningen är mer omfattande och följer en viss struktur, och har en 

teoretisk utgångspunkt. Den kvalificerade rådgivningen kan ske individuellt eller i grupp och 

kan förstärkas med särskild uppföljning. En förutsättning för att använda denna form av 
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rådgivning är att personalen är utbildad. De två sistnämnda rekommenderas framför kort 

rådgivning (Socialstyrelsen, 2010). Hälsosamtalet vid Commodia är en form av 

kvalificerad rådgivning. 

 
 

Adelsvärd och Sachs (1996) har fokuserat på hälsosamtalets struktur och olika faser. Den 

första fasen fyller en social funktion. Parterna får möjlighet att lära känna varandra. Vårdaren 

ställer frågor runt livssituationen både hemma och på arbetet. Vårdtagaren bemöts på ett 

bekräftande sätt. Under den andra fasen ställer vårdaren frågor runt medicinska problem. 

Specifika råd ges utifrån detta. Under den tredje fasen är frågorna inriktade mot livsstil och 

vanor. Här identifieras orsaker till ohälsa och hälsoråd ges. Under den sista och fjärde fasen 

går vårdaren igenom exv. testresultat. Denna fas liknar mer en monolog. Vårdaren är mindre 

mottaglig för frågor och kommentarer än tidigare. 

 
 

En som också tittat på hälsosamtalets struktur är Olin Lauritzen (1990). Här identifieras tre 

olika faser. Den första fasen innebär insamlande av uppgifter. Vårdaren styr samtalet och 

ställer frågor. Nästa fas är en bedömningsfas, här analyserar vårdaren de insamlade 

uppgifterna i syfte att se om det föreligger behov av råd och om det finns iakttagbara 

hälsoproblem. Den tredje och sista fasen består av rådgivning, förslag till åtgärder och 

uppföljning. 

 
 

Adelsvärd och Sachs (1996) samt Olin Lauritzen (1990) visar sammanfattningsvis att 

vårdtagaren ges större och mindre utrymme under samtalets olika faser. En del faser är mer 

styrda av vårdaren och en del faser är mer öppna för vårdtagaren. Studierna visar dock att 

vårdaren är den som har störst inflytande över samtalet. 

 

 
Hälsosamtalets teoretiska utgångspunkt 

 

Hälsosamtalets upplägg och genomförande baseras till stora delar på teorin bakom s.k. 

Motiverande Samtal (MI, efter engelskans Motivational Interviewing). MI är en metod som 

utvecklades på 1980-talet av den amerikanska psykologen och professorn William R Miller 

som på 1970-talet började arbeta med missbruksproblem utifrån kognitiv beteendeterapi. 

Miller var också påverkad av Carl Rogers forskning bland annat när det gäller betydelsen av 

empatiskt lyssnade. Forskning indikerade att motstånd och "förnekande" i behandling snarare 

är fenomen som uppstår i relationen mellan klient och rådgivare, än personliga drag hos 

klienter. Erfarenheter av praktiskt arbete med missbrukare bekräftade Millers hypoteser och 
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lade grunden för en fortsatt utveckling av motiverande samtal. Den viktigaste grundstenen i 

MI är det särskilda förhållningssättet, som på engelska kallas MI-spirit. MI har sina rötter i 

humanistisk psykologi, social inlärningspsykologi och motivationspsykologi. Den 

humanistiska psykologin utgår från att individen själv är expert på sig själv och sitt eget liv, 

har de bästa lösningarna på sina egna problem och har själv ansvaret för hur hon lever (Holm 

Ivarsson, 2009). MI bygger på fyra principer: 1) visa empati, 2) utveckla diskrepans, 3) stärka 

patientens egen förmåga att genomföra förändringar samt 4) att reducera patientens eget 

motstånd till förändring (ibid.). Att visa empati definieras i detta sammanhang som att 

anstränga sig att förstå patientens synsätt. Förståelsen gäller inte bara det mer uppenbara 

innehållet utan även de känslor som finns hos patienten och den mer svårfångade innebörden 

av det patienten säger. Att utveckla diskrepans innebär att medvetandegöra att det är skillnad 

mellan vad patienten gör nu och ett annat alternativ. Denna inre konflikt är ett obehag men den 

kanske viktigaste förändringskraften. Samtidigt ska patienten inte erfara att gapet blir för stort 

mellan hur viktigt det är att förändra sig och tilltron till att kunna genomföra förändringen. 

Behandlaren förstärker därför varsamt förändringssidan i konflikten. Att stärka patientens 

tilltro till egen kompetens och hopp om att kunna genomföra en specifik förändring, 

exempelvis att kunna avstå från alkohol, är också en avgörande faktor. Utan tilltro till egen 

förmåga och tilltro till en egen trovärdig plan för hur man ska bära sig åt avstannar 

förändringsaktiviteten. Behandlaren strävar därför efter att uppmärksamma och framhäva 

patientens ansträngningar och ibland mycket små insatser, som ett led i att öka självtilliten. 

Misslyckanden kan omformuleras till mer positiva perspektiv; till exempel kan ett återfall 

omformuleras som att kunskap om vissa risksituationer vunnits. Att reducera motstånd från 

patienten innebär att patienten, öppet eller som inre monolog, argumenterar för att fortsätta 

som hittills, vilket sålunda stärker status quo. Att opåtalat komma med förslag, information 

eller att argumentera för en förändring utlöser ofta invändningar och motstånd. Förutom att 

hålla tillbaka information och rådgivning används en rad strategier för att reducera patientens 

eventuella motstånd. Samtidigt är behandlingsperspektivet på motstånd inte odelat negativt, 

utan motstånd ses också som en källa till fördjupad kunskap om patientens nuvarande situation 

och utifrån vilka bevekelsegrunder hon handlar (ibid.). 



10  

Hälsosamtalet på Commodia 
 

Hälsosamtalet som bedrivs på Commodia och som utgör grunden i denna undersökning har en 

struktur som i stor utsträckning påminner om den struktur som framgår i Olin Lauritzen 

(1990). Vid genomförande lägger vi stor vikt vid att få till stånd ett ömsesidigt förtroende, så 

att det känns bekvämt för personen att prata om sin livsstil. Vi strävar efter en ”vänlig” 

atmosfär, men vill samtidigt vara ärliga och uppriktiga. En strävan är att patienten själv skall 

inse hur det faktiskt ligger till beträffande en ofta osund livsstil. Det är viktigt att tidigt få 

tillåtelse av patienten att ta upp dessa ofta känsliga frågor och att få förståelse och kunskap 

om hur pass motiverad han/hon är till förändring av sin livsstil. 
 

 
 

Hälsosamtalen vid Commodia inleds med ett samtal där jag samlar in information om 

personen, bl.a. hur det ser ut beträffande fysisk aktivitet, sömn och kost, och om det finns 

några fysiska hinder. I samtalet berör man också frågor kring hur motiverad patienten är att 

förändra sin livsstil. Vilka vanor han eller hon har. Samtalet är personcentrerat, vilket betyder 

att det är patientens syn på sin livssituation och livsstil som är fokus under samtalet. Samtalet 

är även målinriktat och jag har ett mål för rådgivningen. Jag uppmärksammar och förstärker 

det som patienten säger, så det ger en positiv riktning. Det görs även några olika fysiska 

tester; konditionstest, styrketest och test av balans. Konditionstest görs för att patienten skall 

få en uppfattning om dennes syreupptagningsförmåga och bli medveten om vad som krävs i 

ett arbete och på fritid. Har man alltför låga värden föreligger risk för ohälsa. Test av styrka 

motiveras på liknande sätt. Balanstestet utgör också en del i den allmänna fysiska förmågan. 

En ytterligare anledning till att testerna görs är att de är lätta att genomföra och för patienten 

relativt lätta att förbättra, något som kan fastställas vid en uppföljning. I fas två, 

bedömningsfasen, analyseras resultaten för att se om det finns behov av råd och om det finns 

iakttagbara hälsoproblem. Den tredje och sista fasen består av rådgivning och förslag till 

åtgärder. 

 
 

Leder hälsosamtalet till förändrad livsstil och hälsa? 
 

Som framgår av det ovan skrivna så är idén med MI och hälsosamtalet att det ska leda till 

förändring av patientens hälsorelaterade livsstil. Med hälsorelaterad livsstil menas i denna 

uppsats patientens fysiska aktivitet och kost. Genom samtalet medvetandegörs patienten om 

hans/hennes hälsa. Terapeuten använder olika metoder för att uppmuntra individens egen 

motivation att själv förstå och motiveras att ta tag i sin egen livsstil och på så sätt få en bättre 

hälsa. Det finns forskning inom området (se ex SBU, 2013) även om den är begränsad, i 
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synnerhet beträffande fysioterapeutens Hälsosamtal. Den forskning som finns utgår mer 

allmänt från MI och dess 

 effekter. I en omfattande SBU rapport (2013) utvärderas det motiverande samtalets effekter på 

livsstilsförändring och hälsa. I rapporten inkluderades åtta randomiserade kontrollerade 

 studier (RCT) där åtgärden var MI i jämförelse med alternativ rådgivning av liknande typ. 
 

Studierna genomfördes i USA (4 stycken), Nederländerna (2 stycken), Tyskland (1 stycken) 

och Nya Zeeland (1 stycken). Utfallsmåtten var fysisk aktivitet och kostförändring. Studierna 

pågick mellan 12 och 104 veckor. Studierna bedömdes vara av låg och måttlig kvalitet.  De 

åtta inkluderade studierna är heterogena vad gäller population, omfattningen och utförandet 

av interventioner, utfallsmått samt kvalitet. Detta gör att det inte är möjligt att göra någon 

meta-analys. Resultaten från studierna gick i olika riktningar. Några visade positiva effekter, 

någon visade negativa och ytterligare några visade inga effekter alls.  

 
Författarna konstaterar att det ännu inte finns tillräcklig evidens att fastslå att MI förändrar 

kostvanor eller fysisk aktivitet ytterligare i jämförelse med alternativ rådgivning av liknande 

typ eller intensitet fast utan MI, även om resultaten från två av studierna visar en positiv effekt 

avseende fettintag. Författarna skriver vidare att detta är den första systematiska översikten 

som undersöker MI i jämförelse med alternativ rådgivning av liknande typ men utan MI som 

metod för att förändra kostvanor eller fysisk aktivitet. Det finns dock flera systematiska 

översikter för MI som metod generellt. Två systematiska översikter har presenterats efter att 

den kommenterade översikten publicerats (VanBuskirk, Loebach Wetherell, 2013; Lundahl et 

al, 2013), men dessa har haft bredare utfallsmått än den kommenterade översikten och 

inkluderat fler studier till följd av vidare kriterier (endast tre studier överlappar). Även om de 

senare publicerade översikterna båda påvisar en viss positiv effekt till följd av MI så visas 

ingen effekt avseende fysisk aktivitet (VanBuskirk, Loebach Wetherell, 2013). Alltså: Viss 

forskning finns och resultaten beträffande MIs effekt är något oklara. En majoritet av studier 

indikerar dock att MI har viss positiv effekt på livsstil och hälsa. En förhoppning med 

föreliggande studie är att den skall bidra till ökad kunskap om Hälsosamtalets effekt på livsstil 

och hälsa. 
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SYFTE 
 

Syftet med  uppsatsen  var att undersöka om fysioterapeutens hälsosamtal leder till 

förändrad hälsorelaterad livsstil samt förbättrad styrka, kondition och balans. 

 

MATERIAL OCH METOD 
 

Undersökningen baserades på fyra personer i yrkesverksam ålder, samtliga var anställda vid 

ett målarföretag i Mellansverige. Företaget var kund hos Commodia. Då Commodia fick 

uppdraget att genomföra Hälsosamtal med dessa personer under samma tidsperiod som jag 

sökte försökspersoner till föreliggande examensarbete var det både praktiskt och lämpligt att 

inkludera dessa personer i  studien. Urvalet var således ett s.k bekvämlighetsurval (Bryman 

2008).  Båda könen var representerade i studien. 

 

I samband med genomförandet av Hälsosamtalet undersöktes deltagarnas kondition, styrka 
 

och balans. Detta är testillfälle 1 (T1). Hälsosamtalet genomfördes av sjukgymnast och tog c:a 
 

60 minuter och är ett standardiserat instrument på Commodia. Efter tre månader gjordes en 

uppföljning (T2). Syftet med uppföljningen av hälsosamtalet var att undersöka hälsosamtalets 

eventuella effekter beträffande livsstil, styrka, kondition och balans. Det var samma person 

som utförde hälsosamtalet (T1) och som utvärderade det (T2). 

 

Dataanalys 
 

Föreliggande studie baserades på ett mycket begränsat material (n=4) varför studien främst är 

att betrakta som en pilotstudie. Undersökningen hade en 

före- efterdesign, vilket betyder att jag undersökte de 4 personerna före interventionen (T1) 

och efter interventionen (T2). Före - efterdesignen är som vetenskaplig design väl beprövad 

(Bryman 2008). 

 

Mot bakgrund av det begränsade materialet analyserades erhållen data på ett mycket enkelt 

deskreptivt sätt. Analysen utgick ifrån om de olika individernas värden har förbättrats, 

försämrats eller är oförändrade mellan T1 och T2. Om värdena hade förbättras var resultatet 

ett +, om de hade 

försämrats var resultatet ett –, och om värdena var oförändrade så var resultatet +/-. Det 

statistiska måttet Teckentest utgår från samma princip (Daniel W, 1995). Teckentestet passar 

bra vid små stickprov och det förutsätter inte att datan är normalfördelad. Fördelen med denna 

analysform är att den är lätt att genomföra och lätt att förstå. (Daniel W, 1995). 

 

Eventuella förändringar i hälsorelaterad livsstil undersöktes genom att vid T2 ställa tre 
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frågor kring individens upplevelse av det genomförda Hälsosamtalet. I analysen 

helhetsbedömdes svaren från dessa tre frågor och utifrån denna bedömning 

kategoriserades svaren på huvudfrågan 

”Leder Hälsosamtalet till förändrad hälsorelaterad livsstil” som + (en förändring har 

skett) eller – (ingen förändring). 

 

Utvärderingsmetoder 
 

Hälsorelaterad livsstil 

 
Om Hälsosamtalet lett till någon livsstilsförändring undersöktes genom att ställa tre enkla 

frågor vid T2. Frågorna löd: 

 

1.   Vad har varit bra med Hälsosamtalet? 
 

2.   Vad var mindre bra med Hälsosamtalet? 
 

3.   Tycker du att dina vanor har förändrats efter Hälsosamtalet? 
 
 
 

 
Styrka 

 
I styrketestet mättes bukmuskelstyrka (antal sit-ups), benstyrka (antal enbensuppresningar 

från brits), armstyrka (antal armhävningar). Män gjorde armhävningarna på tå och kvinnorna 

gjorde det knästående. Deltagarna utförde övningarna och sjukgymnasten instruerade, 

övervakade och registrerade i ett dokument.Individen informerades  att göra så många 

övningar han/hon orkar och bestämde själv när han/hon ville avbryta. Samtliga styrketest är 

internationellt testade för relialibilitet och validitet (Bergkvist M, CA Thorstenson, 2004). 

 

Sit-ups: Gjordes ryggliggande med böjda ben. Armarna i kors över bröstet. Patienten rullade 

upp så skulderbladen lättade från underlaget. Referensvärde 20 stycken. 

 

Enbensuppresningar: Sittande på brits. Armarna hängande vid sidan. 90 graders vinkel i 

höft och knä. Foten i golvet hela tiden. Den andra foten i luften hela tiden. Man fick inte 

”gunga upp”. Sakta upp och sakta ner. Referensvärde 20 stycken. 

 

Armhävningar: Män gjorde tåstående, kvinnor knästående. Axelbrett mellan armarna. Sänkte 

ner till 90 grader i armbågarna. Sakta ner och sakta upp. Referensvärde 20 stycken. 

Kondition 

 
Kondition (syreupptagningsförmågan) mäts med Åstrands cykeltest och graderas enligt en 1 – 

 

5 skala där 1 är mycket lågt och 5 mycket högt. I graderingen tas hänsyn till personens ålder. 
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Cykeltestet består i att deltagaren cyklar på en träningscykel (Monark) i c:a sex minuter på 

submaximal nivå. Pulsband och pulsklockan används, även det av märket Monark. Det som 

testas är det s.k. testvärdet (O2 ml/kg x min), d.v.s. syreupptagningsförmåga i relation till 

kroppsvikt. Åstrands test är standardiserat och validitetstestat För att försäkra mig om hög 

reliabilitet var jag noga med när och hur testet genomfördes. T ex att ingen ätit, rökt eller 

snusat i anslutning till testet (Andersson et al, 2006). 

 

 

Balans 
 

 

Balans mäts i antal sekunder ståendes blundandes på höger respektive vänster ben. Armarna i 

kors över bröstet. Patienten får vingla endast lite. Även detta test är väl etablerat och 

validitetstestat (Thorstenson, 2004). 

 
 
 

  Etiska överväganden 
 

De grundläggande etiska principerna vid forskning är det s.k. informationskravet, 

samtyckeskravet, nyttjandekravet och konfidentialitetskravet (Bryman 2008). I föreliggande 

studie kommer samtliga berörda individer att 1) informeras och 2) ge samtycke för medverkan 

(i detta fall muntligt). Insamlad data kommer 3) inte att användas i någon annan studie eller i 

något annat sammanhang och 4) insamlad data kommer att behandlas helt konfidentiellt.  Mot 

denna bakgrund gör jag bedömningen att inga generella etiska problem föreligger. Vid etiska 

bedömningar måste man alltid väga nackdelar/risker mot fördelar/möjligheter. En nackdel/risk 

som denna studie kan innebära är att deltagarna måste undersökas vid ett extra tillfälle, T2. 

Det kan möjligen medföra problem för deltagarna, då de måste komma på fritid (utanför 

arbete). En annan potentiell risk kan vara att deltagarna känner sig pressade för att de är med i 

en studie. Fördelarna med den här studien är att det kommer att ge en indikation om 

Hälsosamtalet är ett effektivt verktyg. Mot denna bakgrund gör jag bedömningen att fördelen 

med denna studie väger tyngre än de tänkbara negativa följderna. 
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RESULTAT 
 

Person 1, kvinna 25 år. Som framgår av tabell 1 nedan så hade person 1 något bättre 

testvärden vid T2 än vid T1. I synnerhet livsstil och balans hade förbättrats. Magstyrka och 

kondition hade dock gått ner något. 

 

Tabell 1: Testvärden för person 1 beträffande hälsorelaterad livsstil, styrka, kondition och balans vid 

hälsosamtalet och 3 mån efter.  
 

Testad enhet Värde vid T1 Värde vid T2 Utfall 

Hälsorelaterad livsstil: (se separat analys under Livsstil nedan) 
 

            (+) 

Benstyrka: hö 35 vä 35 hö 40 vä 40 (+) 
 

Armstyrka: 
 

20 
 

25 
 

(+) 
 

Magstyrka: 
 

30 
 

20 
 

(-) 
 

Kondition: 
 

4 
 

3 
 

(-) 
 

Balans: 
 

hö 20 sek  

vä 20 sek 

 

hö 50 sek  

vä 50 sek 

 

(+) 

 

 
 

Hälsorelaterad livsstil person 1: 

 
1.   Vad har varit bra med Hälsosamtalet? 

 

2.   Vad var mindre bra med Hälsosamtalet? 
 

3.   Tycker du att dina vanor har förändrats efter Hälsosamtalet? 

 

 
Fråga 1: På den här frågan svarade person 1 att samtalet ledde till att hon blev motiverad att 

träna och att bibehålla sin fysiska förmåga. Hon uppger även att hennes självförtroende har 

stärkts tack vare detta. 
 

 

Fråga 2: Tyckte inte det fanns något som stämde in på fråga 2 

 

 Fråga 3: Har alltid känt att hon har så dålig fysik, så det har känts meningslöst att börja träna.    

Nu känns det lättare att komma igång när hon vet att hon inte är på botten. Har kommit igång  

med promenader och styrketräning hemma. 
 
 
 

Sammanfattande kommentar: Person 1 var mycket positiv till hälsosamtalet. Det har gett 

henne bättre självkänsla ”Varje gång jag tvivlar på mig själv tänker jag att jag klarade dessa 

tester med bra resultat”. Hon har en låg självkänsla och brottas mycket med det. Tänkte förut 

att det ändå inte var någon mening med att sätta igång att träna, nu känns det lättare. Har haft 

lättare komma igång med fysiska aktiviteter efter hälsosamtalet, har börjat promenera mera. 
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Sammanfattningsvis kan man konstatera att Hälsosamtalet har lett till att person ändrat 

livsstil. 
 

 

Person 2 man 26 år. Person 2 har i princip oförändrade värden. Dock förbättrad livsstil och 

balans och magstyrka. 

 
 

 
Tabell 2: Testvärden för person 2 beträffande hälsorelaterad livsstil, styrka, kondition och balans vid 

hälsosamtalet och 3 mån efter. 
 

Testad enhet Värde vid T1 Värde vid T2 Utfall 

Hälsorelaterad livsstil: (se separat analys under Livsstil nedan) 
 

            (+) 

Benstyrka: hö 25 vä 25 hö 25 vä 25 (+/-) 
 

Armstyrka: 
 

20 
 

20 
 

(+/-) 
 

Magstyrka: 
 

30 
 

40 
 

(+) 
 

Kondition: 
 

3 
 

3 
 

(+/-) 
 

Balans: 
 

hö 8 sek  

vä 16 sek 

 

hö 21 sek  

vä 30 sek 

 

(+) 

 

 
 
 

Hälsorelaterad livsstil person 2: 

 
1.   Vad har varit bra med Hälsosamtalet? 

 

2.   Vad var mindre bra med Hälsosamtalet? 
 

3.   Tycker du att dina vanor har förändrats efter Hälsosamtalet? 

 

 
Fråga 1: På den här frågan svarade person 2 att han tyckte det känns bra att gå igenom hela 

kroppen, få koll på kroppen som han uttryckte det. Ungefär som en bilbesiktning. Få koll på 

vad som krävs konditions – och styrkemässigt för att kroppen ska klara av arbete, fritid mm. 

Fått motivation att ändra några levnadsvanor, ffa vad gäller kost och fysisk aktivitet. 

 

Fråga 2: Tyckte inte det fanns något som stämde in på fråga 2. 
 

Fråga 3: Det samtalet ledde till rent konkret var att han har köpt en cykel och att han har börja 

cykla till och från arbetet, ca 7 km enkel väg. Han har även börjat spela innebandy 1ggr/v. 

Vad gäller kosten har han börjat äta sallad till maten varje dag, vilket han inte gjorde tidigare. 
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Sammanfattande kommentar: Sammanfattningsvis kan man även om person 2 säga att 

hälsosamtalet gett förändringar i hälsorelaterad livsstil beträffande fysisk aktivitet och kost. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Person 3 kvinna 23 år. Person 3 har förbättrat alla värden utom benstyrka och kondition. Se 

tabell 3. 

 
 

 
Tabell 3: Testvärden för person 3 beträffande hälsorelaterad livsstil, styrka, kondition och balans vid 

hälsosamtalet och 3 mån efter. 

 

Testad enhet Värde vid T1 Värde vid T2 Utfall 

Hälsorelaterad livsstil: (se separat analys under Livsstil nedan) 
 

            (+) 

Benstyrka: hö 25 vä 25 hö 25 vä 25 (+/-) 
 

Armstyrka: 
 

20 
 

25 
 

(+) 
 

Magstyrka: 
 

20 
 

30 
 

(+) 
 

Kondition: 
 

3 
 

3 
 

(+/-) 
 

Balans: 
 

hö 14 sek  

vä 15 sek 

 

hö 20 sek  

vä 30 sek 

 

(+) 

 

  

 

Hälsorelaterad livsstil person 3: 

 
1.   Vad har varit bra med Hälsosamtalet? 

 

2.   Vad var mindre bra med Hälsosamtalet? 
 

3.   Tycker du att dina vanor har förändrats efter Hälsosamtalet? 

 
 

Fråga 1: Hon har börjat tänka mer på hälsan och sin livsstil, vilket hon inte gjort så mycket 

tidigare. Förstått betydelsen av att man kan påverka sin hälsa. 
 

Fråga 2: Tyckte inget speciellt var dåligt. 
 

Fråga 3: Har börjat äta nyttigare, tänker mer på vad hon äter. Äter frukt och grönt några ggr/v 

mot att tidigare bara ätit sporadiskt. Har tidigare ridit 1 ggr/v, hon har nu ökat till 2 ggr/v. Har 

även åkt skridskor några gånger. 
 

Sammanfattande kommentar: Även person 3 har förändrat vissa av sina levnadsvanor. Ökat 

sin fysiska aktivitet och till viss del förändrat kosten. 



18  

Person 4 man 28 år. Person 4 har mest oförändrade värden. Men balans och livsstil har 

förändrats i positiv riktning. Se tabell 4. 

 
 

 
Tabell 4: Testvärden för person 4 beträffande hälsorelaterad livsstil, styrka, kondition och balans vid 

hälsosamtalet och 3 mån efter.  

 

Testad enhet Värde vid T1 Värde vid T2 Utfall 

Hälsorelaterad livsstil: (se separat analys under Livsstil nedan) 
 

            (+) 

Benstyrka: hö 25 vä 25 hö 25 vä 25 (+/-) 
 

Armstyrka: 
 

17 
 

14 
 

(-) 
 

Magstyrka: 
 

20 
 

20 
 

(+/-) 
 

Kondition: 
 

3 
 

3 
 

(+/-) 
 

Balans: 
 

hö 6 sek  

vä 15 sek 

 

hö 26 sek  

vä 33 sek 

 

(+) 

 

 

Hälsorelaterad livsstil person 4: 
 

1.   Vad har varit bra med Hälsosamtalet? 
 

2.   Vad var mindre bra med Hälsosamtalet? 
 

3.   Tycker du att dina vanor har förändrats efter Hälsosamtalet? 

 

 
Fråga 1: Tyckte att det var bra att få ”svart på vitt” att han är otränad. Bra att få ”kolla upp” 

den fysiska hälsan. Han tänker inte så mycket på kroppen, detta gjorde att han fick sig en 

tankeställare kring hälsan. 
 

Fråga 2: Inget speciellt som var dåligt 
 

Fråga 3: Han har förändrat kosten. Tänker nu mer på vad han stoppar i sig. Äter inte som 

tidigare onyttigheter under veckan, småäter mindre. Fortsätter med promenader som tidigare 

på helgerna. Så fort han blir klar med renoveringen av sitt hus, ska han komma igång med 

löpning. Gör styrketräning hemma några ggr/v efter hälsosamtalet. 
 

 
 

Sammanfattande kommentar:Också person 4 har förändrat vissa av sina levnadsvanor. Han 

har till viss del förändrat kosten, slutat med onyttigheter under veckan. Fått sig en tankeställare 

att det är viktigt att tänka på kroppen. Har kommit igång med styrketräning hemma. 
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DISKUSSION 
 

 

Resultatdiskussion: 
 

Syftet med föreliggande uppsats var att undersöka om fysioterapeutens hälsosamtal leder till 

att patienten förändrar sin hälsorelaterade livsstil, och om det sker en förbättring av patientens 

styrka, kondition och balans. Individerna var alla under 30 år, alla i heltidsarbete. Ingen hade 

några fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar. 

 

I en första analys så kan man titta på utfallet från det totala antalet tester före och efter. Då det 

sammanlagda antalet utfall per person är sex, betyder det att det totala antalet utfall är 24 

(6x4). Av dessa totalt 24 utfall så visar resultatet att 14 utfall är positiva (+), 6 är neutrala (+/-) 

och 4 är negativa (-). En sådan grov analys visar att värdena generellt sett var bättre vid T2 än 

vid T1, vilket då skulle kunna vara en svag indikation på att Hälsosamtalet generellt verkar ha 

en positiv effekt på de undersökta variablerna. 

 

Om man analyserar de olika måtten var för sig, så ser man att samtliga fyra uppgav en 

förbättrad hälsorelaterad livsstil och balans vid uppföljningen. Beträffande kondition, 

benstyrka, armstyrka och magstyrka så var värdena oförändrade. Det som förbättrats hos 

individerna är således hälsorelaterad livsstil och balans. 

 

Resultatet att Hälsosamtalet har påverkat individernas hälsorelaterade livsstil är positivt och 

intressant. Att åstadkomma en livsstilsförändring hos individen är huvudsyftet med 

Hälsosamtalet. Utifrån svaren från intervjuerna kan man se att alla fyra var mycket positivt 

inställda till hälsosamtalet. Person 1 uppgav att hon fått bättre självkänsla. Person 2 uppger att 

hälsosamtalet fick honom att bli mer fysiskt aktiv. Ett konkret resultat av Hälsosamtalet var 

att han köpte sig en cykel. Både person 3 och person 4 har börjat äta nyttigare och tänker mer 

på vad de äter. 

 

Även resultatet beträffande de deltagande individernas balans är positivt. Balansen har ökat 

markant för samtliga individer, och balans är ett intressant mått i sammanhanget. Det finns 

många studier som pekar på vikten av god balans (Chelin et al, 1997 och Sihvonen 2004). Har 

försökspersonerna haft lättast att ta till sig balansträningen? Min uppfattning är att om man 

blir uppmärksam på att balansen är undermålig, så blir man förvånad, man tror sig ofta ha en 

bra balans. Det är inget man direkt testar i vardagen. Om man är armsvag eller bensvag, är det 

mer påtagligt. Att man blir uppmärksam på den nedsatta balansen, gör kanske att man 

medvetet eller omedvetet tränar detta. Extra viktigt med balansen då försökspersonerna är 

målare och ofta är på höga höjder, på stegar etc. 
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Förstås hade det varit positivt om också individernas styrka och kondition hade förbättrats, 

men någon sådan tendens får inget stöd av erhållna resultat. Kanske är det heller inte så 

förvånande att individernas styrka inte förändrats mellan T1 och T2. För att förändra och 

förbättra styrka krävs i regel aktiv styrketräning (Forsberg och Saltin, 1984). Att hälsosamtalet 

på ett direkt sätt skulle resultera i att deltagarna börjar träna styrketräning är kanske inte så 

sannolikt? Något mer förvånande är att inte heller konditionen verkar ha förbättrats mellan T1 

och T2. Kondition är väsentligt lättare att förbättra än styrka, med relativt lätta och mindre 

krävande aktiviteter som promenader, lättare löpning, simning etcetera. Kondition är 

emellertid en färskvara (Forsberg och Saltin, 1987). Sammanfattningsvis kan man säga att 

resultaten i föreliggande uppsats ligger väl i linje med övrig forskning beträffande 

Hälsosamtalets och MIs effekt på hälsa och livsstil. I en omfattande rapport från 2013 (SBU, 

2013) slås det fast att forskningsläget hittills inte ger någon klar bild beträffande MIs effekt. 

De studier som är gjorda är få och av medelgod eller låg kvalitet. Två studier som är försiktigt 

positiva och som är gjorde efter SBU rapporten är VanBuskirk et al 2013 och Lundahl et al 

2013. 
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Metoddiskussion: 
 

Resultatet från föreliggande studie är alltför litet för att några säkra slutsatser skall kunna dras. 

Möjligen kan man tolka resultaten som en svag indikation. För att kunna uttala sig om 

Hälsosamtalet effekter med någon form av statistisk säkerhet måste man ha ett väsentligt 

större material. Det är heller inte ett slumpmässigt urval, som också är en svaghet om man ska 

analysera materialet statistiskt. En tredje uppenbar svaghet är att det inte finns en 

kontrollgrupp (Bryman, 2008). Logiken i en före- efterstudie som denna är att man förklarar 

eventuella skillnader mellan T1 och T2 med interventionen, alltså Hälsosamtalet. Men utan 

kontrollgrupp så kan man aldrig utesluta att en förändring har andra förklaringar än den 

intervention man vill undersöka. I föreliggande studie skulle förändringen t ex kunna bero på 

att T1 och T2 sammanföll med nyår. Då skulle förändringen kunna bero på ett nyårslöfte och 

inte på hälsosamtalet. Man skall dock inte glömma att studier med kontrollgrupp också har 

nackdelar och begränsningar. Att erhålla en adekvat kontrollgrupp är på många sätt både svårt 

och resurskrävande. En av fördelarna med före-efterdesign är att den är praktiskt och enkelt 

att genomföra. Man kan ha synpunkter på analysmetoden, t ex att en liten förbättring mellan 

T1 och T2 värderas på samma sätt som en stor förbättring. Man gör tex ingen skillnad på om 

man vid T2 kan göra en eller hundra fler armhävningar än vid T1. Det registreras bara som en 

förbättring. Men så är teckentestet utformat. 

 

Man kan också ha synpunkter på de olika testmetoderna i studien, är t ex sit-ups och 

armhävningar relevanta utfallsmått? Det finns flera anledningar till valet av testmetoder. Dels 

är det dessa tester vi regelbundet använder på Commodia, dels är de enkla att informera om, 

utföra, mäta och förstå. Man kan också diskutera måttens reliabilitet. Man kan t ex inte 

utesluta att en person orkar göra 20 armhävningar ena dagen och  bara 15 dagen efter. 

Hälsorelaterad livsstil mättes med tre relativt enkla frågor: Vad var bra med hälsosamtalet? 

Vad var mindre bra med hälsosamtalet? Tycker du att dina vanor förändrats efter 

hälsosamtalet? Frågorna togs fram av handledare och författare. Då dessa frågor varken är 

validitetstestade eller reliabilitetstestade är det svårt att uttala sig om frågornas kvalitet. 
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KONKLUSION 

 
 

Syftet med föreliggande uppsats var att undersöka om fysioterapeutens Hälsosamtal leder till 

att patienten förändrar sin livsstil, och om det sker en förbättring av patientens styrka, 

kondition och balans. Studiens resultat ger en svag indikation att Hälsosamtalet hade en 

positiv effekt på individernas hälsorelaterade livsstil och att individernas balans förbättrades. 

Beträffande styrka och kondition så kunde man inte se några förändringar. Kunskapsläget 

kring Hälsosamtalets effekt är oklart, varför ytterligare forskning inom området behövs. 
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