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Abstrakt  
Introduktion/bakgrund:  

Behovet och förekomsten av innovation och forskning inom sjukgymnastik ökar, däremot 

finns brister i innovationsprocessen som gör att de senaste innovationerna inte används i 

praktiken. Anledningen till detta kan vara många och finnas på olika nivåer i vårdprocessen. 

Innovationens och yrkesutövarens egenskaper, patienten, socialt och organisatoriskt och 

ekonomisk och politisk bakgrund kan vara områden som påverkar innovationsspridningen 

Syfte: Syftet med studien var att undersöka förutsättningarna för innovationsspridning 

inom sjukgymnastikens arbetsfält. Metod: Rapporten var en systematisk 

litteratursammanställning. Databaserna som användes för sökningen var AMED, PubMED 

och ProQuest. Sökningen utgick från kombinationer av Meshtermerna “Diffusion of 

Innovation” och “Physical Therapy Modalities” och “Physical Therapy Specialities”. 

Slutligen inkluderades 18 artiklar i studien. Resultat: Bland faktorerna som lyftes var ”En väl 

beskriven metod” den vanligast förekommande främjande faktorn. Ibland de hämmande 

faktorerna var ”Ekonomiska aspekter”, ”Tid” och” Negativ attityd mot innovation. Bristande 

intresse och förståelse för innovationen. Negativ mot hjälp från vissa nationer.” de faktorer 

som förekom mest frekvent. Konklusion: Faktorerna som lyftes fram som främjande och 

hämmande i studien illustrerar möjligheterna och svårigheterna som finns vid spridning av en 

innovation. Vilken strategi som är bäst för att påverka dessa kräver utökad forskning men 

tydligt är att både innovatörer och praktiska verksamheter behöver arbeta med både 

hämmande och främjande faktorer för att minska skillnaderna mellan teori och praktik. 

 

Nyckelord: Innovation, sjukgymnastik, utveckling. 
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Inledning  
Flera faktorer gör att behovet för innovation ökar inom hälso- och sjukvård. Befolkningens 

livslängd ökar och med alltfler äldre i samhället uppkommer ett ökat behov av sjukvård. Över 

tid påverkas befolkningen i samhället som blir mer informerad och uppdaterad och ställer 

högre krav på sjukvården (1). 

Sjukgymnaster tillhör en relativt ung profession som länge agerat utifrån tidigare erfarenhet 

och där den vetenskapliga grunden håller på att byggas upp.  Mängden forskning inom 

sjukgymnastik har ökat drastiskt framförallt det senaste årtiondet (2) och förutsättningarna för 

informationsspridning utvecklas och ger möjlighet till kommunikation över stora avstånd. 

Ändå visar litteraturen idag att forskningsinformation inte används rutinmässigt av hälso- och 

sjukvårdspersonal och att sjukgymnaster fortfarande är en yrkesgrupp som ofta använder 

metoder utan tillräcklig vetenskaplig grund (3,4). 

 

I sjukgymnasternas etiska regler som tagits fram av legitimerade sjukgymnasters riksförbund 

så framhålls det att sjukgymnasten ska underhålla den egna kompetensen genom att följa 

utvecklingen inom det egna området samt att man har ansvar för utveckling av professionen 

(5). 

En invention definieras som första uppkomsten av en idé till en ny produkt eller process 

medan en innovation även innehåller implementering, användandet och utvärdering av värdet 

av produkten/processen för målgruppen (6). 

Processen för en innovation har flera steg från problemidentifiering och idégenerering till 

idéutvärdering och utveckling. Därefter kan en första implementering ske och sedan 

kommersialisering och spridning (2). 

 

Berwick 2003 illustrerar utmaningen med innovationsspridning genom historien om Captain 

James Lancaster som 1601 genom egna försök upptäckte att citronjuice förhindrade att hans 

besättning dog i skörbjugg. Även om bevisen var starka så var det inte förrän 1795, nästan 

200år senare, som den brittiska flottan anammade idén och började köpa in citrusfrukt till sin 

besättning (7). 

Självklart har mycket förändrats sedan historien om Captain James Lancaster men ändå 

kvarstår problemet med att utveckla innovationer från teori till praktik. Ett exempel från 

dagens sjukvård är att vetskapen och evidensen för att regelbunden och noggrann handtvätt 
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minskar förekomsten av infektioner är hög och detta har varit känt sedan 1800-talet. Ändå 

visar undersökningar att råden om handhygien ändå inte följs fullt ut av vårdpersonalen (8). 

Viktiga faktorer som antas påverka i vilken grad forskningsresultat används inom hälso- och 

sjukvård är hur forskningsinformationen sprids, samt personalgruppernas utbildning, 

personliga egenskaper samt arbetsmiljö (9). 

 

Enligt Rogers 1995 så finns fem faktorer som är avgörande för innovationens spridning;  

Relativ fördel (Relative advantage): Syftar till i vilken grad innovationen uppfattas som 

bättre än idén den ersätter av en viss population. Faktorer som kan vara avgörande är t.ex. 

ekonomisk fördel, bekvämlighet eller tillfredställelse. Ju större fördel som uppfattas av 

användaren ju fortare sprids idén. Det finns inga bestämda regler för vad som är en relativ 

fördel då detta beror på den specifika användargruppens behov och uppfattning. 

Kompatibilitet med befintliga värden och praxis (Compatibility with existing values and 

practices): Syftar till i vilken grad innovationen överensstämmer med användargruppens 

värderingar, tidigare erfarenheter och behov. En idé som är kompatibel med användarens 

tidigare normer, praxis och erfarenhet sprids snabbare än en som är okompatibel. 

Enkelhet och användarvänlighet (Simplicity and ease of use): Syftar till om idén upplevs 

som lätt att förstå och använda. En produkt som är enkel att förstå implementeras snabbare än 

en produkt som tvingar användaren att utveckla nya färdigheter. 

Möjlighet till försök(Trialability): Syftar till hur enkelt det är att testa produkten i en liten 

skala. En innovation som enkelt kan testas innebär en mindre risk för en potentiell användare. 

Observerbara resultat (Observable results): Syftar till hur enkelt det är att se resultatet av 

en produkt, ju enklare det är desto mer troligt är det att idén anammas. Synliga resultat sänker 

osäkerheten och stimulerar till diskussion bland andra potentiella användare.  

Dessa fem faktorer står för mellan 49 och 87 % av variationen i anammandet av en produkt 

(10). 

 

Enligt Rogers teorier 1995 kan en population ibland behöva delas in i olika grupper, en 

anpassning behöver ske till de olika gruppernas egenskaper, informationen som sprids kan 

behöva vara olika beroende på vilken del av populationen innovationen ska säljas in hos; 

Innovators: Visionärer, kreativa, hårt arbetande innovatörer som arbetar fram nya produkter 

och processer. Innovatörerna kan dock bli lite insnöade och fixerade och endast se 

innovationen ur ett perspektiv. 
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Early adopters: Så fort synbara resultat uppvisas ansluter sig Early adopters. De söker nya 

projekt att investera pengar och tid i. De ses som trendsättare och det de har att säga om 

produkten är avgörande för innovationens fortsatta spridning. Gruppen är lätt att övertala då 

de söker efter ett ekonomisk och socialt försprång. Gruppen är även mycket användbar genom 

att de kan testa och därefter ge värdefull feedback och leda till utveckling av innovationen. En 

innovation som gått hem hos Early adopters går dock inte alltid hem hos majoriteten. 

Early majorities: Den tidiga majoriteten behöver säkra bevis på fördelar med innovationen. 

De tar inga risker varken socialt eller ekonomiskt, vill inte lägga ner tid, pengar eller 

ansträngning. De letar efter beprövade, enklare och bättre sätt att göra vad de redan gör. De är 

även personer med vanliga liv med jobb och familj. 

Late majorities: Den sena majoriteten är konservativ och hatar risker och de är obekväma 

med nya idéer. De drivs av rädslan för att inte passa in och kommer att följa normer och 

etablerat mode. De påverkas ofta av åsikter från sista gruppen i processen; Laggards. 

Laggards: Eftersläntrarna håller ut till sist, de ser höga risker i att anamma nya idéer de är 

mycket oroliga och arbetar med att hitta motargument mot din idé. I de tidiga stadierna av 

innovationsspridningen kan man förmodligen ignorera synpunkterna från eftersläntrarna men 

då man kommer till den sena majoriteten så är det viktigt att arbeta med deras kritik då de 

annars lätt delar med sig av sin rädsla (10). 

 

 

 

Figur 1 illustrerar under vilken del av spridningen olika grupper anammar innovationer (10). 

Grol 2004 har utifrån tidigare forskning lyft fram olika faktorer som kan påverka 

innovationsspridning i olika nivåer (11). Precis som Rogers 1995 så beskriver han att 

innovationens och yrkesutövarens egenskaper kan påverka spridningen. Men lyfter även fram 
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patienten, socialt sammanhang, organisatoriskt sammanhang och ekonomisk och politisk 

bakgrund som påverkande faktorer. (10) 

Påverkande faktorer enligt Grol 2004: Innovation: Fördelar i praktiken, genomförbarhet, 

trovärdighet, tillgänglighet och hur attraktiv innovationen är. Enskild yrkesutövare: Kunskap, 

Medvetenhet, attityd och motivation till förändring och rutiner. Patienten: kunskap, förmåga, 

attityd och efterlevnad (compliance). Socialt sammanhang: Åsikter från kollegor, samarbete, 

ledarskap. Organisatoriskt sammanhang: Organisation av vårdprocesser, personal, kapacitet, 

resurser, strukturer. Ekonomiska och politisk bakgrund: Finansiella arrangemang, regler och 

bestämmelser samt politisk (11). 

 

Så forskning och innovationer finns men verkar ändå inte i tillräcklig grad implementeras i 

praktiken. Detta tyder på att sista steget i innovationsprocessen, innovations spridning/ 

diffusionen av innovationen, ofta inte har hunnits med eller har misslyckats.  För att minska 

skillnaderna mellan teori och praktik behöver man ha en kunskap om vad som hindrar 

implementeringen av ny kunskap inom sjukgymnastiken. Det finns idag inga tydliga bevis på 

vilken strategi som är bäst för att arbeta med förändring men forskningen tyder på att 

strategier som riktar sig mot specifika hinder är mer effektiva än det som inte är det (8). 

 

I denna studie innefattar innovationsspridning även implementering och användandet av 

innovationen i linje med Rogers 1995 (10). 
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Syfte 
Syftet med denna studie var att beskriva förutsättningar för innovationsspridning 

inom sjukgymnastikens arbetsfält. 

Frågeställningar 
- Vad kan hämma innovationsspridning inom sjukgymnastikens arbetsfält? 

- Vad kan främja innovationsspridning inom sjukgymnastiken arbetsfält? 

Metod 

Genomförande 
Inklusionskriterier: 

 Artikeln lyfter fram faktorer som hämmar och eller främjar spridning innovation . 

  Artikeln finns tillgänglig i Fulltext.  

 Artikeln behandlar innovationer i sjukgymnastens arbetsfällt. 

Exklusionskriterier: 

 Artikeln lyfter inte fram faktorer som hämmar och eller främjar spridning av 

innovation.. 

 Artikeln finns inte tillgänglig i Fulltext. 

 Artikeln behandlar innovationer utanför sjukgymnastikens arbetsfält. 

Sökning i Pubmed efter passande Mesh-termer gav ”diffusion of innovation”,  ”Physical 

therapy modalities” samt ”physical therapy specialities”. Dessa sökord används för sökningar 

i Pubmed, Proquest (ger samlade resultat från 16databaser) och AMED (se tabell 1 för 

sökningsresultat). Olika kombinationer av sökorden användes för att hitta artiklar resultat i de 

olika databaserna. I tabellen redovisas de sökningar som gav relevanta resultat. Ytterligare 

sökningar utfördes men gav inga ytterligare relevanta artiklar. Artiklarna hämtades mellan 

2012-09-12 och 2012-11-14. Abstract lästes igenom för att utifrån inklusionskriterierna välja 

ut de artiklar som var relevanta för syftet. Ytterligare artiklar valdes bort efter att hela 
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artiklarna granskades utifrån inklusionskriterierna. Inga gränser för när artikeln skulle vara 

publicerad fanns. Totalt inkluderades 18 artiklar i studien.  
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Tabell 1: Sökresultat. 

Databas/sökord Antal träffar Relevanta  Dubbletter Inkluderade 

PubMed 

"Physical Therapy 

Modalities"[Mesh])) 

AND ("Diffusion of 

Innovation"[Mesh]) 

47 23 11 15 

(("Diffusion of 

Innovation"[Mesh])) 

AND ("Physical 

Therapy 

Specialities"[Mesh])) 

22 7 4 7 

Proquest 

“Diffusion of 

innovation” AND 

“physical therapy 

modalities” 

25 11 11 11 

AMED   

“Diffusion of 

innovation” AND 

Physiotherapy 

1 1 0 0 
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Analyskriterier 
Ur artiklarna lyfts faktorer som kan hämma och främja innovationsspridning ut. De delas in i 

en hämmande och en främjande grupp. Därefter finns ett behov av att ytterligare gruppera 

resultaten utifrån vilken typ av främjande och hämmande faktorer det är. Grupperna skapas 

utifrån vilka resultat som identifierats i artiklarna samt med inspiration av grupperingarna 

gjorda av Rogers 1995 och Grol 2004 (10,11).  Resultatgrupper: sjukgymnasten, 

organisationen, marknadsföringen av innovationen samt patientinflytande.  

Analys genomfördes därefter inom respektive grupp och baserades på hur vanligt 

förekommande faktorerna var i de analyserade artiklarna d.v.s. i hur många artiklar förekom 

faktorn. 

Betydelse 
Jag bedömer att utifrån resultaten kan jag samla kunskap om hur förutsättningar för 

innovation inom sjukgymnastik ser ut idag. Med den kunskapen kan man i större utsträckning 

anpassa innovationer och spridningsprocesser samt ge förslag på hur sjukgymnasten roll kan 

få ett ökat fokus på innovation och implementering. 

Etiska överväganden 

Vid urval av artiklar får inte favorisering av databas eller författare ske samt och det krävs att 

man undviker att söka artiklar som stödjer ett visst resultat. De artiklarna som används som 

grundas på kliniska studier ska vara etiskt granskade.  
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Resultat 

Resultat. Främjande faktorer: 

 

Tabell: Främjande faktorer indelade i fyra grupper och analyserade utifrån vilka som förekom 

flest gånger inom varje område. 

 

Sjukgymnasten Främjande faktorer Artikel 

Intresse och positiv attityd till innovation och en vilja att 

förändra. 

 (12, 13,14) 

God kunskap om innovationens syfte, innehåll och 

utförande. God förmåga att motivera och hitta 

användningsområden/patienter att använda innovationen 

på. 

(12, 14, 15) 

 

Personfaktorer: 

Nyutbildade, unga, har vidareutbildning 

(specialistkompetens). 

(16,17) 

Positiva erfarenheter av en viss innovation.  (12,14) 

Sjukgymnasten är aktivt lärande och har förståelse för 

innehåll och implementering av forskning. 

 

(12, 18) 

 

Organisationen 

 

Stöd, uppmuntran från kollegor och överordnade. 

Uppdaterade sjukgymnaster belönas. 

(12, 14, 

16,19) 

Tillgång till passande lokaler och utrustning. 

Innovationen är lätt att applicera till den kliniska 

verksamheten. 

(13,16, 

20,21) 

Ekonomiska faktorer. Inköpskostnad, är innovationen 

debiterbar) 

(20,21) 

Hjälp att utföra innovationer från tillexempel 

hemsjukvården. 

Sammanhängande teoretisk ram i organisationen. 

(14) 

Förändringar i bedömningsmallar (14) 



13 
 

 

Utbildande arbetsplatser/närvaro av studenter (16) 

Tillräckligt med patienter med användning av 

innovationen. 

(20) 

 

Sammanhängande teoretisk ram i organisationen.  (22) 

Samarbete mellan forskningscenter och praktiska 

kliniker. 

(23) 

Marknadsföring En väl beskriven metod. 

(Video och bilder underlättar i jämförelse med text, 

manualer finns tillgängliga för sjukgymnaster, praktisk 

workshop för att lära ut metoden, metodbeskrivningen 

innehåller optimal tid, intensitet för intervention, 

anpassningsförslag för metoden) 

(13, 15, 17, 

19, 24, 25, 

26) 

Mycket, upprepad och anpassad/riktad information om 

innovationen till både sjukgymnaster och patienter. 

(12,19,25) 

 

Användande av media/moderna kommunikationsmetoder 

för att nå många sjukgymnaster samtidigt. 

(13,19,25) 

Göra forskningsresultat snabbare och lättare att nå för 

sjukgymnasten samt att välja att redovisa kliniskt 

relevanta resultat som kan värdesättas av såväl patient, 

försäkringsbolag och vårdpersonal. 

(13,17) 

 

Elektroniska system som riktlinjer/ stöd vid 

beslutsfattande. Som finns tillgängliga vid beslutsfattande 

situationer. 

(13, 24) 

Information om innovation sprids informellt mellan 

sjukgymnaster. T.ex. Forum där sjukgymnaster kan 

diskutera erfarenheter/kunskaper om metoden med 

varandra. 

(27,28) 

Samarbete mellan organisationer både i och utanför 

vården (patiener, personal, anhöriga, beteendevetare, 

politiker, marknadsföringspersonal o.s.v.) 

(17) 

Att innovatörerna själva besöker 

sjukgymnasten/arbetsplatsen 

(19) 
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Innovationen förekommer i olika typer av forum. 

Utbildningar, professionella tidsskrifter, kliniska 

riktlinjer. 

(28) 

Patientinflytande Patienten är informerad om innovationen. (19, 25) 

Att patienter som fått goda resultat av innovationen 

sprider det till andra patienter i samma situation. 

(27,28) 

Stöd och uppmuntran från andra patienter och anhöriga. (14) 

Patienten lyfter problem som leder sjukgymnasten till 

innovationen. 

(14) 

Patienten har intresse/acceptans för innovationen. (20)  

 

Resultatanalys. Främjande faktorer: 
Inom området sjukgymnasten var ”Intresse och positiv attityd till innovation och en vilja att 

förändra” en faktor som förkom i tre artiklar varav en studie av observations och 

fokusgruppintervjuer (12), en litteraturstudie (13) samt en kvalitativ intervjustudie (14).  

”God kunskap om innovationens syfte, innehåll och utförande samt att motivera och hitta 

användningsområden/patienter att använda innovationen på” var en faktor som förkom i tre 

artiklar varav en studie av observations och fokusgruppintervjuer (12), en litteraturstudie (13) 

samt en tidningsartikel (15) . Dessa två faktorer var de vanligast förekommande faktorerna i 

det analyserade artiklarna.  

De två vanligaste främjande faktorerna som lyftes fram inom Organisation var ”Stöd och 

uppmuntran från kollegor och överordnade. Uppdaterade sjukgymnaster belönas” som 

förekom i fyra artiklar varav en studie av observations och fokusgruppintervjuer (12), en 

kvalitativ intervjustudie (14), en klinisk enkätstudie (16) samt en Editors Note (19). Samt ” 

Tillgång till passande lokaler och utrustning. Innovationen är lätt att applicera till den 

kliniska verksamheten” som förekom i fyra artiklar varav två litteraturstudier (13,21), en 

klinisk enkätstudie (16) och en litteraturstudie/intervjustudie/enkätstudie (20).  

Bland de faktorer som ansågs främjande inom sättet att marknadsföra en produkt var ”En väl 

beskriven metod.(Video och bilder underlättar i jämförelse med text, manualer finns 

tillgängliga för sjukgymnaster, praktisk workshop för att lära ut metoden, 

metodbeskrivningen innehåller optimal tid, intensitet för intervention, anpassningsförslag för 

metoden)” den som förekom i sju artiklar varav tre litteraturstudier (13, 25, 26), en 
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tidningsartikel (15), en Invited commentary/authors response (17), en Editors Note (19) samt 

en formativ utvärderingsstudie Pilot studie (24).  Därefter var de vanligast förekommande 

faktorerna ”Användande av media/moderna kommunikationsmetoder för att nå många 

sjukgymnaster samtidigt” som förekom i tre artiklar varav en studie av observations och 

fokusgruppintervjuer (12), en Editors Note (19), en litteraturstudie(25) och ” Mycket, 

upprepad och anpassad/riktad information om innovationen till både sjukgymnaster och 

patienter” som förekom i tre artiklar varav två litteraturstudier (13, 25) och en Editors Note 

(19). 

”Att patienter som fått goda resultat av innovationen sprider det till andra patienter i samma 

situation” som förekom i två artiklar varav en Editors Note (19) och en litteraturstudie(25) 

och ”Patienten är informerad om innovationen” som förekom i två artiklar varav en studie av 

observation, intervju och enkätstudie (27) samt en tidsskrifts artikel (28) var de vanligast 

förekommande främjande faktorerna inom Patientinflytande.  

Bland de faktorer som lyftes fram är ”En väl beskriven metod.(Video och bilder underlättar i 

jämförelse med text, manualer finns tillgängliga för sjukgymnaster, praktisk workshop för att 

lära ut metoden, metodbeskrivningen innehåller optimal tid, intensitet för intervention, 

anpassningsförslag för metoden)” mest frekvent bland alla främjande faktorer. 

Resultat. Hämmande faktorer: 
Tabell: Hämmande faktorer indelade i fyra områden och analyserade utifrån vilka som 

förekom flest gånger inom varje område. 

 

Sjukgymnasten Hämmande faktorer Artikel 

 Negativ attityd mot innovation. Bristande intresse och 

förståelse för innovationen. Negativ attityd mot innovationer 

från vissa andra nationer. 

(12, 14, 

18, 23, 

27,29) 

Bristande kunskap om innovationen och dess utförande. (12, 14, 

15, 19) 

Motvilja att överge tidigare kunskap. (12, 23, 

28) 

Brist på medvetenhet och förmåga att tolka och 

implementera om den framväxande vetenskapen 

(innovationen) 

(13, 17, 

23) 
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Är pragmatiker, vill att en god praktikalitet ska vara bevisad 

innan implementering. 

(14,16) 

Personliga faktorer/egenskaper. (stolthet, äldre, länge sedan 

utbildning.) 

(17, 18) 

 

Svårt att anpassa metoden till olika patienter. (12) 

Otränade sjukgymnaster utför metoden bristfälligt vilket 

uppvisar dåliga resultat. 

(12) 

Brist på förtroende för att lämna över tidskrävande metoder 

på assistenter.  

(14) 

Kliniker frustrerade över  att behöva hålla sig vetenskapligt 

uppdaterade. (mängden vetenskapliga publikationer) 

(28) 

Organisation Ekonomiska aspekter (inköpskostnader, är innovationen 

debiterbar) 

(12, 13, 

14, 20, 

23, 27) 

Tid (tidskrävande metoder, tidskrävande att läsa vetenskap, 

brist på personal). 

(12, 14, 

17, 24, 

26, 27) 

Ej tillgång till tillräckliga lokaler, utrustning (datorer, 

internet, fordon,träningsutrustning) 

(12, 14, 

26,27) 

 

Konkurrens och osäkerhet mellan olika hälsointressenter, 

proffessioner om marknaden. 

(12, 21) 

 

Organisationen tillåter ett visst antal behandlingar p.g.a. 

patientköer. 

(14) 

Otillräckligt med patienter med användning av innovationen (20) 

Sociala influenser från organisationen (21) 

Lagar och byråkrati som gör implementering långdragen. (21) 

Att teoretiker inte tar hänsyn till praktiska problem. (22) 

Marknadsföring Bristande beskrivning av metod (försvårar ytterliggare 

forskning samt implementering) 

(14, 25, 

29) 

Stor volym av information (i t.ex. en guideline eller i stor 

mängd forskningsresultat) 

(12,13) 

Innovationen spreds via mail (12) 
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Otydlig hur viktig informationen är och för vem den gäller. (12) 

Långsamt att nå forskningsresultat. (13) 

Forskningsresultaten är inte kliniskt relevanta och svåra att 

generalisera till vård rutiner. 

(17) 

Avsaknad av karismatisk förespråkare (28) 

 

Resultatanalys. Hämmande faktorer: 
Inom området Sjukgymnasten var ”Negativ attityd mot innovation. Bristande intresse och 

förståelse för innovationen. Negativ mot hjälp från vissa nationer” som förekom i sex artiklar 

varav en studie av observations och fokusgruppintervjuer (12), en kvalitativ intervjustudie 

(14), en Editors Note (18), en Opinion Article (23), en observation, intervju och enkätstudie 

(27) samt en RCT (29) den vanligast förekommande hämmande faktorn. Därefter var 

”Bristande kunskap om innovationen och dess utförande” som förekom i fyraartiklar varav en 

studie av observations och fokusgruppintervjuer (12), en kvalitativ intervjustudie (14), en 

tidningsartikel (15) samt en Editors Note (19) näst mest frekvent. 

De hämmande faktorer som lyftes fram mest frekvent inom Organisationen var ”Ekonomiska 

aspekter (inköpskostnader, är innovationen debiterbar)” som förekom i sex artiklar varav en 

studie av observations och fokusgruppintervjuer (12), en litteraturstudie (13), en kvalitativ 

Patientinflytande Bristande patientintresse/acceptans för innovationen (14,20, 

26) 

Svårt att motivera patienter om innovationen innebär stor 

ansträngning från patienten, långa behandlingstillfällen samt 

om innovationen verkar avskräckande på annat sätt (ex. CI-

terapi) 

(20, 26) 

Oro från sjukgymnasten att patienten hamnar i en utsatt 

situation då behandlingen innebär att patient syns i sociala 

sammanhang med vårdgivare. 

(14) 

Patient och anhörigas förväntningar och rädsla för risker 

med behandlingen. 

(14) 

Patienten har fått information om annan innovation som 

dem vill bli behandlade med. 

(21) 

Många patienter exkluderas från att använda metoden p.g.a. 

andra funktionsnedsättningar. 

(26) 
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intervjustudie (14), en litteraturstudie/intervjustudie/enkätstudie (20) , en Opinion Article (23) 

samt en observation, intervju och enkätstudie (27).  ”Tid (tidskrävande metoder, tidskrävande 

att läsa vetenskap, brist på personal)” som förekom i sex artiklar varav en studie av 

observations och fokusgruppintervjuer (12), en kvalitativ intervjustudie (14), en invited 

comentary/authors response (17), en formativ utvärderingsstudie Pilot studie (24), en 

litteraturstudie (26) samt en observation, intervju och enkätstudie (27) som var mest frekvent 

förekommande. 

Bland de faktorer som ansågs hämmande inom sättet att marknadsföra en produkt var 

”Bristande beskrivning av metod (försvårar ytterliggare forskning samt implementering)” 

som förekom i tre artiklar varav en kvalitativ intervjustudie (14), en litteraturstudie (25) samt 

en RCT (29) samt ”Stor volym av information (i t.ex. en guideline eller i stor mängd 

forskningsresultat)” som förekom i två artklar varav en studie av observations och 

fokusgruppintervjuer (12), en Litteraturstudie (13) de som förekom flest gånger.  

De två vanligaste hämmande faktorerna som lyftes fram inom Patientinflytande var 

”Bristande patientintresse/acceptans för innovationen” som förekom i tre artiklar varav en 

kvalitativ intervjustudie (14), en litteraturstudie/intervjustudie/enkätstudie (20) samt en 

litteraturstudie (26) och ”Svårt att motivera patienter om innovationen innebär stor 

ansträngning från patienten, långa behandlingstillfällen samt om innovationen verkar 

avskräckande på annat sätt (ex. Constraint induced therapy)” som förekom i två artiklar 

varav en litteraturstudie/intervjustudie/enkätstudie (20) samt en Litteraturstudie (26). 

Bland alla hämmande faktorer som lyftes fram är ”Ekonomiska aspekter (inköpskostnader, är 

innovationen debiterbar)”, ”Tid (tidskrävande metoder, tidskrävande att läsa vetenskap, brist 

på personal)”och ”Negativ attityd mot innovation. Bristande intresse och förståelse för 

innovationen. Negativ mot hjälp från vissa nationer” de vanligast förekommande. 
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Diskussion 

Metoddiskussion 
Sökning skedde i 3 databaser varav en är Proquest som är en portal som samlar sökresultat 

från 16 databaser. Sökorden valdes genom att ord som ansågs relevanta för att besvara 

studiens syfte användes för att hitta passande Mesh-termer genom sökning i PubMed. Det var 

till en början svårt att hitta sökord som gav relevanta träffar men inte så många att resultaten 

inte hade kunnat analyseras inom omfattningen för detta arbete. Många artiklar förekom i 

flera av sökningarna och behandlar innovationsspridning inom andra specifika områden än 

sjukgymnastik. Totalt inkluderades 18 artiklar i studien.  

Författaren valde i samråd med handledare och examinator att inkludera artiklar av olika typer 

(pilot, interventioner, editors notes) och kvalité då ämnet är relativt outforskat inom just 

sjukgymnastik. Därför utfördes ingen kvalitetsgranskning av inkluderade artiklar. 

Inklusionskriterierna var breda för att inte missa studier som berörde ämnet och därmed 

exkludera viktig information. Att artiklarna berörde ämnet på olika sätt gjorde att det svårt att 

direkt jämföra deras resultat mot varandra. 

Studiens syfte var att få en övergripande syn på problematiken och därför valdes 

litteraturstudie som forskningsmetod. För en bredare förståelse av studiens berörda 

problematik skulle ytterligare studier som utvärderar resultatet av olika 

innovationsspridningsmetoder samt studier som undersöker sjukgymnastens beteende och 

inställning kring innovation vara av värde. Studien gav en övergripande bild av vilka faktorer 

som kan påverka innovationsspridningen men för att få en mer exakt bild av vad som 

påverkar inom olika områden och verksamheter kan enkät- eller intervjustudier vara passande. 

Författaren upplevde inte att studien varit källa till någon etisk problematik. Vid val av 

artiklar har inte favorisering av databas, författare eller åsikt skett. 

Resultatdiskussion 

Främjande faktorer 

Resultatet visade att bland de främjande faktorerna var ”Intresse och positiv attityd till 

innovation och en vilja att förändra.” (förkom i 3 artiklar) samt ”God kunskap om 
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innovationens syfte, innehåll och utförande samt att motivera och hitta 

användningsområden/patienter att använda innovationen på” de faktorer som förekom mest 

frekvent. Den enskilda yrkesutövarens kunskap, medvetenhet, attityd och motivation till 

förändring, rutiner och upplevt stöd från kollegor ses som grundläggande faktorer som kan 

påverka innovationsspridningen (1, 11).  

Den grundläggande teorin är att vad som motiverar förändring är personens inre strävan att 

upprätthålla en professionell kompetens, för att driva förändring bör därför insatser mot 

sjukgymnasten ha syftet att stimulera denna motivation, lärande av egna misstag samt 

problembaserat lärande är vanliga metoder för detta. Styrkan med detta är att deltagaren ofta 

får en känsla av att de ”äger” förändringen och kan koppla ihop förbättringsarbete med 

verkliga problem och personens egna erfarenheter (30) 

Som författare anser jag att en sjukgymnast som är intresserad och är positiv till att söka och 

implementera ny kunskap leder till en betydligt enklare innovationsspridning, jag tror även att 

mycket av sjukgymnasternas inställning kan ha sina grunder i de organisatoriska faktorerna, 

finns tid, pengar och lokaler finns möjligheterna till att förändra och förnya verksamheten. 

Många sjukgymnaster verkar inte uppleva att det finns någon mening med att lägga tid och 

kraft på att söka och implementera ny kunskap då vinsterna för den enskilda sjukgymnasten 

ibland är svåra att identifiera.  

Sjukgymnaster som har ett intresse och en positiv attityd samt är villiga att ta en del risker i 

att anamma innovationer i ett tidigt skede kan kallas för Early Adopters. De har en otroligt 

viktig roll i att försäkra den osäkra majoriteten om innovationens positiva effekter och 

användarvänlighet för att bidra till deras beslut att anamma innovation. Då en minoritet (early 

adopters) får denna roll i marknadsföringen kan man benämna dem som Opinion leaders. 

Användandet av opinion leaders har visat sig framgångsrikt för att skapa 

beteendeförändringar(10). Detta är något som kanske kan användas i större utsträckning i 

utmaningen att sprida innovation. 

Resultatet visade att bland de främjande faktorerna inom gruppen Organisation var ”Stöd och 

uppmuntran från kollegor och överordnade. Uppdaterade sjukgymnaster belönas.” och ” 

Tillgång till passande lokaler och utrustning. Innovationen är lätt att applicera till den 

kliniska verksamheten.” de faktorer som förekom mest frekvent. Detta kan stödjas av Halm 

2010 som visar att organisationens ledning kan underlätta implementering genom t.ex. hög 

prioritet av evidensbaserad praxis, ej prioritera rutinarbete samt att arbeta med att motivera till 
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förändring (31). Även Van de Ven 1986 anser att om ledarskapet styr behöver inte 

yrkesutövarna fokusera på stukturer, system och rutiner utan kan istället vara öppna för nya 

idéer (32).  

Faktorerna stöds även av Grol 2004 som lyfter vikten av socialt och organisatoriskt 

sammanhang (åsikter från kollegor, ledarskap, organisationen av vårdprocesser, 

personalresurser, kapacitet) för en lyckad innovationsspridning (11). Vårdgivare söker 

ständigt varandras stöd, godkännande, förebilder, information och feedback i deras 

yrkesutövande. (30)  

I metoder för beteendeförändring används ofta positiv feedback eller belöning då ett korrekt 

beteende uppvisas. Dessa metoder är i stor utsträckning framtagna för individer som är 

motiverade till en förändring och behöver anpassas för användning på t.ex. vårdpersonal som 

kanske inte alls är motiverade eller ens medvetna om den önskade förändringen (33). 

Precis som Grol 2004 anser är ekonomiska aspekter en faktor att beakta för implementering 

av innovation kräver ofta ökade utgifter, i alla fall till en början, för inköp av utrustning, 

utbildning och anpassning av lokaler och då är en god ekonomisk situation och passande 

lokaler en stor drivande faktor för implementering av innovation (11). Att en innovation är lätt 

att applicera i praktiken kan liknas med de viktiga faktorerna att den är kompatibel med 

användargruppens värderingar, erfarenheter och behov samt att innovationen upplevs som lätt 

att förstå och använda (10). 

Som författare anser jag att goda finansiella förutsättningar är en avgörande faktor för att 

verksamheter ska kunna hålla sig uppdaterade och drivande i innovationsspridningen. Att en 

innovation är enkel att förstå och kompatibel med organisationen ger självklart fördelar då 

den ska implementeras. Jag tror även att man med ett tydligt ledarskap som ger fokus och 

intresse för innovation inom verksamheten kan skapa ett klimat där hela verksamheten 

utvecklas och innovation implementeras effektivt. Därmed anser jag att vårdverksamheternas 

ledare bör ha ett ökat fokus på att skapa en arbetsplats som följer med i utvecklingen. 

”En väl beskriven metod.(Video och bilder underlättar i jämförelse med text, manualer finns 

tillgängliga för sjukgymnaster, praktisk workshop för att lära ut metoden, 

metodbeskrivningen innehåller optimal tid, intensitet för intervention, anpassningsförslag för 

metoden)” den som förekom flest gånger (7 artiklar).  Därefter var de vanligast 

förekommande faktorerna ”Användande av media/moderna kommunikationsmetoder för att 
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nå många sjukgymnaster samtidigt.” (3 artiklar) och ” Mycket, upprepad och anpassad/riktad 

information om innovationen till både sjukgymnaster och patienter. 

Att en väl beskriven metod underlättar implementeringen av nya metoder stöds av Grol , 

Grimshaw 2003 som menar att efterlevnaden (complience) av en guideline ökade med en 

konkret beskrivet utförande av metoden (8). 

Det är främjande att använda sig av flera informationskanaler för spridning av innovation 

både via massmedia och personligen, användande av opinion leaders och nyckelpersoner i 

sociala nätverk (30). 

 Massmedia är mest inflytelserikt i början av innovationsspridningen och sedan blir 

spridningen från person till person viktigare och viktigare och inflytandet från massmedia 

minskar. Massmedias mest kraftfulla fördel för innovationsspridningen är dess förmåga att 

sprida kunskap till en stor mängd människor på kort tid (10). 

Som författare anser jag att dessa två faktorer är två av de mest avgörande för hela 

innovationsspridningen då det krävs att marknadsföringen av en innovation går ut till många 

och även vid upprepade tillfällen. Sen är det en grundläggande förutsättning för att kunna 

implementera en ny metod att man vet hur den ska utföras. En väl beskriven metod som 

innehåller utförande (gärna via video, bilder eller praktiska instruktioner) samt beskrivning av 

optimal tid och intensitet är ju även en försäkran för att innovationen ska ge önskade resultat 

och inte utföras felaktigt. En bristfälligt beskriven metod kan leda till sämre resultat av 

metoden och därmed sprids negativa erfarenheter mellan yrkesutövare och patienter. 

Resultatet visade att ”Att patienter som fått goda resultat av innovationen sprider det till 

andra patienter i samma situation.” och ”Patienten är informerad om innovationen.” var de 

vanligast förekommande faktorerna inom Patientinflytande.  

Patientens kunskap, förmåga, attityd och complience anses vara viktiga faktorer som kan 

påverka en innovations spridning (11). Att utbilda patienten kan i sig ge en positiv drivkraft 

för innovation (1).  

Som författare tror jag att patientens inflytande kan utnyttjas i större utsträckning, då 

information till patienter och patientens önskemål ofta har betydelse för sjukgymnastens val 

av metoder. Patienter kan på det sättet också agera opinion leaders då intresserade och insatta 

patienter kan sprida positiva erfarenheter till mer tveksamma och osäkra patienter.  
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Hämmande faktorer 

I resultatet av de analyserade artiklarna var”Negativ attityd mot innovation. Bristande intresse 

och förståelse för innovationen. Negativ mot hjälp från vissa nationer.” samt ”Bristande 

kunskap om innovationen och dess utförande.” var den mest förekommande hämmande 

faktorn inom området Sjukgymnasten. Detta kan stödjas av Varkey 2008 och Grol 2004 ser 

den enskilda yrkesutövarens kunskap, medvetenhet, attityd och motivation till förändring, 

rutiner och upplevt stöd från kollegor som grundläggande faktorer som kan påverka 

innovationsspridningen. (1,11). 

Den hämmande faktorn ”Bristande kunskap om innovationen och dess utförande.” stöds av 

Grol, Grimshaw 2003 som ser yrkesutövarens bristande tilltro till sin egen förmåga att utföra 

metoden som en hämmande faktor för innovationsspridning (8). 

  

Som författare anser jag att det inte är oväntat att dessa hämmande faktorer är det vanligaste, 

finns inget intresse eller en negativ attityd till innovation så är sannolikheten att en innovation 

anammas väldigt liten. Att yrkesutövaren har en bristande kunskap om innovationen och dess 

utövande gör det att innovationen inte börjar användas eller används felaktigt. 

De vanligast förekommande hämmande faktorerna inom området Organisationen var 

”Ekonomiska aspekter (inköpskostnader, är innovationen debiterbar)”och ”Tid (tidskrävande 

metoder, tidskrävande att läsa vetenskap, brist på personal)”.  

Brist på tid och pengar kan vara hinder för innovationsspridning (8). Tillgång till finansiering 

och resurser för forskning och utveckling är avgörande för möjligheterna till 

innovationsspridning (1). Brist på tid och kanske även felaktiga prioriteringar där 

organisationens fokus ligger på att sjukvård räknas som effektiv då mycket praktiskt 

vårdarbete utförs kan  göra att tiden som finns inte används till att hålla sig uppdaterad när det 

gäller ny kunskap utan att hinna med så många patienter som möjligt (34). Detta blir även en 

ekonomisk aspekt framförallt inom privat sektor då det oftast krävs en stor mängd patienter 

för att tjäna tillräckligt med pengar. 

Prioriteringar av andra delar än innovationsspridning kan syfta till både organisationen som 

ska adoptera en innovation och organisationen som vill sprida innovationen. Finns pengar och 

personal till att implementera den nya kunskapen i en klinisk verksamhet eller finns det tid 

och pengar till att använda moderna kommunikationsmetoder och nå alla dem man vill nå. 
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Även vilken typ av arbetsplats man arbetar vid kan vara avgörande för kraven och 

förutsättningarna för utvecklingsarbetet. Studier visar att det finns ett samband mellan 

användandet av forskning i verksamheten och storleken på sjukhus. Där ett större sjukhus ger 

bättre stödfunktioner och bättre bemanning och därmed bättre förutsättningar för personalen 

att utveckla sitt arbete (35).  

Som författare tror jag tyvärr att det ofta är av brist på ekonomiska medel som hindrar 

innovationsspridningen eftersom pengar ofta är ett krav både vid spridandet av information 

och vid eventuell implementering av ny kunskap i verksamheten. Jag tror även att mycket av 

sjukgymnastens hämmande faktorer har sin grund i de organisatoriska och därför kan 

troligtvis förändringar i organisationen påverka faktorer både inom området Sjukgymnasten 

och Organisationen.  

Resultatet visade att ”Bristande beskrivning av metod (försvårar ytterliggare forskning samt 

implementering)” (3artiklar) samt ”Stor volym av information (i t.ex. en guideline eller i stor 

mängd forskningsresultat)” (2artklar) var de vanligast förekommande. Att göra innovationen 

enkel att förstå och utföra är av stort värde då en produkt som är enkel att förstå 

implementeras snabbare än en metod som kräver att användaren utvecklar nya färdigheter 

(10). 

Att ”Stor volym av information (i t.ex. en guideline eller i stor mängd forskningsresultat)” ses 

som en hämmande faktor stöds av Forsner 2010 som anser att den stora mängden 

vetenskaplig information som produceras kan vara en förklaring till yrkesverksammas dåliga 

kännedom och riktlinjer och svårigheter att hålla sig uppdaterade (36). Även här anser jag 

som författare att storlek och även grad av specialisering på verksamheten avgör hur mycket 

information som sjukgymnasten behöver uppdatera sig på. 

Författaren kan även uppleva skillnader mellan större och mindre verksamheter. Då en 

sjukgymnast i en mindre organisation ofta inte är specialiserad utan arbetar över stora 

områden vilket gör att mängden information individen behöver hålla sig uppdaterad på är 

väldigt stort. Medan en sjukgymnast på en sjukhusavdelning jobbar inom ett enskilt område 

vilket gör det lättare att hålla sig uppdaterad på ny kunskap.  

Sjukgymnastens tid och ibland bristande kunskap i att hitta och implementera ny kunskap och 

svårigheten att sprida kunskap genom t.ex. tidsskrifter kanske tyder på att det snarare behövs 

ett sätt att sprida kunskap som är mer fokuserat på att sprida kunskapen från person till 
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person. Reklam och publikationer kan sprida information medan konversationer sprider 

adoption. Det är ofta bara personer som vi litar på och som själva framgångsrikt 

implementerat en innovation som kan få andra yrkesutövare att komma över sin osäkerhet 

kring innovationen (10). 

Som författare så anser jag att alternativa metoder för att ge sjukgymnaster en vetenskaplig 

grund borde utarbetas. Eftersom mängden forskning i många fall är överväldigande för de 

tidspressade yrkesutövarna. En metod som jag anser vara ett alternativ är nationella riktlinjer 

för vilka metoder som bör användas vid olika diagnoser eller använda sig av personer i 

verksamheten vars uppgift är att sprida vidare den senaste kunskapen till resten av 

verksamheten. Ett nätverk av forskare, kliniker beslutsfattare inom hälso och sjukvård 

tillsammans med de som arbetar med att utforma riktlinjer skulle kunna samarbeta för att 

bygga upp lättillgängliga och användbara evidensbaser (37).  

Inom området patientinflytande var de vanligaste hämmande faktorerna ”Bristande 

patientintresse/acceptans för innovationen” (3artiklar) och ”Svårt att motivera patienter om 

innovationen innebär stor ansträngning från patienten, långa behandlingstillfällen samt om 

innovationen verkar avskräckande på annat sätt (ex. Constraint Induced therapy)”.  

Även här kan det stödjas av Grol 2004 som ser patientens kunskap, attityd, förmåga och 

compliance som viktiga faktorer som kan påverka innovationens spridning (11). Man har sett 

att hinder för förändring i praktiken kan förekomma på många olika nivåer i vårdsystemet och 

där ses patienten som en av dessa påverkande nivåer. Patienters förväntningar och uttryckta 

önskemål kan ses som ett hinder för implementering av ny kunskap (9).  

Som författare anser jag att patienten får en större och större roll i valet av intervention. De är 

mer uppdaterade och insatta i sina egna symptom och har ofta en bild av hur detta kan 

behandlas innan de kommer till sjukgymnasten.  

Studiens resultat visar att även om Rogers teorier 1995 är 18år gamla så är resultaten av denna 

studie inte långt ifrån de teorier Rogers redovisar då. Vilket tyder på att även om 

möjligheterna till kommunikation och forskning förbättras kvarstår liknande utmaningar i 

innovationsspridningen. 
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Sjukgymnastisk betydelse 

Som författare anser jag att sjukgymnastens fokus på innovation och forskning bör öka.  

Redan nu finns ett större fokus än tidigare och kraven på evidensbaserad vård kräver att 

forskning utförs och implementeras. Mängden forskning och utvecklingsarbete inom 

sjukgymnastik har ökat drastiskt de senaste åren men det finns fortfarande en stor 

utvecklingsmöjlighet för professionen. De faktorer som studien lyfter fram kan ge en översikt 

av vilka faktorer som kan behöva stärkas eller elimineras för en lyckad innovationsspridning. 

Som studien visar finns hämmande och främjande faktorer i olika led av vårdkedjan. Detta 

illustrerar att det inte räcker att sjukgymnastens fokus ökar utan även organisationen och sättet 

att sprida innovationer behöver anpassas för att ge sjukgymnasterna möjligheten att ta del av 

och implementera ny kunskap.  Studien har lyft fram vanliga och mindre vanliga faktorer som 

verksamheter och innovatörer behöver ta hänsyn till för att lyckas med sin 

innovationsspridning. För att sjukgymnastprofessionen ska utvecklas till ett yrke där teori och 

praktik går hand i hand behövs insatser som påverkar hämmande och främjande faktorer i 

innovationspridningens alla led. 

Konklusion 
Studien har visat att det finns många möjliga förklaringar till varför en innovation används eller inte. 

- Vad kan främja innovationsspridning inom sjukgymnastiken arbetsfält? 

Utifrån studiens resultat ser jag de grundläggande främjande faktorerna som positiv attityd 

och intresse, god kunskap, information, stöd, tillgång till lokaler/utrustning. För en lyckad 

innovationsspridning krävs det att dessa faktorer uppnås i alla nivåer av vårdkedjan. 

- Vad kan hämma innovationsspridning inom sjukgymnastikens arbetsfält? 

Utifrån studiens resultat ser jag det grundläggande hämmande faktorerna som brist på 

intresse, kunskap, information, pengar och tid. Bristerna kan finnas både hos innovatören, i 

marknadsföringen, inom organisationen, hos sjukgymnast eller patient. För en lyckad 

innovationsspridning krävs det att dessa faktorer elimineras eller till stor del förminskas. 

 

Vilken strategi som är bäst för att påverka dessa hämmande och främjande faktorer kräver 

utökad forskning men tydligt är att både innovatörer och praktiska verksamheter behöver 

arbeta både för att övervinna hämmande faktorer och uppnå de främjande faktorerna för att 

minska skillnaderna mellan teori och praktik. 
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