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Abstrakt  

Bakgrund: Hopparknä eller patellar tendinopati vilket är den kliniska benämningen är en 

överbelastningsskada på patellarssenan. Denna typ av överbelastningsskada uppstår på grund 

av repetitiva spänningar på senan. Utifrån tidigare studier så har man sett att engagerade 

fysioterapeuter som utför regelbunden uppföljning har stor betydelse för att rehabiliteringen 

blir utförd. Det är även viktigt med en personcentrerad behandling där det sker ett samspel 

mellan patient och terapeut. Andra studier visar att personer med långvarig muskeloskeletal 

smärta lär sig nya strategier för att hantera smärta vilket senare har resulterat i en förbättrad 

självbild. Syfte: Syftet med studien var att undersöka vilka upplevelser personer med patellar 

tendinopati har fått erfara av fysioterapeutisk behandling. Metod: En kvalitativ intervjustudie 

utfördes där totalt två basketspelare inkluderades. Data analyserades enligt kvalitativ 

innehållsanalys. Resultat: Analysen resulterade i tre huvudkategorier, upplevelser av 

fysioterapeuternas bemötande, anpassningens betydelse under en rehabiliteringsprocess och 

värdet av att ta hand om kroppen för att nå sina mål men vägen dit är inte alltid rak. Dessa 

huvudkategorier presenteras med tillhörande underkategorier. Konklusion: En bra 

fysioterapeut ska finnas tillgänglig, visa engagemang och utföra regelbundna uppföljningar 

vilket deltagarna hade både bra och mindre bra upplevelser av. Under rehabiliteringen har 

deltagarna fått en stor förståelse för att ta hand om kroppen redan innan problem uppstår och 

förtroendet för fysioterapeuter är stort men påverkas negativt då patienter inte prioriteras. 

 

Nyckelord: Bemötande, Fysioterapeutisk behandling, Patellar tendinopati, Upplevelser.   
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Bakgrund 

Hopparknä är något som många idrottare drabbas av. Syndromet är vanligt förekommande vid 

löpning, volleyboll, handboll och basketboll. Men även andra idrottare kan drabbas av det 

kliniska syndromet (1). Hopparknä eller patellar tendinopati vilket är den kliniska 

benämningen, är en överbelastningsskada på patellarssenan (1,2). Det är vanligt med en 

kortare period av inflammation i den övre delen av patellarsenan precis i början som 

vanligtvis sedan leder till långvariga besvär (2). Smärttillståndet har att göra med degenerativa 

förändringar på patellarssenan (2,3), och inte ett inflammatoriskt tillstånd vilket man trodde 

förr (3). Degeneration innebär att vävnaden vilket i det här fallet är patellarsenan får sämre 

egenskaper (2).  

 

Vanliga symtom 

Vanliga symtom hos personer med denna problematik är smärta vid aktivering av främre 

lårmuskulaturen (quadriceps) vilket också kan leda till att styrkan i muskeln minskar (2). 

Smärtan är lokaliserad till patellarsenans övre del som ligger intill knäskålens nedre spets 

(1,2,4). Senans övre del kan vara förtjockad (1) och det är vanligt att man är öm och känslig 

för tryck i detta område (1,2,4). Besvären uppstår vanligtvis i samband med belastning, därför 

kan många vara helt besvärsfri i vila. Vid upprepad överbelastning blir smärtan mer uttalad 

vilket leder till att aktivitet eller idrott måste avstås (2). 

 

Symtomen utvecklas över tid vid upprepad överbelastning och i det första skedet är smärtan 

oftast mer uttalad efter träning. Vid fortsatt överbelastning av senan uppstår smärta redan i 

början av aktiviteten som avtar efter uppvärmning men som kommer tillbaka efter 

träningspasset. Tillslut är smärtan uttalad både under och efter aktivitet (4). Symtomen vid 

patellar tendinopati påminner en del om andra skador eller patologier såsom patellofemoralt 

smärtsyndrom, osgood-schlatters sjukdom, patellär subluxation och knäbursit (5). Därför är 

det viktigt med en grundlig undersökning av nedre extremiteter för att identifiera relevanta 

fynd från både höft, knä och fotled. Vid en avvikande fot-, häl- eller skenbensposition blir 

påfrestningarna större på knät och risken för tendinopati ökar (6).    

Orsaker                                                                                                                                

Denna typ av överbelastningsskada uppstår på grund av repetitiva spänningar på senan (6). 

Aktiviteter så som hopp, landning, acceleration, retardation och snabba lägesförändringar är 

några exempel på vanliga aktiviteter som orsakar skadan. Små rupturer kan uppstå på senan 
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vid upprepning av dessa rörelser vid antingen ett och samma träningspass eller över tid då de 

inte finns tillräckligt med vila mellan passen. Slapphet i patellarligamentet, överdriven 

quadricepsvinkel i knät, onormal patellarhöjd, tidigare pågående inflammation i knät och 

överdriven kraftgenerering på knät är faktorer som gör att det är lättare att få skadan. Andra 

faktorer såsom hårt underlag, överdriven volym och frekvens av träning som är vanligt vid 

elitidrott, kan också påverka utvecklingen av patellar tendinopati (6).  

 

Behandling 
Det finns ett stort utbud av olika fysioterapeutiska behandlingsalternativ vid patellar 

tendinopati. De som föredras är icke operativ behandling (7) som exempelvis excentrisk 

träning, heavy slow resistance training, isometrisk träning (8) och shockwavebehandling (9).  

 

Excentrisk träning har varit den ledande behandlingen för tendinopati de senaste 20 åren. 

Övningarna innebär isolerad belastning där det sker långsamma sammandragningar i muskeln 

(10). Det finns olika excentriska träningsprogram och de flesta studier som är gjorda antyder 

på en god effekt av excentrisk träning. Programmen skiljer sig mellan val av övning, duration, 

frekvens och om övningarna ska utföras på ett lutande underlag (7). De studier som är gjorda 

vill lyfta fram att det är tillåtet att känna lite obehag och smärta vid utförandet av 

träningsprogrammet (11). 

Det har visat sig att excentrisk träning inte har så stor effekt på idrottare, speciellt inte under 

tävlingssäsong samt på personer med långvariga besvär av patellar tendinopati (8). Excentrisk 

belastning är inte effektivt för alla patienter, därför är det viktigt att individualisera 

rehabiliteringsprogrammen och inte utgå ifrån ett standardiserat program (12). Idag finns det 

andra träningsalternativ till tendinopati som har god evidens. Isometriska övningar har visat 

att de är lättare att arbeta runt smärtan och därför borde den typen av övningar ingå i 

rehabiliteringsprogrammet (12). Isometriska kontraktioner kan också minska smärtan för flera 

timmar efter utförd övning (10). Det finns inte så många studier gjorda på isometrisk träning 

vid patellar tendinopati men de studier som finns visar på bättre resultat i form av ökad 

funktion samt smärtreducering jämfört med dynamisk träning (8).  

Heavy slow resistance training (HSR) är en ny metod jämfört med excentrisk träning. 

Träningsformen innebär tung dynamisk belastning där varje repetition utförs med långsam 

hastighet (10). Metoden har visat på minskad smärta och förbättrad funktion hos personer 

med patellar tendinopati. Det finns dokumenterat att denna metod har kvarvarande effekt efter 
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12 veckor vid avslutad behandling (8). I början på 2018 skapades ett nytt progredierande 

rehabiliteringsprogram för patella- och achilles tendinopati. De första en till två veckorna 

skulle innehålla isometrisk träning främst för att minska smärta. Nästa steg är styrketräning i 

form av HSR-träning för att sedan stegra till funktionell styrketräning. Det sista steget i 

rehabiliteringen fokuserar på spänst och hastighet (10). Excentrisk träning kan med fördel 

appliceras under samtliga delar i rehabiliteringen men i kombination med annan träning. Det 

som gäller för samtliga behandlingar är att belastningen på senan ska progredieras successivt 

över tid (12). Genom förbättrad funktion och förändrat rörelsemönster kan vi påverka 

smärtan. En person med dålig funktion kommer alltid ha ont medan en person med bra 

funktion är skyddad från smärta. “Därför leder förbättrad funktion nästan alltid till minskad 

smärta” (12, s. 7) 

Shock wave therapy (SWT) är något som används hos mer svårbehandlade patienter där 

konservativ behandling inte har hjälpt (9). Den används för att behandla olika 

muskuloskeletala besvär, men främst för att behandla tendinopatier som exempelvis patellar 

tendinopati, achilles tendinopati och lateral epikondylit. Det är fortfarande okänt vad som 

exakt händer i kroppen vid användning av SWT. Det vi vet är att majoriteten av publicerade 

artiklar har visat positiva samt fördelaktiga effekter som behandling vid ovanstående besvär. 

Genom SWT kan vi stimulera senan och hjälpa till med läkning samt att det ger en direkt 

smärtlindrande effekt. Det finns studier som bevisar att patienter med patellar tendinopati har 

haft en förbättring upp till 87,5 % efter behandling. Samtidigt finns det studier som inte har 

haft någon förbättring av STW och därför är det viktigt att vara medveten om att vissa 

behandlingsmetoder inte är för alla. SWT har visat på förbättrad funktion, minskad 

smärtproblematik, minskning av senans tjocklek samt en ökning av senans vaskularitet. 

Behandlingsmetoden kan därför vara ett effektivt alternativ att testa innan övervägande till 

kirurgi tas eftersom riskerna som finns med behandlingen är låg (9).  

 

Upplevelser av behandling 

Det finns flera kvantitativa studier för att undersöka vilka behandlingsmetoder som har bäst 

effekt vid patellar tendinopati. Det finns god evidens för flera metoder vilket bidrar till 

kunskap om hur tillståndet ska behandlas (7,8,11). Idag finns det ett fåtal studier gjorda på 

vad dessa personer känner, tänker och upplever kring fysioterapeutisk behandling vid patellar 

tendinopati.  
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En studie visar på vilka upplevelser personer med tendinopati hade vid shock wave 

behandling, samt vilka förväntningar de hade på behandlingen (13). Smärtintensiteten av 

behandlingen varierade från att vara hanterbar, till extremt smärtsam och många förväntade 

sig en smärtreducering eller att bli helt fri från smärta. Hos de personer som avslutade sin 

behandling rapporterades 50–100% förbättring med ett medelvärde på 81,4%. Den fysiska 

aktivitetsnivån behövde anpassas även efter behandling, men många upplevde förbättrade 

förutsättningar för att fortsätta sina dagliga aktiviteter. Många hade länge besvärats av 

långvarig smärta vilket resulterade i en blandning av ilska, hopplöshet och desperation för att 

få bukt med sina besvär. De hade därför stora förhoppningar på behandlingen (13).  

 

I en annan studie gjord på akilles tendinopati sågs en stor frustration över den långa 

behandlingsprocessen. Det fanns även ett bristande förtroende till behandlingspersonal på 

grund av långvarig smärtproblematik där behandling inte hjälpt (14). 

 

Motivationen är en viktig del i en rehabiliteringsprocess för att uppnå resultat (15). En studie 

visar på att återkoppling och återbesök där terapeuten ser och belyser deras ansträngning och 

framsteg leder till ökad motivation hos personer med tendinopati. Deltagarna ville ha kontroll 

över sin situation vilket de fick genom ökad kunskap. Information om tillståndet, tillgängliga 

behandlingsalternativ och förväntad återhämtningsperiod var viktiga nyckelord för många 

deltagare för att underlätta följsamheten av rehabiliteringen. Viktiga aspekter för att 

rehabiliteringen skulle bli utförd var tillgång till utrustning, den upplevda nyttan av 

övningarna samt att försöka införa träningen som en rutin. Det var även viktigt med korta 

uppföljningar och feedback. Det som istället upplevdes som hindrande var bristande 

motivation och smärta (15).  

 

Personcentrerad fysioterapi 

Personcentrerad fysioterapi innebär att man ser till vad som är bäst för varje enskild individ. 

Patient och terapeut arbetar tillsammans med att sätta mål, utveckla en handlingsplan, 

hanterar problem och hinder som kan uppstå på vägen (16). Patientcentrerad målsättning 

ligger många gånger till grund för ett väl utfört terapeutiskt arbete, men ibland speglar inte de 

vi möter i praktiken denna teori, vilket kan medföra begränsningar av målsättningen (17). 

Avsaknad av en realistisk bild kan medföra att patienten sätter orealistiska mål. Dessa gånger 

försöker fysioterapeuten styra målsättningen genom att exempelvis bryta ner de i mindre 

delmål som anses realistiska och specifikt anpassad efter just den personen (16).  
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Utifrån tidigare studier har man sett att engagerade fysioterapeuter som utför regelbunden 

uppföljning har stor betydelse för att rehabiliteringen skall bli utförd (15). Det är även viktigt 

med en personcentrerad behandling där det sker ett samspel mellan patient och terapeut. En 

individanpassad målformulering borde arbetas fram, eftersom den ligger till grund för den 

fysioterapeutiska behandlingen (16). Andra studier visar att personer med långvarig 

muskeloskeletal smärta lär sig nya strategier för att hantera smärta vilket senare har resulterat 

i en förbättrad självbild (18). Forskning visar också på att det finns ett stort behov av 

bekräftelse och stöd från både terapeut och anhöriga för att klara av att genomgå en 

beteendeförändring (19). Idag finns det flera studier som syftar till att undersöka vilka 

patientupplevelser som finns av fysioterapeutisk behandling och fysioterapeuters bemötande 

vid muskeloskeletala besvär. Det finns få studier om vilka patientupplevelser som finns vid 

patellar tendinopati. Det är till stor nytta för fysioterapeuter i deras arbete att veta hur 

patienter upplever en behandling, därav borde det utföras fler och mer djupgående studier på 

detta ämne.  
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Syfte 

Syftet med studien var att undersöka vilka upplevelser personer med patellar tendinopati har 

fått erfara av fysioterapeutisk behandling.  

 

Material och Metod  

Vetenskaplig ansats 

För att besvara studiens syfte valdes en kvalitativ kunskapsansats (20). Ansatsen utgår från ett 

empirisk-analystisk utgångspunkt, vilket bygger på individuella erfarenheter där man skapar 

sig förståelse och en helhetsbild av ett ämne där individens egna tankar och synsätt står i 

centrum (21). Genom att fånga och beskriva människors upplevelser av fysioterapeutisk 

behandling vid patellar tendinopati kan det medföra en djupare förståelse för ämnet vilket kan 

vara till hjälp i det kliniska arbetet.  

 

Design 

Den valda designen för studien är semistrukturerade kvalitativa intervjuer. Designen valdes 

för att få nyanserade beskrivningar av olika kvalitativa aspekter. Utifrån samtal kan vi skapa 

oss kunskap och förståelse från personers erfarenheter av fysioterapeutisk behandling vid 

patellar tendinopati (22).  

 

Förförståelse 

Författaren har sedan länge besvärats av smärta från knä som uppstod i samband med 

idrottsskada. Långvarig kontakt med flera fysioterapeuter resulterade i förbättrad funktion. 

Trots förbättring fanns det kvarvarande besvär som utmärkte sig i kraftig smärtproblematik i 

samband med belastning. Författaren har nu fått diagnosen patellar tendinopati, därav intresset 

för studien. Det finns förståelse för deltagarnas smärtproblematik samt att rehabilitering 

kräver mycket tid och disciplin. Under intervjuerna kommer författaren åsidosätta sin historia 

för att inte påverka samt ha ett objektivt förhållningssätt till det som deltagarna uttrycker.  

 

Deltagare 

Inklusionskriterierna för att delta i studien var idrottande personer som har diagnosen patellar 

tendinopati/hopparknä eller har haft diagnosen inom de senaste 3 åren, oavsett besvärens 

svårighetsgrad och/eller duration. Personen ska behandlas eller vara behandlad av en 

fysioterapeut under ett flertal gånger för att försäkra sig om att deltagarnas upplevelser av 
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fysioterapeutisk behandling var så detaljrik som möjligt. Exklusionskriterier var barn och 

ungdomar under 18 år.  

 

Rekrytering av deltagare skedde i norra delen av Sverige via herr och damlaget i basket. I 

länet där rekryteringen utfördes spelar inte herrar och damer under samma förening. I 

damernas fall skickades ett informationsbrev ut till verksamhetsansvarig, se Bilaga 1, där ett 

muntligt godkännande gavs. Därefter kontaktades huvudtränaren för damlaget som fick i 

uppgift att skicka vidare informationen till de spelare som stämde in på inklusionskriterierna, 

dessa skulle därefter kontakta författaren vid intresse. I herrarnas fall fick författaren tränarens 

muntliga godkännande att kontakta en av spelarna som var skadad. De andra spelarna var mitt 

uppe i säsongsslutspel och därför kunde inte fler delta.  

 

Genom ett bekvämlighetsurval hittades deltagare till studien, vilket är ett icke slumpmässigt 

urval där författaren inkluderat de människor som var lättast att få tag i (20). Ett 

informationsbrev, se Bilaga 2, skickades ut via e-post till de personer som hade ett intresse för 

studien. I brevet presenterades syftet med studien, intervjuernas tillvägagångssätt samt 

behandling av data. Innan påbörjad intervju fick deltagarna skriva på ett samtyckesformulär 

för att medge sitt godkännande till studien, se Bilaga 3. Totalt inkluderades 2 personer i 

studien. Deltagarna var aktiva basketspelare mellan 20–26 år varav en av dem hade tillfälligt 

satt idrotten på paus på grund av annan skada. Det som skiljde deltagarna från varandra var 

kön, tidsperiod för skada samt att en av dem hade besvär i dagsläget och den andra inte. En av 

deltagarna hade besvärats av patellar tendinopati i över 5 år medan den andra hade varit 

besvärsfri sedan ca två år tillbaka men uppgav sig ha goda minnen från de två till tre åren som 

besvären varade.  

 

Datainsamling  

För att lägga allt fokus på varje deltagare utfördes intervjuerna enskilt tillsammans med 

författaren. Intervjuerna bestod av fysiska möten där deltagarna fick möjlighet att bestämma 

tid och plats för intervjuerna själva. De informerades om att intervjun skulle spelas in och 

därför efterfrågades en lugn och ostörd miljö. Intervjuerna spelades in med författarens 

mobiltelefon för att underlätta när intervjuerna skulle bearbetas och analyseras (20). Innan 

intervjuerna påbörjades testades ljudinspelningen för att säkerställa kvalitén på ljudet. 

Effektiv intervjutid för samtliga intervjuer var 28 min. När varje intervju var klar överfördes 

inspelningen till en lösenordsskyddad laptop som enbart författaren hade tillgång till. De 
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inspelade intervjuerna fördes även över till ett usb-minne som hölls inlåst utifall något skulle 

hända med de filer som förvarades på laptopen (22).  

 

Intervjuguiden var semistrukturerad med sex förbestämda huvudfrågor som i sin tur hade 

underfrågor som stöd för det fortsatta samtalet, se Bilaga 4. Lämpliga följdfrågor ställdes 

baserat på varje deltagares svar och varierade därför mellan de olika intervjuerna. Frågorna 

som ställdes var öppna så att de kunde tolkas fritt för att svaren skulle bli djupgående, 

detaljrika och välformulerade (20).  

 

Dataanalys  

Det inspelade materialet transkriberades i nära anslutning till intervjuerna, vilket innebär en 

överföring från ett muntligt språksammanhang till ett skriftligt, där enbart verbala uttryck 

noteras. För att underlätta förståelsen i materialet inför kommande analys hade författaren 

gjort förklaringar inom parenteser, om deltagaren exempelvis visade något med kroppen som 

hade betydelse för texten (21). Därefter analyserades data enligt Graneheim och Lundmans 

kvalitativa innehållsanalys (23). Första steget innebar att hitta meningsbärande enheter som 

sedan kondenserades ner till kortare meningar. I nästa steg kodades dessa meningar utifrån 

deras innehåll för att slutligen hitta gemensamma kategorier och nämnare mellan de olika 

intervjuerna. Tabell 1 är ett exempel på kondensering och kodning av meningsbärande 

enheter.  

 

Analysen genomfördes utav författaren som var ansvarig för hela forskningsprocessen, 

handledaren fanns behjälplig vid behov. Vid analysprocessens slut var handledaren mer 

delaktig. Genom att diskutera tillsammans ökades förutsättningarna för att analysen gick in på 

djupet och risken för att gå miste om användbar och viktig information minimerades. 

Materialet jämfördes och kontrollerades fram och tillbaka för att inga nyanser skulle gå 

förlorade (21).   

Materialet bearbetades även över tid vilket medförde att författaren utvecklade en känslighet 

för att upptäcka nya subtila nyanser av texten. Det innebar att med tiden utvecklade 

författaren en djupare förståelse av texten som ledde till ökad kunskap inom ämnet (21).  
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Tabell 1. Illustration av kondensering, kodning och kategorisering av meningsbärande 

enheter 

Meningsbärande enheter Kondensering Kodning Underkategori Huvudkategori 

det var väldigt bra med att 

göra mycket ben för att det 

gynnade ju mig i min sport 

också. (AE:mm) just att jag 

blev av med ett problem 

som jag redan hade och att 

jag kunde just det här med 

benböj är väldigt bra för 

basketspelare man blir 

liksom väldigt stark i som 

hela benen ändå (AE: mm) 

både framsida och baksida 

lår liksom allting, man 

känner att det biter i benen 

rejält och det gjorde ju på 

så sätt att jag kunde liksom       

blev starkare snabbare och 

lite rörligare liksom när 

man kommer ner i position 

(AE: mm) som 

basketspelare. Jag tyckte 

det ändå var bra 

anpassning just även om 

det är väldigt enkelt så 

hjälpte det mig i min sport 

Jag tyckte att 

det var bra att 

träna mycket 

ben för det 

gynnade mig i 

min sport… Jag 

blev starkare, 

snabbare och 

lite rörligare när 

jag kom ner i 

position…Jag 

tyckte att det 

var bra 

anpassning, 

även om det var 

väldigt enkelt så 

hjälpte det mig i 

min sport. 

 

Rehab 

gynnsamt för 

sport utövandet 

Individanpassad 

rehabilitering 

Anpassningens 

betydelse under en 

rehabiliteringsprocess 

När jag verkligen har känt 

att dom har brytt sig och 

lagt ner tid och varit 

engagerad då känner jag att 

dom är till en stor del för 

det är ju ändå en man går 

och träffar en profession 

om man alltså man litar ju 

ändå på dom man träffar 

liksom och då är det 

väldigt viktigt hur man blir 

bemött och hur vidare 

kontakt förs. 

När jag 

verkligen har 

känt att dom har 

brytt sig och 

lagt ner tid och 

varit engagerad 

då känner jag 

att dom är till 

en stor del för 

man går ju ändå 

och träffar en 

profession, 

alltså man litar 

ju ändå på dom 

man träffar och 

då är det väldigt 

viktigt hur man 

blir bemött och 

hur vidare 

kontakt förs. 

Har tillit till 

fysioterapeuten, 

därför viktigt 

med ett bra 

bemötande. 

Tillit till 

fysioterapeuten 

Upplevelser av 

fysioterapeuternas 

bemötande 

Det här var ju den första 

grejen jag fick tampas med 

i min karriär som var ett 

problem med en skada. 

Det här var den 

första grejen jag 

fick tampas 

med i min 

Ta hand om 

kroppen 

Viktigt att ta 

hand om kroppen 

Värdet av att ta hand 

om kroppen för att nå 

sina mål men vägen 

dit är inte alltid rak 
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Stukade fötter och fingrar 

har hänt hela tiden, 

ingenting går ju göra så 

mycket åt förutom att 

balansträna men det här 

var ju liksom första 

prövningen jag fick med 

att ta hand om kroppen, 

annars kommer jag få 

problem. 

 

karriär... det var 

ju liksom den 

första 

prövningen jag 

fick med att ta 

hand om 

kroppen, annars 

kommer jag få 

problem.  

 

 

Etiska överväganden  

Det finns viktiga etiska principer att beakta vid studier som involverar människor.  

Denna studie följde de fem fastställande principer vilket är informationskrav, samtyckeskrav, 

begriplighetskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav (20). I informationsbrevet som 

skickades ut, se Bilaga 2, presenterades syftet med studien samt att deltagandet var frivilligt 

vilket innebar att det var okej att hoppa av studien så länge intervjun inte var gjord. 

Studiens innehåll och tillvägagångssätt var väl beskrivet i informationsbrevet så att deltagarna 

visste vad de tackar ja till. För att säkerställa samtyckeskravet skedde en skriftlig 

överenskommelse där deltagarna godkände undersökningen och intygar sin medverkan. 

Brevet innehöll inga medicinska termer för att försäkra sig om att informationen var begriplig 

och inte gick att missförstå. Informationen som deltagarna delade med sig av behandlades 

konfidentiellt vilket innebar att obehöriga inte skulle ha åtkomst till uppgifterna. Författaren 

ansvarade för att informationen inte sprids vidare, därför förvarades de inspelade intervjuerna 

på en lösenords skyddadlaptop samt på ett usb-minne som förvarades inlåst. Vilka som hade 

åtkomst till materialet uppgavs även i informationsbrevet. Nyttjandekravet uppnåddes genom 

att försäkra deltagarna om att informationen endast kommer att användas till studien samt att 

informationen raderas efter avslutad rapport (20).  

 

Det var viktigt att vara medveten om att intervjun kunde väcka känslor hos deltagarna. Trots 

att frågorna inte upplevdes känslosamma hade forskaren ingen aning om vad deltagarna 

upplevt och genomgått i samband med skadan. Riskerna med studien betraktades som låga till 

skillnad från vad studien anses kunna bidra med. Tron om att studien kommer visa på att fler 

av deltagarna går igenom eller har gått igenom, samt upplever eller har upplevt liknande 

förlopp kan bidra med ytterligare förståelse för personer med patellar tendinopati. Det kan 

även bidra med förståelse för fysioterapeuter som behandlar denna typ av besvär (20). 
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Resultat 
Innehållsanalysen resulterade i tre huvudkategorier, upplevelser av fysioterapeuternas 

bemötande, anpassningens betydelse under en rehabiliteringsprocess och värdet av att ta 

hand om kroppen för att nå sina mål men vägen dit är inte alltid rak. Dessa huvudkategorier 

presenteras i tabell 2 med tillhörande underkategorier.  

 

Tabell 2. Översikt av huvudkategorier och underkategorier. 

 

Upplevelser av fysioterapeuternas bemötande 

Vikten av ett bra bemötande  

En av deltagarna hade träffat många fysioterapeuter, som resulterade i en del bra erfarenheter 

och upplevelser, men även mycket dåligt. Under intervjuerna framkom det att en bra 

fysioterapeut är en närvarande person, inte bara fysiskt utan verkligen visar att det är du som 

patient som är i fokus. En engagerad fysioterapeut som fanns där, som ger stöd och stöttning 

har stor betydelse för att vidhålla motivationen till att fortsätta. Det skluue också finnas ett 

självklart samarbete mellan patient och terapeut, att dessa två parter arbetar tillsammans för att 

uppnå resultat. En av deltagarna uttryckte det så här. 

” Han som fick barn var jag nöjd med från början men engagemang och uppföljning känner 

jag är jätteviktigt. Men sen tycker jag att alla överlag har varit positiva, att för varje litet 

framsteg så bra, nu kommer vi ändå framåt och vi ska fixa det här. Det är ju också viktigt att 

Huvudkategori Underkategori 

 

Upplevelser av fysioterapeuternas 

bemötande 

Vikten av ett bra bemötande 

Bristande engagemang och kommunikation 

Tillit till fysioterapeuten 

Anpassningens betydelse under en 

rehabiliteringsprocess 

Individanpassad rehabilitering 

Individens egen anpassning 

 

Värdet av att ta hand om kroppen för att nå 

sina mål men vägen dit är inte alltid rak 

Viktigt att ta hand om kroppen 

Frustration över obetydlig förbättring 

Motivationsfaktorer 
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man kan komma dit väldigt frustrerad och känna det här kommer aldrig bli bra, men att det 

någonstans ändå finns en mentalitet att vi ska klara det här, vi fixar det tillsammans” 

 

Bristande engagemang och kommunikation 

En oengagerad fysioterapeut som tog hand om privatlivet på arbetstid var inte så uppskattat. 

Detta resulterade i en osedd patient som fick klara sig själv under besöket. Det fanns även en 

frustration och besvikelse över fysioterapeutens avsaknad av återkoppling. Något som bägge 

deltagarna upplevt var den bristfälliga informationen gällande restriktioner. Det fanns en undran 

om det var något som var bättre eller sämre att göra och hur de i sådana fall skulle påverka dem. 

Nedan beskrivs en händelse som inte var så uppskattad.  

”En annan sjukgymnast jag gått till blev pappa mitt i allt så rätt som det var då skulle han 

passa sitt barn medan jag var där så jag fick köra själv i gymmet //… han var tvungen att ta 

hand om dottern medan sambon skulle till tandläkaren och allt vad det var //…” 

 

Tillit till fysioterapeuten 

Trots osäkerhet och rädsla från en deltagare har personen gjort det som fysioterapeuten 

rekommenderat, detta med anledning av den förståelse som fanns för den kunskap de besatt när 

det kommer till kroppsliga besvär. De motiverade sitt resonemang utifrån evidensbaserad 

forskning vilket bidrog till att förtroende och tillit till fysioterapeuten växte fram. En deltagare 

uttryckte det så här. 

”Jag rehabbade rätt intensivt en sommar, efter det började det knastra i knät. Jag lyfte det med 

min sjukgymnast som jag hade då och han sa att det inte var någon fara… jag skulle bara 

fortsätta men för mig kändes det så fel när man till och med hörde det…Men samtidigt litar 

man ju på det dom säger”  

 

Anpassningens betydelse under en rehabiliteringsprocess 

Individanpassad rehabilitering 

Samtliga deltagare beskrev att rehabiliteringen anpassades efter deras förmåga och när det 

uppstod problem så skapades lösningar på dessa tillsammans med fysioterapeuten. En tydlig 
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koppling för att återgå till spel sågs hos en av deltagarna som spelade basket på en högre nivå 

som något positivt. En av deltagarna utryckte att rehabiliteringen inte bara hjälpte för att bli 

besvärsfri utan också till att bli en bättre spelare.  

”Jag tyckte att det var bra att träna mycket ben för det gynnade mig i min sport… Jag blev 

starkare, snabbare och lite rörligare när jag kom ner i position…Jag tyckte att det var bra 

anpassning, även om det var väldigt enkelt så hjälpte det mig i min sport”  

 

Individens egen anpassning  

En följd av rehabiliteringsprocessen var att deltagarna blev bättre på att lyssna på de signaler 

kroppen sänder och tar därför lärdom från rehabiliteringstiden. Att gå en längre tid med smärta 

resulterade i att deltagarna själv upptäckte vad som provocerade och avlastade deras besvär. De 

uppmärksammade även tillfälliga lösningar på vad som kan underlätta för att kunna fortsätta 

spela basket. En av deltagarna uttryckte det så här. 

”Jag lärde mig inte bara hur jag blir av med hopparknän utan också hur man blir av med andra 

överbelastningar. När jag känner mig svag eller att jag börjar få en överbelastning tar jag 

lärdom av den perioden att vara lite mer försiktig”  

 

Värdet av att ta hand om kroppen för att nå sina mål men vägen dit är inte alltid 

rak 

Viktigt att ta hand om kroppen 

Deltagarna såg ett värde i att tänka förebyggande för att ta hand om kroppen och hålla sig hel. 

De fick upp ögonen för att hålla hela kroppen stark för att minimera andra överbelastningar och 

skador och inte enbart fokusera på det nuvarande problemet. Nedan beskriver en deltagare sin 

syn på det.  

”Den största lärdom jag fått av det här livet är att ta hand om kroppen, inte bara knän och inte 

bara när det blir problem utan innan…se till att du är stark i till exempel mage och rygg så att 

det inte blir så att får rygg eller andra problem på grund av att du springer konstigt som 

resulterar i att man får problem senare i livet” 
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Frustration över obetydlig förbättring  

En av deltagarna hade flera års erfarenhet av patellar tendinopati. Det fanns en stor frustration 

över den stora smärtproblematik som försvårade både vardagsliv och fritid. Det fanns en 

tveksamhet gällande behandling då det verkliga resultatet inte uppfattas spegla de förväntade 

resultatet utifrån den tid som lagts ner på rehabilitering och behandling. Fastän den 

fysioterapeutiska behandlingen inte hade så stor påverkan så fanns det kvarvarande 

förhoppningar på att det är fysioterapi som kan hjälpa. Följande kommer ett citat på hur en av 

deltagarna kände. 

”…sen uppsökte jag sjukgymnast nu i höst igen för jag kände nu har jag gått med det här nog 

länge och det känns som jag har testat allt möjligt. Jag har testat att bara rehabba hur länge 

som helst känns det som och jag har testat att försöka typ träna bort det har jag fått för mig att 

jag ska kunna göra och om jag bara håller ut så tror man att det ska försvinna”  

 

Motivationsfaktorer 

Den stora passionen för att spela basket sågs som den största motivationsfaktorn för samtliga 

deltagare. Det var en stor del av deras liv och tankar på att sluta fanns inte. Deras unga ålder 

gjorde att många tankar riktades mot framtiden. En av dem hade stora planer på att bli 

basketproffs med insikten att de skulle bli tufft vid kvarvarande besvär. Den andra deltagaren 

hade förhoppningar om att inte känna sig begränsad för att klara av att leka med sina framtida 

barn. Samtliga deltagare var målmedveten vilket gjorde att de hade satt upp mål för sig själva, 

däremot hade ingen målformulering skapats tillsammans med fysioterapeuten. När frågan om 

mål ställdes uttryckte en deltagare sig så här. 

”Det närmsta mål det är väl att vi börjar med såhär många antal set och reps och efter såhär 

många veckor så siktar vi på att landa på dom här utan att du ska ha ont. Men inte något så 

här långsiktigt att nu kör vi det här och sen hoppas vi att du kan vara tillbaka” 
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Diskussion  

Metoddiskussion 

Syftet med studien var att undersöka vilka upplevelser personer med patellar tendinopati har 

fått erfara av fysioterapeutisk behandling. I denna studie rekryterades personer genom ett 

bekvämlighetsurval på grund av svårigheter att finna deltagare till studien (20). Första tanken 

var att hitta deltagare bland andra fysioterapeutstudenter på Luleå tekniska universitet. Ett 

informationsbrev skickades ut till samtliga fysioterapeutklasser utan något resultat. Små 

detaljer i informationsbrevet justerades för att istället riktas mot andra människor som inte har 

fysioterapeutisk bakgrund. Därefter lades informationsbrevet upp i den slutna 

Facebookgruppen nya studenter LTU som många av universitetets elever är medlem i. Genom 

att vända sig till en större grupp fanns förhoppningar om att hitta någon som stämde in på 

inklusionskriterierna, med intresse för att delta. Även detta försök till rekrytering skedde utan 

något resultat. Via kontakter fick författaren tips om att höra av sig till herr-och damlaget i 

basket där de två deltagarna i studien rekryterades från. Ett flertal försök om att få fler 

deltagare till studien gjordes genom att kontakta en ansvarig person för dam-och herrlaget i 

volleyboll samt handbollslaget för herrar, vilket också skedde utan något resultat. Patellar 

tendinopati är en vanlig överbelastningsskada bland idrotter där hopp, landning, acceleration, 

retardation och snabba lägesförändringar förekommer, därför föll valet på att kontakta just 

dessa sporter (1, 6).   

 

I denna studie efterfrågades spontana svar vilket medförde att deltagarna inte fick ta del av 

intervjuguiden innan påbörjad intervju. I efterhand finns det tankar om det kanske hade varit 

bättre att skicka intervjuguiden innan för att låta deltagarna läsa igenom och förbereda sig på 

frågorna. På så sätt hade deltagarna hunnit reflektera över sina svar vilket möjligtvis hade 

kunnat bidra till utförligare svar. Samtliga deltagare hade möjlighet att önska tid och plats för 

utförandet av intervjun. De informerades om att den borde genomföras på en lugn plats för att 

möjliggöra den bästa ljudkvalitén, eftersom intervjun spelades in. Intervjun genomfördes i 

deras hemmiljö vilket upplevdes positivt. Författaren är nöjd med beslutet att låta deltagarna 

vara med och påverka val av miljö då inga tecken på stress eller osäkerhet uppfattades.  

 

För att säkerställa trovärdigheten med studien granskade författaren data under samtliga delar 

i forskningsprocessen (22). Triangulering är ett vanligt sätt att säkerställa trovärdigheten vid 

kvalitativa studier. Det innebär att data analyseras av flera personer på var sitt håll för att 

sedan jämföras med varandra. Analysen ses då utifrån flera synvinklar vilket ökar 
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trovärdigheten för resultatet om fler drar liknande slutsatser (21). I denna studie är det en 

svaghet då analysen endast är utförd av författaren som haft lätt stöttning av handledaren. 

Däremot är det en styrka att analysen gjordes av samma person som utförde intervjuerna. 

Detta medförde att författaren kunde räkna in deltagarnas kroppsspråk, uttryck och tonläge i 

det slutliga resultatet. 

 

Analysen gjordes vid två tillfällen med några veckors mellanrum vilket också ökar 

trovärdigheten med studien då detta möjliggör en djupare förståelse av datamaterial samt att 

de minskade risken för att användbar och viktig information uteblev. En annan styrka med 

studien är att arbetet skett under en längre tid där antal timmar som lagts ner har disponerats 

med några timmar om dagen vilket är viktigt under analysprocessen. Något som också haft 

betydelse för trovärdigheten är författarens bakgrund och erfarenheter om ämnet vilket 

underlättade följsamheten under intervjuerna (21). Däremot kan förförståelsen varit en 

nackdel under analysprocessen på grund av författarens erfarenheter om ämnet. Detta kan ha 

medfört att författarens egna känslor och synsätt påverkat resultatet. För att minimera det så 

diskuterades samtliga delar av analysen med handledaren för att bidra med andra tankar som 

författaren inte tänkt på.  

 

För att försäkra sig om att det inte uppstått några missuppfattningar kan de transkriberade 

intervjuerna skickas tillbaka till deltagarna för att försäkra sig om att allt som står stämmer 

(20). I denna studie är detta inte gjort på grund av tidsbrist vilket medför att korrigering av 

eventuella felsägningar inte gjorts. En annan svaghet är att författaren kan ha missat viktiga 

följdfrågor under intervjuerna på grund av ovana och oerfarenhet att utföra en kvalitativ 

intervjustudie. Om en pilotstudie hade genomförts hade det bidragit till bättre förutsättningar 

då författaren fått tillfälle att träna. Det hade även gett möjlighet att justera intervjuguidens 

frågor och upplägg (20).  

 

Totalt inkluderades två deltagare till studien. Önskan var att inkludera deltagare med så 

liknande förutsättningar som möjligt, vilket inte gick att lösa på grund av svårigheter att finna 

deltagare till studien. En av deltagarna besvärades av patellar tendinopati i nutid medan den 

andra hade varit besvärsfri i 2 år. Detta medförde att intervjuerna utfördes med olika 

förutsättningar vilket kan ha påverkat resultatet negativt eftersom en markant skillnad mellan 

intervjuerna uppmärksammades. Den deltagaren som hade kvarvarande besvär besvarade 

intervjufrågorna mer utförligt och gav fler exempel. Det mesta tyder på att ett färskare minne 
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av rehabiliteringsprocessen var det som bidrog till utförligare svar. Eftersom författaren inte 

kände personerna sedan innan kan denna slutsats inte med säkerhet dras. En möjlighet till 

graden av deltagarnas utförlighet i sina svar kan ha att göra med deras personlighet. Detta 

känns dock ytterst otroligt då tidsspannet mellan rehabiliteringsperioden och intervjuerna 

skilde sig så mycket mellan deltagarna. Därför dras slutsatsen att den långa tidsperioden 

mellan rehabilitering för patellar tendinopati och intervju har påverkat hur välutvecklade 

svaren blev. Om möjligheten att inkludera fler deltagare till studien med så lika 

förutsättningar som möjligt funnits skulle trovärdigheten på studien ökat eftersom resultat och 

slutsats hade kunnat baseras på en större mängd data (21). Fördelen med de två deltagarna 

som inkluderades var att de hade liknande idrottsbakgrund då båda spelade basket. 

 

Resultatdiskussion 

Resultatet visade på vikten av en närvarande fysioterapeut som sätter patienten i centrum, som 

är engagerad och utför regelbundna uppföljningar. Tidigare forskning visar på liknande 

resultat där dessa faktorer är en viktig del för att uppnå resultat och klara av att bibehålla 

motivationen (15). Under intervjuerna beskriver deltagarna både bra och mindre bra 

upplevelser av fysioterapeuters bemötande. Inom fysioterapeuters arbete ingår det att arbeta 

patientcentrerat där varje enskild individ ses som unik (16). Det finns en outtalad självklarhet 

att fysioterapeuter ska visa engagemang och intresse för patienter. De ska vara motiverande 

och arbeta tillsammans med patienten vilket också stärks av tidigare forskning (15, 16). 

Därför är det av stor vikt att uppmärksamma de mindre bra upplevelser deltagarna fått erfara 

som presenteras i resultatet. Kliniskt aktiva fysioterapeuter borde därför ta lärdom av 

resultatet för att hjälpa patienter på ett bättre sätt.  

 

Resultatet av intervjustudien visar på att tillit och förtroende för fysioterapeuter är stort. 

Deltagarna menar att de söker sig till en profession som har kunskap vilket dem inte själva 

besatt och därför är tilliten större, vilket överensstämmer med tidigare forskning. En 

enkätstudie har undersökt vilken uppfattning som fanns utav fysioterapeuter som behandlar 

muskeloskeletala besvär. Av totalt 513 personer svarade 90% att de trodde att fysioterapeuter 

var skickliga och kompetenta och 91% svarade att de hade förtroende för fysioterapeuter. 

Majoriteten av de som svarade på enkäten var mellan 18–24 år vilket motsvarar samma 

åldersgrupp som är undersökt i denna studie (24).  
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Patellar tendinopati och akilles tendinopati är liknande överbelastningsskador som utgår ifrån 

likvärdig behandling. Tidigare forskning visar på stor frustration över den långa 

behandlingsprocessen, vilket även sågs hos den deltagaren som hade kvarvarande besvär i 

studien. Det har även visat sig att förtroendet för behandlingspersonal är mindre då 

behandling inte hjälpt (14). Resultatet pekar mer på att det bristande förtroendet berodde på 

att den återkoppling som utlovades och som inte blev av, samt de upplevelser som fanns av en 

oengagerad fysioterapeut. Eftersom deltagaren beskriver andra positiva upplevelser av en 

engagerad terapeut som uppmuntrar till uppföljning gav detta en känsla av att det dåliga 

bemötandet var den bidragande orsaken till ett bristande förtroende.  

  

Tidigt i fysioterapeututbildningen lär sig studenterna att utforma SMART mål vilket ligger till 

grund för att skapa en individanpassad behandlingsplan. Detta innebär att en målformulering 

ska vara specifik, mätbar, realistisk och tidsbegränsad (25). Under intervjuerna visade det sig 

att ingen av deltagarna hade arbetat på detta sätt tidigare. De hade skapat egna framtidsmål 

men inte på detta sätt tillsammans med fysioterapeuten. SMART mål innebär också att man 

arbetar utifrån hela individen och ser på problemet som en helhet. Det betyder att terapeuten 

inte enbart arbetar utifrån de fysiska faktorerna utan tar även hänsyn till de psykologiska 

faktorerna och omgivningen (25). Av någon anledning så har fysioterapeuterna som beskrivs i 

studien hoppat över denna viktiga del. Orsaken till detta är oklart men det skulle kunna bero 

på deltagarnas idrottsbakgrund och att passionen för att spela basket var så pass stor att målet 

blev underförstått och där med outtalat.  

 

Fysioterapeuter ska arbeta med varje individ utifrån deras egna svagheter som exempelvis 

muskelsvaghet eller bristande motorisk kontroll, för att förbättra förutsättningarna för knät 

(12). Även inom ramen för personcentrerad fysioterapi ingår det att patient och terapeut 

utvecklar en målformulering tillsammans, utifrån vad det är individen ska rehabiliteras 

tillbaka till. Val av frekvens och duration varierar om man ska bli en elitsatsande 

basketspelare eller inte (16). Detta arbetssätt är något som är självklart för många 

fysioterapeuter och därför är det av stor vikt att detta uppmärksammades. En fysioterapeut ska 

var närvarande stöttande, och arbeta tillsammans med patienten genom att sätta mål och lägga 

upp en handlingsplan, vilket denna intervjustudie visar svaga tecken på. Terapeuterna hade 

överlag varit positiva och uppmuntrat då det skett framsteg i rehabiliteringen, men en av 

deltagarna trycker vidare på att fysioterapeuters engagemang och uppföljning är en jätteviktig 
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del i rehabiliteringen. Den andra deltagaren berättar att fysioterapeuten var mest vägledande 

vilket inte heller låter som en närvarande och stöttande person. Det som framkom av 

deltagarna var att deras rehabilitering har stegrats under en lång tid vilket innebär att 

belastningen på senan hade ökat successivt, vilket andra studier pekar på är rätt väg att gå 

(12).  

 

Frustration kan många gånger leda till bristande motivation vilket gör det svårare att prioritera 

rehabiliteringen och vidhålla disciplinen. Under intervjuerna sågs en stor frustration över de 

små förbättringarna som blivit samt över den långa behandlingsprocessen, vilket även kan ses 

i en annan studie (14). Deltagarna i studien var två målmedvetna idrottare med ett inre driv 

och passion för sin idrott vilket kan ha medfört att dessa personer utför rehabiliteringen 

oavsett vad. För andra personen som inte har samma driv kan en extra knuff och engagemang 

från fysioterapeuten vara avgörandet för att rehabiliteringen ska bli utförd. Såklart ligger 

ansvaret hos patienten själv men dessa verktyg kan vara till stor hjälp. Målet med fysioterapi 

är att få patienten frisk därför borde det ligga i fysioterapeuters intresse att göra allt som går 

för att hjälpa patienter.  

 

En underkategori som upptäcktes under analysarbetet var intresset av att ta hand om kroppen. 

Båda deltagarna uttryckte vikten av att hålla kroppen hel och stark för att minimera fler skador 

eller att förbättra deras eget utgångsläge. De har lärt sig vilken respons deras kroppar givit dem 

beroende på vad de utsätter den för och hur responsen borde besvaras för att ge kroppen den 

bästa förutsättningen för att återhämta sig. Lärdomen kunde bero på deltagarnas brinnande 

idrottsintresse och inte något som de direkt lärt sig av fysioterapeuten då det mer beskrevs som 

ett indirekt lärande. Denna reflektion är något som alla borde ta med sig, inte enbart personer 

med patellar tendinopati. Det finns ett värde i att arbeta förebyggande för att minska risken för 

skador och ohälsa både inom idrott och arbete. För att minimera skador behöver vi ta hänsyn 

till både inre, yttre och kroppsliga faktorer (26, 27). Idrottsskador beror vanligtvis på att vissa 

muskler är svaga, dålig muskeluthållighet eller brist i koordination/teknik. Dessa faktorer 

samverkar vilket gör att hela kroppen påverkas om det inte finns en balans mellan dessa 

faktorer. Svaghet och trötthet kan vara en bidragande faktor till sämre koordination och teknik. 

Förebyggande styrketräning har stor betydelse för att förbättra styrka och funktion i bland annat 

muskler, senor, ledband och skelett (26). Deltagarnas intresse för att ta hand om kroppen är 

viktig för alla fysioterapeuter att ta med sig i mötet med en patient. Denna reflektion är bra att 
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uppmuntra för att motivera patienter att välja förebyggande handlingar som främjar kroppen i 

längden.  

 

Resultatet av en tidigare studie visade på att mer än 50% av aktiva idrottare upplevde att de 

hade nedsatt prestationsförmåga när det kom till sport (28). Eftersom basket var så stor del av 

deltagarnas liv går det utifrån tidigare forskning förstå att denna svårbehandlade 

överbelastningsskada har påverkat deltagarnas fysiska förmåga negativt. I detta fall när idrottare 

skadas, blir begränsade och blir fråntagen något som de älskar, kommer det att tillkomma 

psykiska påfrestningar. Därför är det av extra stor vikt att både förstå och arbeta utifrån ett 

biopsykosocialt perspektiv som fysioterapeut. Det måste finnas en förståelse att det är fler 

faktorer som kan påverka en persons mående och som kan vara fördelaktiga att arbeta med, 

även om patienten uttrycker muskeloskeletala besvär (25).  

Klinisk implikation  

Tilliten till fysioterapeuter är stor och borde därför inte förbrukas genom ett mindre bra 

bemötande och intresse för patienten, vilket kan medföra en risk att patienter går förlorad. Det 

är viktigt för patienten att fysioterapeuter visar engagemang och utför regelbundna 

uppföljningar. Skulle personer enbart träffa oengagerade fysioterapeuter som inte visar 

intresse kan det leda till att patienterna tappar hoppet och ger upp, vilket inte är målet inom 

fysioterapi. Det är av stor vikt att börja reflektera över sitt beteende som verksam kliniker och 

inte glömma bort att en målformulering tillsammans med patienten är av stor vikt. Genom de 

bra faktorerna som framkom av studien kan fysioterapeuter ta lärdom för att fortsätta utföra 

ett bra arbete.  

Konklusion 

Fysioterapeuters bemötande är en central del i mötet med en patient. En bra fysioterapeut ska 

finnas tillgänglig, visa engagemang och utföra regelbundna uppföljningar vilket deltagarna 

hade både bra och mindre bra upplevelser av. Det är viktigt att rehabilitering individanpassas 

så att den gynnar varje enskild individ på bästa sätt. Deltagarnas egna anpassningar var också 

av betydelse för att kunna fortsätta spela basket. Under rehabiliteringen har deltagarna fått en 

stor förståelse för att ta hand om kroppen redan innan problem uppstår. Förtroendet för 

fysioterapeuter är stort men påverkas negativt då patienter inte prioriteras. Studiens resultat är 

av betydelse och borde inte förbises på grund av de låga antalet deltagare. Resultatet ska ses 
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utifrån de förutsättningar som fanns och att en större studie med fler deltagare som har 

liknande förutsättningar är av behov.  

 

 

  



 
 

24 
 

Referenser 

1. Peterson L., Renström P. Skador inom idrotten, prevention, behandling och 

rehabilitering.  (2017) Uppl. 4. Columbus Förlag, Säby.  

2. Thomee R., Swärd L., Karlsson J. Nya motions- och idrottsskador och deras 

rehabilitering. (2011) SISU. Idrottsböcker.  

3. Rasmussen Barr E., Heijne A. Idrottsskada från prevention till säker återgång till 

idrott. Idrottsskada från prevention till säker idrott. (2018) Studentlitteratur AB, 

Lund. 

4. Bahr R. Idrottsskador - en illustrerad guide. (2015) SISU. Idrottsböcker.   

5. Rudavsky A., Cook J. (2014) Physiotherapy management of patellar tendinopathy 

(jumper’s knee). Journal of physiotherapy. 60:122-129.  

6. Javier A., Santana., Andrew I., Sherman. Jumpers knee. (2019) [Uppdaterad 2019-11] 

Hämtad från: https://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.lib.ltu.se/books/NBK532969/ 

(2020-01-24) 

7. Schwartz A., Watson J. N., Hutchinson MR. (2015) Patellar thendinopathy. Sports 

health. 7(5): 415-420.  

8. Lim H. Y., Wong S. H. (2018) Effects of isometric, eccentric, or heavy slow resistance 

exercises on pain and function in individuals with patellar tendinopathy: A systematic 

review. Physiother Res Int. 23(4):e1721. doi: 1002/pri.1721.  

9. Ioppolo F., Rompe J. D., Furia J. P., Cacchio A. (2014) Clinical application of shock 

wave therapy (SWT) in musculoskeletal disorders. European journal of physical and 

rehabilitation medicine. 50:217-30  

10. Mascaroa A., Angel Cos M., Morral A., Roig A., Purdamd C., Cook J. (2018) Load 

management in tendinopathy: Clinical progression for Achilles and patellar 

tendinopathy. Apunts Med Esport. 53(197):19-27 

11. Visnes H., Bahr R. (2007) The evolution of eccentric training as treatment for patellar 

tendinopathy (jumper's knee): a critical review of exercise programmes. Sports Med. 

41(4):217-23. 

12. Cook J. (2018) The Australian Way. Fysioterapi. Nr 2. Hämtad från 

https://www.fysioterapeuterna.se/globalassets/_sektioner/omt/medlemstidning/2018/m

anualen-2-2018.pdf (2020-01-24) 

13. Leung R, Malliaropoulos N, Korakakis V, Padhiar N. What are patients knowledge, 

expectation and experience of radial extracorporeal shockwave therapy for the 

treatment of their thendinopathies. J Foot Ankle Res. 2018; 11:11. 

https://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.lib.ltu.se/books/NBK532969/
https://www.fysioterapeuterna.se/globalassets/_sektioner/omt/medlemstidning/2018/manualen-2-2018.pdf
https://www.fysioterapeuterna.se/globalassets/_sektioner/omt/medlemstidning/2018/manualen-2-2018.pdf


 
 

25 
 

14. Mc Auliffe S, Synott A, Casey H, Mc Creesh K, Purtill H, O´Sullivan K. Beyond the 

tendon: Experiences and perceptions of people with persistent Achilles tendinopathy. 

Musculoskelet Sci Pract. 2017; 29:108-114.  

15. Sandford FM, Sanders TAB, Lewis JS. Exploring experiences, barriers and enablers to 

home-and class-based exercise in rotator cuff tendinopathy: A qualitative study. J 

Hand Ther. 2017; 30(2):193-199. 

16. Mudge, S., Stretton, C., Kayes N. (2014). Are physiotherapists comfortable with 

personcentred practice? An autoethnographic insight. Disability and Rehabilitation, 

36:6, 457–463 

17. Rosewilliam S, Roskell C, Pandyan A. A systematic review and synthesis of the 

quantitative and qualitative evidence behind patientcentred goal setting in stroke 

rehabilitation. Clin Rehabil 2011;25: 501–14. 

18. Gustafsson, M., Ekholm, J., Öhman, A. (2004). From shame to respect: 

musculoskeletal pain patient’s experience of a rehabilitation programme, a qualitative 

study. J Rehabil Med, 36: 97–103. 

19. Fjellman Wiklund, A., Stenlund, T., Steinholtz, K., Ahlgren, C. (2010). Take charge: 

Patient’s experiencec during participation in a rehabilitation programme for burnout. 

Medical Journals Limited, 24(5), 475–841(7). 

20. Olsson H, Sörensen S. Forskningsprocessen. (2011) Uppl. 3. Liber AB, Stockholm.  

21. Höglund Nielsen B., Granskär M. Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso-och 

sjukvård (2017) Studentlitteratur AB, Lund. 

22. Kvale S, Brinkman S. Den kvalitativa forskningsintervjun. (2014) Uppl. 3:5. 

Studentlitteratur AB, Lund. 

23. Graneheim, U. H., Lundman, B. (2004). Qualitative content analysis in nursing 

research: concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse 

education today, 24(2), 105–112.  

24. Desjardins-Charbonneau, A., Roy, JS., Thibault, J., Ciccone, V., Desmeules, F. 

(2016). Acceptability of physiotherapists as primary care practitioners and advanced 

practice physiotherapists for care of patients with musculoskeletala disorders: a survey 

of a university community within the province of quebec. BMC Musculoskeletal 

Disorders, 17:400.  

25. Denison, E., Åsenlöf P. Beteendemedicinska tillämpningar i sjukgymnastik (2012) 

Studentliteratur AB, Lund.  



 
 

26 
 

26. Thomee, R., Augustsson, J., Wernbom, M., Augustsson S., Karlsson, J. (2012). 

Styrketräning för Idrott, Motion och Rehabilitering. Uppl. 2. Stockholm: SISU 

idrottsböcker. 

27. Arbetsmiljöverket. Arbetsställning och belastning – ergonomi. [Internet]. 

Arbetsmiljöverket 2018 [Uppdaterad 2018 sep 18; citerad 2020 maj 28] Hämtad från: 

https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/arbetsstallning-och-belastning---ergonomi/  

28. De Vriesa AJ, Koolhaasb W, Zwervera J, Diercksa RL, Nieuwenhuisa K, Van Der 

Worpa H, et al. The impact of patellar tendinopathy on sports and work performance 

in active athletes. Research in sports medicine. 2017; 25(3):253–265. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/arbetsstallning-och-belastning---ergonomi/


Bilaga 1: Informationsbrev till verksamhetsansvarig 

 

Hej! 

Jag heter Amanda och läser min sista termin på fysioterapeutprogramet vid Luleå tekniska 

universitet. Jag skriver nu mitt examensarbete som syftar till att intervjua personer med 

hopparknä/patellar tendinopati om deras upplevelser och erfarenheter av fysioterapeutisk 

behandling.  

 

Studien bygger på intervjuer som kommer att hållas enskilt tillsammans med författaren. 

Tiden för intervjun är beräknad till ca 60 min. Deltagandet är frivilligt vilket innebär att du 

kan välja att hoppa av studien så länge inte intervju är gjord. Studien är anonym vilket innebär 

att namn och personuppgifter kommer att hållas hemligt. Intervjuerna kommer att spelas in 

med en mobiltelefon. Efter intervjun kommer inspelningen att föras över till ett usb-minne 

som kommer att vara inlåst och inspelningen på mobilen kommer att raderas. Det är enbart 

författaren samt handledaren som kommer att ha åtkomst till materialet och allt material 

raderas efter publicerat arbete. 

 

Studien beräknas vara färdig i början av juni år 2020 där den kommer att publiceras och 

finnas tillgänglig på Luleå tekniska universitets hemsida. http://ltu.diva-

portal.org/smash/search.jsf?dswid=-526 

 

Vid frågor eller fundering ta gärna kontakt med mig eller min handledare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amanda Edelsvärd  Handledare Jenny Jäger, Universitetslektor 

amaede-7@student.ltu.se   jenny.jager@ltu.se 

    0920-491000 

http://ltu.diva-portal.org/smash/search.jsf?dswid=-526
http://ltu.diva-portal.org/smash/search.jsf?dswid=-526
mailto:amaede-7@student.ltu.se%09%09
mailto:jenny.jager@ltu.se


Bilaga 2: Informationsbrev till deltagare 

Hej! 

Jag heter Amanda och läser min sista termin på fysioterapeutprogramet vid Luleå tekniska 

universitet. Jag ska skriva mitt examensarbete som kommer att handla om patellar 

tendinopati/hopparknä. I dagsläget finns det flera behandlingsmetoder som används för att 

behandla patellar tendinopati. Något som inte finns är kvalitativa studier för att se vad 

personer med patellar tendinopati har fått erfara av fysioterapeutisk behandling. Syftet med 

studien är därför att ta reda på upplevelser och erfarenheter av fysioterapeutisk behandling vid 

hopparknä/patellar tendinopati. En sammanställning av vad dessa personer känner, tänker och 

vad som är viktigt vid rehabilitering kan bidra med förståelse för fysioterapeuter som 

behandlar denna typ av besvär.  

 

Studien bygger på intervjuer som kommer att hållas enskilt tillsammans med författaren. 

Tiden för intervjun är beräknad till ca 60 min. Deltagandet är frivilligt vilket innebär att du 

kan välja att hoppa av studien så länge inte intervju är gjord. Studien är anonym vilket innebär 

att namn och personuppgifter kommer att hållas hemligt. Intervjuerna kommer att spelas in 

med en mobiltelefon. Efter intervjun kommer inspelningen att föras över till ett usb-minne 

som kommer att vara inlåst och inspelningen på mobilen kommer att raderas. Det är enbart 

författaren samt handledaren som kommer att ha åtkomst till materialet och allt material 

raderas efter publicerat arbete. 

 

Studien beräknas vara färdig i början av juni år 2020 där den kommer att publiceras och 

finnas tillgänglig på Luleå tekniska universitets hemsida. http://ltu.diva-

portal.org/smash/search.jsf?dswid=-526 

 

Inklusionskriterierna för att delta i studien är att du har eller har haft patellar 

tendinopati/hopparknä inom de senaste 3 månaderna. Att du går eller har gått till en 

fysioterapeut och fått ett hemträningsprogram. 

 

Vid frågor eller fundering ta gärna kontakt med mig eller min handledare. 

  

 

 

 

 

 

Amanda Edelsvärd  Handledare Jenny Jäger, Universitetslektor 

amaede-7@student.ltu.se   jenny.jager@ltu.se 

    0920-493904 

http://ltu.diva-portal.org/smash/search.jsf?dswid=-526
http://ltu.diva-portal.org/smash/search.jsf?dswid=-526
mailto:amaede-7@student.ltu.se%09%09
mailto:jenny.jager@ltu.se


Bilaga 3: Samtyckesformulär 

Samtyckesformulär till deltagare 

Genom denna blankett efterfrågar jag ditt samtycke till behandling av personuppgifter samt de 

uppgifter du lämnar vid intervjun. Uppgifterna kommer endast att användas till detta 

examensarbete inom fysioterapi och raderas vid avslutad rapport.  

 

Härmed godkänner jag mitt deltagande i studien 

 

Namnteckning: ____________________________________________ 

Namnförtydligande: ____________________________________________ 

Datum: ____________________________________________ 

 

 



Bilaga 4: Intervjuguide 

Bakgrund 

• Kön 

• Ålder? 

• Hur länge har du haft din diagnos? 

• Hur länge har du haft besvär? 

 

Vilken typ av rehabilitering/behandling har du fått?  

➢ Kan du ge exempel på några övningar? 

➢ Vad var bra/mindre bra med de övningar/behandling du fått? 

 

Upplever du att behandlingen har hjälpt dig? 

➢ På vilket sätt? Varför tror du att behandlingen inte har hjälpt? 

➢ Är de något som du tidigare upplevt problematiskt som du kanske klarar av att göra 

idag? Isåfall vad?  

➢ Om behandlingen inte har hjälpt. När upplever du att dina besvär påverkar dig mest?  

 

Vilken betydelse har fysioterapeuten haft för din rehabilitering?  

➢ Vad har varit bra? 

➢ Vad har varit mindre bra upplevelser? 

 

Vad var de som gjorde/gör att du följer/följde rekommendationerna som du fick/fått av 

din fysioterapeut? 

➢ Har/hade du någon drivkraft?  

➢ Mål, Berätta isåfall vad. 

➢ Vad var de som gjorde att du inte följde dem? 

 

Vad har du lärt dig av mötena med fysioterapeuten? 

➢ Vad har du lärt dig av rehabiliteringen? 

 

Har rehabiliteringen påverkat dig som person?  

➢ På vilket sätt? 

 


