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Sammanfattning	
Bakgrund: Under de senaste 30 åren har det skett en snabb utveckling inom hela fysioterapiområdet. 
Inom OMT har flera nya behandlingsmetoder utvecklats, i ett flertal av dessa metoder är patientens 
egen medverkan central. Den utveckling OMT genomgått innebär att en OMT- fysioterapeut idag har 
en tudelad uppgift. Från att tidigare ha varit enbart behandlare har fysioterapeutrollen utvecklats till 
att också bestå av en pedagogisk del. 
Syfte: Denna studie syftar till att beskriva de erfarenheter fysioterapeuter med avlagd OMT-examen 
har av den pedagogiska delen av det kliniska arbetet. 
Metod: Studien är kvalitativ och analysen har gjorts med kvalitativ innehållsanalys. 
Datainsamlingen skedde genom intervjuer med semistrukturerade frågor. I studien 
intervjuades 10 fysioterapeuter med OMT-examen. 
Resultat: Analysen resulterade i fyra kategorier; ”Förtrogen med sin kunskap”, ”Mötet- en 
förutsättning för att nå patienten och kunna förmedla kunskap”, ”Fysioterapeutens 
pedagogiska målsättning” samt ”Att använda pedagogiska metoder”.  
Den pedagogiska delen av det kliniska arbetet innefattar att fysioterapeuten är förtrogen med 
sin kunskap, använder mötet med patienten för att nå patienten och för att kunna förmedla 
kunskap. Målet är att kunna förklara patientens problem och motivera till ökad följsamhet till 
behandling och träning. Utbildning inom OMT gav förutom nya kunskaper också en ökad 
trygghet och glädje i yrkesrollen. 
Konklusion: Fysioterapeuterna upplevde att undervisning är en stor och viktig del av det 
kliniska arbetet.  
Mer forskning kring fysioterapeuternas pedagogiska arbete kan utveckla den fysioterapeutiska 
professionen ytterligare. 
Nyckelord: Patientutbildning, Patientcentrerad pedagogik, Kvalitativ metod 
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Abstract 
Background: During the last 30 years a rapid development has taken place within the field of 
physiotherapy. Within OMT several new treatment methods have been developed and in 
many of these the active participation of the patient is crucial. Due to the development of 
OMT, an OMT-physiotherapist today has a double task. The role previously consisted of 
mainly treating the patient, but has evolved to include also a pedagogical part. 
Purpose: The purpose of this study is to describe the experiences that physiotherapists with 
an OMT diploma have of the pedagogical part of the clinical work. 
Method: The study is qualitative and analysis has been done using a qualitative content 
analysis. Data was collected through interviews with semi structured questions. In the study 
10 physiotherapists with an OMT diploma were interviewed. 
Results: The analysis resulted in four categories. "Knowledge provides security in the 
professional role", "the meeting - a condition to reach the patient and convey knowledge", 
"the pedagogical aim of the physiotherapist" and "using pedagogical methods". The 
pedagogic part of the clinical work includes the physiotherapist being familiar with their 
knowledge, using the meeting with the patient to reach the patient and to convey knowledge. 
The goal is to be able to explain the patient's problem and motivate them to increase their 
adherence to the treatment and exercises. Besides new knowledge, the OMT education also 
provides the physiotherapists with an increased security and happiness in their profession.  
Conclusion: Physiotherapists feel that education is a large and important part of their clinical 
practice.  Continued research about the pedagogical work of physiotherapists would be able to 
further develop the physiotherapist profession  
Key words: Patient education, Patient-centred approach, Qualitative method 
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Förord	
	
Jag vill tacka alla de fysioterapeuter som deltagit i denna studie och generöst delat med sig av 

sina kunskaper och erfarenheter och gjort denna studie möjlig. Det är ni som är 

huvudpersoner! 

Jag vill också tacka min handledare Stina Rutberg, som lett mig på rätta vägar, gett mig luft 

under vingarna och gjort det möjligt för mig att slutföra denna studie. Utan dig hade jag 

kraschlandat!  

Dessutom vill jag passa på att visa min tacksamhet till min fru och min dotter som har bistått 

med kunskap om hur man skriver ett examensarbete samt hjälp med översättning och 

språkgranskning.  

Något förvånat kan jag också konstatera att arbetet med denna uppsats har varit betydlig mer 

stimulerande och spännande än jag förväntat mig. Noterar också hur kunskaper och 

erfarenheter från arbetet med denna uppsats ”spiller över” och har en direkt påverkan på mitt 

dagliga kliniska arbete. 
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Bakgrund	
 Ortopedisk manuell terapi (OMT) har sin grund i den medicinska gymnastik PH Ling 

utvecklade i början av 1800-talet. Behandlingen var då passiv och en eller två sjukgymnaster 

behandlade en patient (Ottosson 2013). I Sverige organiserades OMT genom grundandet av 

OMT-sektionen 1966. Grunden för OMT i Sverige var då Stoddard, Cyriax och Kaltenborns 

manuella tekniker för undersökning och behandling (Faleij, Kaltenborn & Lindkvist 2012).  

Under de senaste 30 åren har en snabb utveckling skett inom hela fysioterapiområdet. 

IFOMPT (The International Federation of Ortophaedic Manipulative Physical Therapists) 

beskriver ortopedisk nu manuell terapi som ett specialiserat område av fysioterapi för 

behandling av neuromuskuloskeletala tillstånd grundat på kliniska resonemang. Att 

ortopedisk manuell terapi också omfattar vetenskapliga och kliniska rön och ett 

biopsykosocialt perspektiv på varje enskild patient (IFOMPT 2015).   

Det har skett en akademisering av vårt yrke och omfattningen av forskning inom 

fysioterapi har ökat markant. Forskningen har gett oss nya kunskaper och nya metoder för 

undersökning och behandling och har lett till att flera evidensbaserade behandlingsmetoder 

utvecklats (Fysioterapeuterna 2009). Exempel på detta är träning av motorisk kontroll 

(Richardson, Hodges & Hides 2004, Sahrmann 2002, Sahrmann 2011, Comerford & Mottram 

2012) och neurodynamik (Shacklock 2005).   

Gemensamt för flera av de nya metoder som har utvecklats är att patientens 

egen medverkan har blivit mer central. Den utveckling OMT genomgått innebär att en OMT- 

fysioterapeut idag har en tudelad uppgift. Från att ha varit huvudsakligen behandlare har 

fysioterapiyrket utvecklats till att också innehålla en pedagogisk del. Fysioterapeutens 

interventioner omfattar idag både undervisning och specifika terapeutiska metoder 

(Fysioterapeuten 2009). Fysioterapeuternas specialistordning samt IFOMT:s visioner för 

OMT-utbildade fysioterapeuter ställer höga krav på den examinerade OMT-fysioterapeuten. 

En fysioterapeut ska kunna kommunicera sin kunskap på ett begripligt sätt till sina patienter 

(IFOMPT 2015). En specialiserad fysioterapeut ska enligt specialistordningen också agera 

som kunskapsbärare, kunskapsutvecklare samt vara en kunskapsförmedlare 

(Specialistordningen). IFOMPTs visioner beskriver också att fysioterapeuten ska kunna 

kommunicera sin kunskap, såväl kollegialt samt gentemot övriga professioner inom hälso- 

och sjukvården.  Denna pedagogiska uppgift är således mångfacetterad och Wadell (2004) 

betonar att både behandling och rehabiliteringens pedagogiska del ska utformas med ett 

biopsykosocialt synsätt dvs med beaktande av patientens kognitiva och fysiska förmåga, 

ålder, kön, sociala och kulturella förutsättningar förmedla förståelse till patienten för de egna 
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problemens orsak och karaktär, hur rehabiliteringen ska utformas samt motivera patienten att 

ta aktiv del i och ansvar för sin egen rehabilitering. En avgörande del i fysioterapiprocessen är 

att en korrekt diagnos ställs. Fysioterapeuten informerar patienten om denna, beskriver 

vävnadsskada och smärtmekanismer, dvs ger svar på frågan ”Vad är det för fel på mig och 

varför?” och förklarar vad patienten kan göra själv (Fysioterapeuterna 2009). Veerbacks 

litteraturöversikt visar att patienter ofta önskar detta (Verbeek, Sengers, Riemens & Haafkens 

2004). Beroende på skadans art ställs olika krav på pedagogisk förmåga hos OMT- 

fysioterapeuten. Har patienten drabbats av en överbelastningsskada ingår det i en OMT-

fysioterapeuts pedagogiska uppgift att tillsammans med patienten finna former för adekvat 

prevention och ergonomiska åtgärder och uppnå en balans mellan belastning och förmåga 

(Toomingas, Mathiassen, & Wigaeus Tornqvist 2008). Vid neurodynamiska besvär ställs 

stora krav på fysioterapeuten för att lära ut egenbehandling och prevention (Schacklock 

2005). I de fall där nedsatt motorisk kontroll är det huvudsakliga problemet, blir den 

pedagogiska utmaningen att instruera om träning och hemövningar. Detta är av största 

betydelse då den egna träningen är avgörande för behandlingsresultatet (Richardson, Hodges 

& Hides 2004, Sahrmann 2002, Sahrmann 2011, Comerford & Mottram 2012). För patienter 

med långvarig smärta krävs ofta vägledning för att en nödvändig livsstilsförändring ska 

komma till stånd, en förutsättning för en lyckad rehabilitering. (Norrbrink& Lundeberg 2014).  

Utöver kunskapsförmedling kring den funktionsnedsättning som föranlett 

patientens besök ställs också krav på fysioterapeuten som kunskapsfördelare inom andra 

områden. Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder ger 

rekommendationer om hur hälso- och sjukvården kan förebygga sjukdomar genom att stödja 

patienter till hälsosamma levnadsvanor. Fysioterapeutens roll är enligt Socialstyrelsen att ge 

patienterna kunskap, verktyg och stöd i sin hälsoutveckling (Socialstyrelsen 2015). Det finns 

dock sparsamt med pedagogisk forskning inom OMT-fysioterapi och rehabilitering. Rindflesh 

(2009) frågar sig just varför och menade att ett skäl var att många idag praktiserande 

fysioterapeuter själva saknar eller har ringa formell utbildning för att undervisa patienter och 

är därför mindre benägna att beforska patientundervisningen.    

Syfte	
Denna studie syftar till att beskriva erfarenheter av den pedagogiska delen av det kliniska arbetet 

hos fysioterapeuter med avlagd OMT-examen. 
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Metod	

Design	
För att belysa upplevelse av den pedagogiska delen av det kliniska arbetet hos fysioterapeuter 

med avlagd OMT-examen valdes kvalitativ innehållsanalys med en induktiv ansats. Studien 

bygger på individuella intervjuer av fysioterapeuter med avlagd OMT-examen verksamma i 

norra Sverige (Granskär & Höglund-Nielsen 2012).  

  

 

Procedur,	deltagare	och	datainsamling	
För att kunna svara på forskningsfrågan valdes ett ändamålsenligt urvalsförfarande där 

informanterna skulle ha erfarenhet av forskningsfrågan.  

Målgruppen var fysioterapeuter med avlagd OMT-examen verksamma i norra Sverige. Den 

svenska OMT- utbildningen följer IFOMPTs (The International Federation of Orthopaedic 

Manipulative Physical Therapists) utbildnings standard och leder till en examen i Ortopedisk 

Manuell Terapi (OMT-examen) som tillsammans med magister eller masterexamen ger 

specialistkompetens inom OMT. 

För att lokalisera dessa fysioterapeuter gjordes en sökning i Fysioterapeuternas OMT- 

sektionens register (http://www.fysioterapeuterna.se/Professionsutveckling/Om-

professionen/Hitta-fysioterapeut/). Dessutom gjordes en sökning på sökmotorerna Eniro och 

Hitta.se. Inklusionskriterierna var verksamma fysioterapeuter med avlagd OMT-examen i 

norra Sverige och som talade och förstod svenska. Till alla fysioterapeuter som uppfyllde 

inklusionskriterier sändes informationsbrev innehållande skriftlig information om studien och 

information om att deltagarna fritt kunde välja om de ville medverka eller inte samt att 

deltagande när som helst kunde avbrytas utan att ange orsak (Bilaga 1). Totalt sändes 22 brev 

ut till verksamma fysioterapeuter i norra Sverige med avlagd OMT-examen med förfrågan om 

att delta i studien. Svar erhölls från 12 fysioterapeuter med OMT-examen. Samtliga som 

svarade kontaktades per telefon eller mail. Urvalet skedde sedan enligt följande: De första 7 

fysioterapeuterna som anmälde sig till studien fick delta, sedan gjordes ett strategiskt urval 

bland övriga anmälda för att öka spridningen gällande ålder, kön och examensår. Totalt 

intervjuades 10 av de 12 informanter som anmält sig. 

Av deltagarna i studien var 7 kvinnor och 3 män i åldrarna 38 till 60 år. Alla deltagarna 

arbetade inom primärvården och av dessa arbetade 9 i privat verksamhet. Deltagarna har 

avlagt OMT-examen mellan 1994 och 2015.                                                                                                 

Tid och plats för intervjun bestämdes tillsammans med varje informant och intervjun 
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genomfördes genom personligt möte. Intervju av informant 1 var en provintervju. Alla 

intervjuer genomfördes på informanternas arbetsplats förutom två, en intervju gjordes hemma 

hos en informant och en intervju gjordes på Landstingshuset i Luleå. Intervjuerna spelades in 

med en Iphone 6 och applikationen Record. Intervjuerna varade 20-45 minuter De inspelade 

intervjuerna överfördes till en lösenordskyddad dator och sparades på denna dator. De 

inspelade intervjuerna kodades med siffror som ersatte informanternas namn. Namnlista med 

koder sparades i låst skåp på låst kontor som enbart författaren hade tillgång till. Intervjuerna 

transkriberades ordagrant i Worddokument med undantag för namn på personer eller platser. 

Dessa Worddokument sparades på lösenordskyddad dator.  

Intervjuerna genomfördes med stöd av en semistrukturerad intervjuguide (Tabell 1) för att 

fånga så många aspekter av informanternas erfarenhet av pedagogisk erfarenhet som möjligt 

(Granskär & Höglund Nielsen 2012). 

Tabell 1. Intervjuguide 
 
1 Beskriv ett vanligt första besök, när du uppfattat att patienten har lärt sig det som var 

viktigaste för henne/honom under ett besök?  

2 Berätta hur var din roll i det besöket? 

3 Beskriv en situation när du uppfattat att en patient inte har lärt sig det som var 

viktigaste för henne/honom under ett besök?  

4 Hur var din roll i det besöket? 
5 Hur ser du på din roll som pedagog i ditt yrke som fysioterapeut? 

6 Hur har din OMT-utbildning påverkat ditt pedagogiska arbete? 

7 Hur planerar du en pedagogisk aktivitet inför möte med patient? 

8 När upplever du att du har nått fram till patienten.  

9 Vad tror du var nyckeln till att du lyckades? 

10 Vilka hjälpmedel använder du i pedagogiskt syfte? 

 

Etiska	överväganden	
Deltagande i denna studie förutsatte ett informerat samtycke. Detta innebar att informanten 

fick både skriftlig och muntlig information om studien. Vidare informerades informanten om 

att deltagandet var frivilligt, informanten fick fritt välja om han/hon ville medverka eller inte 

och att deltagande när som helst fick avbrytas utan att orsak behövde anges. Om samtycke 

togs tillbaka skulle allt intervjumaterial kopplat till informanten raderas (CODEX regler och 

riktlinjer för forskning 2015).  Underskrivet formulär/blankett angående informerat samtycke 
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samlades in i samband med intervjun. Dessa undertecknade blanketter samlades i mapp och 

förvarades i låst skåp i låst kontor som enbart författaren har tillträde till. 

Det fanns en risk för att intervjuade fysioterapeuter skulle uppleva det obehagligt att prata om 

den pedagogiska delen i det kliniska arbetet och att de skulle kunna känna sig granskade. Att 

beskriva hur man arbetar kan vara att lämna ut sig själv. Om en informant hade signalerat ett 

obehag antingen verbalt eller i sitt kroppsspråk hade intervjuaren uppmärksammat detta och 

låtit informanten få möjlighet att avbryta intervjun. Detta är viktigt, för om informanten inte 

hade känt sig trygg, hade denne kunnat undanhålla information vilket hade påverkat studiens 

resultat. Vidare lade intervjuaren stor vikt vid att inte värdera de svar som deltagaren gav vid 

intervjun utan sökte behålla ett nyfiket bemötande. Informanterna garanterades 

konfidentialitet, både skriftligt och muntligt. Detta innebar att det enbart var författare och 

handledare som hade tillgång till hela intervjumaterialet. I rapporten kommer citat att 

användas, men är av sådan karaktär att de inte kan kopplas till någon specifik person eller 

klinik. 

Dataanalys	
De kvalitativa intervjuerna analyserades med innehållsanalys. Dataanalysen började med att alla intervjuer 

lästes i sin helhet så att författaren fick en god översikt över hela materialet. Sedan identifierades de 

meningsbärande enheter som svarade på syftet. De meningsbärande enheterna kondenseras och 

abstraherades och koder utvecklades. Koderna jämfördes sedan avseende likheter och skillnader och 

sorterades utifrån detta i preliminära subkategorier. De preliminära subkategorierna slogs ihop till färre 

och under denna fas skapades även de slutliga kategorierna och de subkategorier som förklarar innehållet i 

kategorin. Till slut lästes intervjuerna igenom igen för att se att ingen text hade fallit bort och att de 

tolkningar som gjordes var tydligt förankrade i intervjutexterna (Granskär & Höglund-Nielsen 2012).  

Förförståelse	
Vid en kvalitativ studie kan man inte bortse från författarens förförståelse då den kan ha en 

påverkan på studiens resultat (Granskär & Höglund Nielsen 2012).  

Författaren har varit verksam som fysioterapeut sedan 1986 och har sedan 1987 arbetat inom 

primärvården och sedan 1988 som privatpraktiserande fysioterapeut på en stor 

fysioterapiklinik i Luleå tillsammans med flera kollegor. Författaren har utöver 

grundutbildning ca 200 hp inom smärta, OMT och ergonomi samt utöver detta ett antal icke 

poänggivande kurser inom fysioterapi. Författaren har även lett ett EU-finansierat projekt om 

rehabilitering av patienter med långvarig smärta. Författaren har ringa erfarenhet av att göra 

kvalitativa studier, dock har 30 år av kliniskt arbete gett författaren en stor erfarenhet av att 
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samtala och ställa frågor till patienter. Handledaren till denna rapport har stor kunskap inom 

det kvalitativa forskningsområdet. Hon undervisar masterstudenter i ämnet, och är sedan 2013 

lektor inom fysioterapi. Handledaren har en lång erfarenhet av att handleda C-uppsatser och 

handleder även en doktorand. 

 

Resultat 
Resultatet består av 4 kategorier med vardera 2 subkategorier (Tabell 2). Dessa presenteras 
nedan med sina subkategorier.  
 
Tabell 2. Redovisning av kategorier och subkategorier 
Kategori Förtrogen 

med sin 
kunskap 

Mötet – en 
förutsättning för att 
nå patienten och 
kunna förmedla 
kunskap   
 

Fysioterapeutens 
pedagogiska 
målsättning 
 

Att använda 
pedagogiska 
metoder 

 
Subkategori 

Kunskap ger 
trygghet och 
glädje i 
yrkesrollen  
 

Ge tid och 
uppmärksamhet, 
anpassa sig och möta 
patienten där 
patienten är 
 

Att ge förklaringar 
till besvär 
 

Lära ut – på 
olika sätt 

Subkategori Säkrare 
analys, 
strukturerad 
och med fler 
verktyg 
 

Skapa förtroende och 
en enad allians 
 

Att genom 
förklaringar nå 
motivation och 
följsamhet 
 

Den manuella 
undersökningen- 
ett pedagogiskt 
redskap 

 

Förtrogen	med	sin	kunskap	
Informanter beskrev fysioterapiyrket som en mix av medicinskt kunnande och pedagogik. 

Denna kategori innehåller 2 subkategorier, ”Kunskap ger trygghet och glädje i yrkesrollen ” 

och ”Säkrare analys, strukturerad och med fler verktyg".  

Kunskap	ger	trygghet	och	glädje	i	yrkesrollen		
Informanter betonade att den ökade kunskapen som OMT-examen har gett, har skapat en 

trygghet och glädje i yrkesrollen, informanter upplever att detta bidrar till att de är mer 

övertygande i den pedagogiska delen av det kliniska arbetet. En informant kände sig tryggare 

när han visste vad han skulle förklara och uttryckte att denna trygghet gjorde det enklare att 
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vara ärlig med att man inte kan förklara allt och att inte heller i alla lägen vara helt säker. En 

annan informant beskrev att även om OMT-examen inte har gett någon kunskap om hur man 

ska lära ut så har utbildningen medfört kunskap och ökad tydlighet. En informant beskrev att 

hon tidigare var fixare och ”fixade” åt patienten, nu lär hon ut mer självhjälp och upplever att 

det är roligare men får inte samma beröm. Informanter beskrev också att arbetet blivit roligare 

när man kan förklara mer.    

 ju mera man kan desto lättare blir det att nå patienten och det kan man också 
kalla för en del av pedagogiken …så att ja, ju bättre man förstår själv ju lättare 
blir det för mig att förklara och låta övertygande (person 6) 
 
Men sen hur jag förklarar saker och ting, det tror jag inte att jag har blivit bättre 
på, det har jag nog alltid varit hyfsad på men just att jag vet vad jag ska förklara 
vad som är viktigt här, jag känner mig tryggare på vad jag gör (person 7) 
 
  
 

Säkrare	analys,	strukturerad	och	med	fler	verktyg	
Informanterna uttryckte att den bredare kunskap som OMT-utbildningen resulterat i har gett 

dem en säkrare analys, att de på så sätt blivit säkrare i sina undersökningar. Vidare menade 

flera informanter att de nu mer än tidigare har en röd tråd i anamnes som tillsammans med 

specifik strukturerad undersökning och OMT:s differentialdiagnostik har gett ökade möjlighet 

till att svara på patientens frågor och även identifiering av besvärens bakomliggande orsaker. 

Informanter utryckte också att utbildningen mot OMT-examen gett dem fler verktyg, att de 

fått en större verktygslåda, att de fått fler förklaringsmodeller och ett mer biopsykosocialt 

synsätt men också gett dem ett akademiskt sätt att tänka. 

  
…jag är oerhört mycket bredare i min kunskap inom många olika fält. Och det 
gör ju naturligtvis att man är säkrare både i sitt, i sin bedömning och analys av 
funktionsnedsättningar och svårigheter hos personer, och man har också fler 
förklaringsmodeller (person 8) 
 
  
…just att man har fått, man, jag har fått fler verktyg, dels, ja men dels genom 
Kinetic Control och dels genom Sahrmann, men också i, alltså en fördjupad 
kunskap omkring ett resonemang som jag tycker att vi har gått igenom under 
dom här åren väldigt mycket och väldigt bra (person 8) 
 

Mötet	–	en	förutsättning	för	att	nå	patienten	och	kunna	förmedla	kunskap			
Samtliga informanter betonade vikten av att varje behandlingstillfälle blir ett bra möte.  
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Ett bra möte är en förutsättning för att kunna förmedla kunskap. Denna kategori innehåller två 

subkategorier ”Ge tid, uppmärksamhet och anpassa sig efter patienten” och ”Skapa förtroende 

och en enad allians”. 

Ge	tid	och	uppmärksamhet,	anpassa	sig	och	möta	patienten	där	patienten	är	
 

Att avsätta tid framförallt vid första mötet ansågs vara viktigt. 

Flera informanter beskrev också hur de vidtog en rad aktiva åtgärder för att skapa goda 

förutsättningar för ett bra möte, att låta patienten berätta utan att avbryta, att se till att 

patienten inte frös när han/hon är avklädd, tex. genom att använda filtar och att man berörde 

patienten med ”stora varma händer”. En annan aspekt för ett bra möte som informanterna 

betonade var personkemin med patienten, där fysioterapeuten försökte vara trevlig och 

småprata för att öppna upp för en bra relation.  Dock menade en informant att personkemin 

rår man inte över.  

  
.. jag tror många gånger är det lite... jag är ju lite gammeldags såhär, det gäller 
att ha lite personkemi alltså, få den här... kunna ta folk alltså, man bör... när en 
patient kommer in här så behöver man inte dyka på dom, stressa dom med en 
massa direkt såhära... vad ska jag säga, frågor som nästan är lite påträngande 
och så, utan man börjar att lätta upp stämningen i någon minut eller två, så att 
man får den här kontakten först, jag tycker man kan lägga lite tid på det  
(person 6) 

 

Fysioterapeuterna berättade att patienter behövde olika bemötande då alla är olika. För att 

lyckas med detta så krävdes det att fysioterapeuten var mentalt närvarande och anpassade sig 

till patienten för att kunna möta varje patient där den var. När fysioterapeuten kunde visa för 

patienten att han/hon förstod var det lättare att nå fram till patienten och genom att identifiera 

patientens kunskapsnivå, anpassa språket och ta hänsyn till patientens förförståelse 

underlättades mötet. Det var även en fördel om fysioterapeuten kunde uppfylla patientens 

förväntningar. Informanterna beskrev då en känsla av optimism när hon/ han och patienten 

var på samma våglängd och patienten var så att säga ”med på tåget”. Informanter menade 

också att ett bra möte krävde ett samspel, att även patienten var närvarande och 

kommunicerade. 

 Och jag försöker nog oftast få den känslan innan jag planerar vidare eller att 
man känner att man har nått fram. Det är liksom det man strävar efter. Första 
besöket att man når fram och kom på samma våglängd (person 3) 
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Men jag tror att när det funkar bra, det är då jag är ganska närvarande, när jag är 
närvarande. Och när jag orkar lyssna och när jag orkar ta in. Är jag det minsta 
trött eller stressad då blir det inte lika bra (person 1) 

 

Skapa	förtroende	och	en	enad	allians	
Informanterna beskrev att ett bra möte karaktäriserades av att patienten känner förtroende för 

fysioterapeuten. Informanter beskrev också att de med sina kunskaper, erfarenheter och med 

hjälp av kliniskt resonerande redan efter anamnes ibland kunde visa och beskriva symtom 

patienten inte hunnit berätta om. Detta bidrog till att skapa förtroende för fysioterapeuten. En 

informant menade att en annan viktig faktor för att skapa förtroende var att fysioterapeuten 

intog en terapeutisk hållning. Även yttre påverkan kunde påverka mötet. En informant 

upplevde att det blev ett bättre möte när patienten blivit rekommenderad att uppsöka just den 

fysioterapeuten och att man då fått ett försprång när det gäller förtroendet.  

…är patienten trygg med dig och dom har förtroende för dig, då kan du komma 
långt med den personen, och det är kanske det viktiga. 
(person 2) 

 

Med ökad kunskap och erfarenhet kunde en patient- terapeutrelation byggas upp där patienten 

inte var beroende av fysioterapeuten. Informanter menade att de såg det som att patient och 

fysioterapeut hade ett gemensamt projekt och att ansvaret kunde dela upp, så att 

fysioterapeuten kunde ses som en handledare eller guide och slutsatser kunde dras 

tillsammans. Flera informanter betonade vikten av att det var patienten som hade ansvar för 

sin egen rehabilitering. 

 
…..vad vi tillsammans ska göra åt [besvären) och vilken del som är hans eller 
hennes uppgift fram till nästa besök (person  8) 
 
Oftast när dom har tagit till sig [en förklaring] kan jag se att dom får ett helt 
annat lugn och en målmedvetenhet. Man känner att man har hittat, man får som 
ett gemensamt projekt. Och det känns att det leder framåt (person 3) 
 
…ansvaret är hos patienten själv, det är inte jag som har ansvaret, jag ansvarar 
för det jag gör, och ansvaret är hos patienten själv (person 9) 
  

Fysioterapeutens	pedagogiska	målsättning	
Informanterna beskrev att den pedagogiska målsättningen var att patienten skulle få en 

förklaring till sina besvär och inse sina möjligheter. Målsättningen var också att patienten 

skulle bli motiverad och ta ansvar för sin egen del i behandlingen. Denna kategori består av 
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två subkategorier ”Att ge förklaringar till besvär ” och ”Att genom förklaringar nå motivation 

och följsamhet”. 

Att	ge	förklaringar	till	besvär	
Informanter beskrev att det var viktigt att ge patienten information om och förklaring till sina 

besvär, ställa en diagnos, beskriva bakomliggande orsaker och rådande smärtmekanismer. 

Vidare kunna ge prognos inklusive tidsaspekter på läkningsprocessen och en plan för den 

fortsatta rehabiliteringen. Viktigt var också att patienten fick svar på alla sina frågor.  En 

informant betonade vikten av beakta att olika smärtmekanismer ger olika förklaringar och att 

det var viktigt kunna förklara långvarig smärta på ett bra sätt.  

Det måste vara individuellt förstås. Vid långvarig smärta är det förstås 
smärtmekanismen som är grunden. Det är det dominerande, kanske det 
problemet är det som man måste sätta fingret på. Då vi ser sensitisering och 
patienten upplever att de symtomen är väldigt oroande, då är det viktigt att dom 
förstår den här biten med smärtmekanismer (person 4) 
  

Att	genom	förklaringar	nå	trygghet,	motivation	och	följsamhet		
	
Informanterna beskrev att när patienten fick en ökad förståelse för sin situation och så ökade 

deras motivation. Att ge patienten redskap för sin rehabilitering medförde ökad följsamhet till 

behandlingen och möjlighet till beteendeförändring. Informanter beskrev att de kunde märka 

att patienter inte förstod genom att de frågade samma sak igen eller att de inte gjorde sina 

hemövningar. Att patienten inte förstod och inte gjorde det man kommit överens om kunde 

också bero på patienten själv. Informanterna berättade att vissa patienter inte hade resurser att 

själva ta ansvar och vissa patienter var inte är mogna för beteendeförändringar. Informanter 

beskrev också kognitiva brister hos patienten, att patienten inte var intresserad eller motiverad 

att ta aktiv del i sin behandling. Även att patienten inte ville verka dum och frågade inte när 

han eller hon inte förstod. En informant upplevde dock att detta ofta går bättre när man träffat 

patienten några gånger, då man lärde känna varandra bättre och när patienten inte var så 

nervös inför den ovana situationen så kom frågorna. Flera informanter uttryckte att även om 

de inte nådde fram helt med sina förklaringar så kunde fysioterapeuten så ett frö och 

introducera ett tankesätt i alla fall. 

För det är första steget för att sen skapa motivation, se samband mellan sina 
besvär och det man gör och sen fortsätta med det. Så det är ju det som är 
grunden. Det är därför det är så viktigt. Annars förändrar jag inte mig. 
Varför ska jag göra nånting som jag inte förstår? (person 4) 
  
Man kan inte kräva beteendeförändring utan förståelse… om patienten som ska 
sitta på korrekt sätt eller, eller, eller börja promenera eller göra övningar. Allt 
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handlar om beteendeförändringar. Och utan förståelse finns ingen 
beteendeförändring (person 4)  
 

Informanter beskrev på olika sätt att när patienten förstod vad smärtan kom av så uttryckte 

patienten mindre rädsla, kunde hantera smärtan bättre och patientens tilltro till den egna 

förmågan stärktes. En informant uttryckte att det var viktigt att fånga upp oron genom att 

fråga patienten rakt på sak vad han var rädd eller orolig för att öka möjligheten till förståelse. 

En informant berättade att om man kunde finna en rörelse som inte smärtade så minskade 

patientens rädsla och det ökade följsamheten till att utföra träningen.  

Oro tycker jag, det är ju det som är... största boven många gånger (person 1) 
 

Jag tror att det [pedagogik] är en del av behandlingen. Alltså, den delen av 
behandlingen som kallas för empowerment, det är att man ger patienten verktyg 
så att dom kan ha kontroll över sina besvär (person 4) 

	
Att	använda	pedagogiska	metoder	
Alla informanter betonade vikten av att fysioterapeuten framförde sitt budskap på ett sådant 

sätt att patienten förstod. Detta kunde göras genom att fysioterapeuten förklarade noggrant 

och förklarade på flera olika sätt för att nå fram. Kategorin innehåller två subkategorier ” Lära 

ut på olika sätt” och” Den manuella undersökningen är ett pedagogiskt redskap ”.  

  

Lära	ut	på	olika	sätt	
Informanterna beskrev en rad olika pedagogiska metoder för att förmedla sitt budskap till 

patienter. Dessa inkluderar verbal information med stöd av bilder, planscher, skelettmodeller 

eller information från webben. Detta kunde ske i samband med undersökning/behandling men 

också som miniföreläsningar. Flera informanter använde förklarande liknelser och målande 

bildspråk för att öka möjligheten för att patienten skulle förstå.  

…Såna enkla pedagogiska knep, liknelser stabilitet i ryggraden så visar jag på 
handleden och ber patienten att spänna muskler runt handleden och du ser att det 
blir stabilare. Eller visar ytterläge i leden genom att visa finger och böja så det 
här gillar inte leden, en neutral position är mycket bättre (person 4) 

 

En annan viktig pedagogisk metod som fysioterapeuterna beskrev var manuell guidning 

tillsammans med verbal instruktion av övning eller hållning men också av rörelse för att 

åstadkomma minskad smärta. De beskrev bruk av spegel som stöd och feedback vid inlärning 

av övning, hållning eller rörelse. En informant reflekterade över kroppskontroll och menade 

att patienter med god kroppskontroll har lättare att lära sig övningar medan patienter som har 

svårt med kroppskontroll behöver mer av fysioterapeutens guidning med händer och speglar. 
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Även skriftligt material användes, tex vid praktisk genomgång av träningsprogram så 

förklarades övningarna  muntligt men också skriftligt som ytterligare stöd för patienten. 

Några informanter använde datoriserade program för att skapa individuellt utformade 

träningsprogram.   

…hur kan man få någon att förstå, man använder olika sinnen, man försöker 
hitta det sinnet dom förstår bäst med, och vi har ju olika sätt (informant 3) 

 

Ett annat sätt att ge stöd åt patienten var att övningar eller hållning 

fotograferades/videofilmades med fysioterapeutens eller patientens mobiltelefon. Patienten 

fick sedan se bilden och fysioterapeuten kunde därmed lättare förklara vad han eller hon 

menade var rätt eller vad som var problemet.  Gjordes filmning/videoinspelning med 

patientens telefon skapade detta möjlighet för patienten att hemma ha stöd av detta vid egen 

träning.  

 
Patienter har ofta med sig mobiltelefoner, i nio fall av tio, och då gör vi 
övningen, jag ser först till så patienten gör övningen rätt, och när dom gör rätt så 
filmar jag med mobiltelefon, så pratar jag in instruktionerna på mobiltelefon, 
och då får dom ju allting, såhär ska jag göra och det här är jag ute efter och så är 
jag hela tiden där då. (person 8) 

 

Några informanter använde feedback som redskap för att kontrollera att patienten hade 

förstått den information hon/han fått, genom att låta patienten återberätta/sammanfatta hur han 

uppfattade informationen eller att patienter fick visa de övningar som skulle utföras.  

Informanter använde också autoanamnesformulär som fylldes i av patienten och som sedan 

analyserades tillsammans med patienten och gav ett utmärkt tillfälle för konkret information 

kring de besvär patienten beskrivit eller skattat i formuläret. 

Den	manuella	undersökningen	–	ett	pedagogiskt	redskap	
De flesta informanter använde också undersökningen som en aktiv metod för att förklara och 

få patienten att förstå. Att reproducera besvären och sedan med manuella metoder lindra den 

var ett kraftfullt instrument för att förklara. Funktionstester användes för undersökning men 

också för att för patienten tydligt åskådliggöra nedsatt funktion, tex användes Stabilizer för att 

åskådliggöra nedsatt funktion i stabiliserande muskulatur cervicalt och lumbalt.  

 
Att man faktiskt kan provocera det igenkännande, smärta om det handlar om det. 
Och väldigt bra också om man kan visa på en avlastning av besväret för då blir 
besväret helt plötsligt hanterbart (person 4) 
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Diskussion	

Resultatdiskussion		
Resultatet av denna studie visar att fysioterapeuters erfarenheter av den pedagogiska delen av 

det kliniska arbetet innehåller flera olika delar. OMT-utbildningen har haft betydelse för att de 

ska känna sig trygga i sin yrkesroll och på ett bättre sätt kunna förklara och skapa förtroende 

hos patienten. Ett bra möte med patienten ansågs vara en förutsättning för att kunna nå 

patienten och kunna förmedla kunskap. Fysioterapeuternas pedagogiska målsättning var att 

kunna förklara patientens problem och även att öka patientens motivation och följsamhet till 

behandlingen. För att kunna göra detta använde fysioterapeuterna många olika pedagogiska 

metoder. Detta resultat speglar stora delar av rehabiliteringsprocessen (Fysioterapeuterna 

2009) vilket indikerar att pedagogik är en stor och viktig del av det kliniska arbetet hos 

fysioterapeuter med OMT-examen. Att pedagogik är en stor del av fysioterapi stöds även av 

Rindflesch (2009) som i sin studie beskriver patientundervisning som ett ömsesidigt lärande 

mellan patient och terapeut och menar att patientundervisning är en stor del av fysioterapi. 

APTA (American Physical Therapy Association) beskrev redan 1986 att en av rollerna för 

fysioterapeuter är vara att vara lärare. De menade också att patientutbildning var viktig för 

patientens tillfrisknande och till följd av detta är patientutbildning en viktig del i alla 

utbildningsprogram för fysioterapeuter i USA (Chase 1993) 

Resultatet visar att den ökade kunskap utbildningen mot OMT-examen har gett 

har bidragit till en trygghet i yrkesrollen som gjort dem mer övertygande och tydliga i 

patientarbetet. Nya kunskaper från utbildningen mot OMT-examen har också resulterat i 

förbättrad manuell och pedagogisk färdighet med säkrare analys, större verktygslåda och fler 

förklaringsmodeller. Detta är i linje med Menon et al. (2009) som i sin studie beskriver att för 

fysioterapeuter ger utbildning ökad kunskap och en förbättring av det kliniska arbetet. 

Dessutom menar Miller (1990) att förvärva kunskap är ett första viktiga steget för att skapa en 

stabil grund för förändring av klinikers inställning och kliniska arbete syftande till förbättrat 

behandlingsresultat. 

Resultatet av denna studie visar också att fysioterapeuter såg ett bra möte som 

en viktig förutsättning för den pedagogiska delen av fysioterapeutens arbete och för patientens 

lärande.  Ett bra möte karaktäriserades bland annat av att fysioterapeuten anpassar sig efter 

patienten för att kunna möta patienten där den var. Detta är viktigt för att kunna förstå en 

annan människa och filosofen Kierkegaard (1998) uttrycker detta som att ”om du verkligen 

vill hjälpa en annan människa måste du förstå mer än honom men först och främst förstå vad 

han förstår för gör du inte det så kan inte din stora kunskap hjälpa honom”.  Även Cott (2004) 
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betonar att det är viktigt att reflektera över de individuella behoven hos patienterna och 

involvera dem i målsättningen för att förbättra rehabiliteringen. Fysioterapeuterna i denna 

studie betonade också vikten av patientens aktiva deltagande och att en god patient-

terapeutrelation kan skapa ett gemensamt projekt. Larsson et al (2010) menar att det är 

grundläggande att patient och fysioterapeut bygger en terapeutisk allians för ömsesidig 

förståelse, gör en gemensam överenskommelse när mål för rehabiliteringen bestäms och att 

rollerna är tydliga vid de rehabiliterande insatserna. Vidare menar Larsson et al. (2010) att 

detta patientcentrerade arbetssätt förutsätter ett biopsykosocialt synsätt. Caladine (2013) 

förespråkar också en patientcentrerad rehabilitering innefattande ett biopsykosocialt synsätt, 

där en terapeutisk allians formas och makt och ansvar delas. Vikten av att forma en 

terapeutisk allians är också synlig i Hall et al. (2010) som menar att bygga en terapeutisk 

allians mellan patient och fysioterapeut bidrar till mindre smärta, minskad funktionsstörning 

och ökad patienttillfredsställelse.  

I denna studie beskriver fysioterapeuterna också att de i sitt kliniska arbete söker 

identifiera patientens kunskapsnivå, anpassa språket och ta hänsyn till patientens förförståelse 

och genom feedback undersöka om patient förstår. Detta är helt i linje med Caladine & Morris 

(2015) som beskriver att en patient-centrerat inställning baseras på att fysioterapeuten har 

klart för sig vem som ska lära och väljer metod för undervisning som faciliterar lärande. 

Vidare beskriver Caladine och Morris (2015) att det är viktigt att undersöka om patienten 

förstår och att man värderar sin egen roll som utbildare, genom självreflektion, peer feedback 

eller annan mer formell feedback 

Fysioterapeuterna betonade också vikten av att patienten känner förtroende för 

fysioterapeuten. Patientens förtroende för fysioterapeuten belyses även i Verbeek et al. (2004) 

studie som beskriver att patienten vill ha ett förtroendefullt förhållande som innefattar 

förståelse, att fysioterapeuten lyssnar, respekt och att patienten är delaktig i beslutsfattande. 

Även Rutberg et al. (2013) beskriver vikten av att patienten har förtroende för fysioterapeuten 

och menade att känslan av förtroende baserades på patientens upplevelse av fysioterapeutens 

kompetens förmedlad både verbalt och i terapeutens bemötande.  

I denna studie betonade fysioterapeuterna vikten av att patienten får en 

förklaring till sina besvär, en diagnos, beskrivning av bakomliggande orsaker och rådande 

smärtmekanismer, prognos inklusive tidsaspekter på läkningsprocessen och en plan för den 

fortsatta rehabiliteringen. Detta stämmer väl överens med Verbeek et al. (2004) studie som 

beskriver att det patienten i första hand önskar är en klar diagnos samt information om 

rådande smärtmekanismer, smärtlindring och undersökning. Fysioterapeuterna i denna studie 
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uttryckte att när patienten fick den ökad kunskap och förståelse kring sina besvär stärktes 

tilltron till den egna förmågan. Tidigare studier har visat att tilltro till sin egen förmåga (self-

efficacy) är av stor betydelse för rehabiliteringen. Att tidigt i rehabiliteringsprocessen stärka 

self-efficacy har visade sig viktigt och Thomee et al. (2007) visade i en studie av patienter 

med ACL-ruptur som opererades, att patienter med hög tilltro till sin egen förmåga hade 

mindre symtom och en högre aktivitetsnivå postoperativt. 

Studier beskriver att fysioterapeuter saknar formell utbildning för 

patientutbildning och att fysioterapeuter ibland upplever att de saknar pedagogiska kunskaper 

(Caraldine 2013; Chase 1993). I Chase (1993) studie menade de tillfrågade fysioterapeuterna 

att patientutbildning är en viktig del av arbetet och författarna föreslår att det behövs mer 

forskning för att belysa hur utbildning inom patientundervisning ska utformas. Menon (2009) 

menar också att det behövs fortsatt forskning för att undersöka vilken typ av utbildning som 

har positiv inverkan på behandlingsresultatet. Resultatet i denna studie visar att pedagogik är 

en stor del av det fysioterapeutiska yrket och därför skulle mer forskning kring 

fysioterapeuternas pedagogiska arbete kunna utveckla den fysioterapeutiska professionen 

ytterligare. 

 
  

Metoddiskussion	
Denna studie bygger på de upplevelser och reflektioner fysioterapeuter med OMT-examen 

har kring sina erfarenheter av den pedagogiska delen av det kliniska arbetet. Kvalitativ 

forskning är en metod som lämpat sig väl för forskning inom rehabiliteringsområdet när man 

vill belysa patientrelaterad verksamhet (Carpenter&Suto 2008). Personliga intervjuer är en väl 

använd metod vid kvalitativa studier, intervjuaren skapar ett samspel och använder sina 

personliga förutsättningar för att möta informanter. Intervjun syftar till att synliggöra och ge 

en djupare förståelse för människors subjektiva uppfattningar.  För att kunna svara på 

forskningsfrågan har en kvalitativ innehållsanalys med en induktiv ansats valts (Granskär & 

Höglund-Nielsen 2012). Trovärdighet beaktas i 4 olika engelska begrepp, credibility, 

dependibility, confirmability och transferebility. För att uppnå credibility beskrivs studiens 

kontext noggrant, val av informanter och metod för datainsamling har tydligt redovisats i 

rapportens metoddel. Noggrann analys av all data har gjorts tillsammans med handledare, 

detta för att få en bredare syn på materialet. Denna analys ligger till grund för val av 

kategorier och subkategorier med syfte att väl täcka insamlad data. I resultatdelen finns 

tillsammans med varje subkategori ett eller flera representativa citat som stöd till läsaren för 
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att kunna bedöma om författarens tolkning är rimlig. Samma frågeguide har använts vid 

samtliga intervjuer, detta för att skapa dependibility. Confirmability har eftersträvats genom 

att författaren har lagt stor vikt vid att vara neutral och försökt att minimera förförståelsens 

påverkan vid intervjutillfällena genom att vara nyfiken men inte ställa ledande frågor.  

Transferability beaktas genom att som redan tidigare är nämnt beskriva studiens kontext, men 

även att i rapporten beskriva urval och karaktäristika avseende informanterna. 

Förförståelsen har även tagits i beaktande vid kodning och kategorisering för att inte låta den 

färga data. Författarens förförståelse som är en syntes av författarens åsikter, värderingar, 

tidigare kunskaper och erfarenheter påverkar självfallet studiens resultat. Risken för 

förförståelsens inverkan på resultatet hade kunnat reduceras om fler än författaren deltagit i 

analysprocessen. Dock, för att ge studien ytterligare tillförlitlighet har rapportens handledare 

gett feedback på alla steg i hela processen till ett färdigt resultat och därmed haft insyn och 

påverkat analysens alla delar. 

Författaren är genom sitt kliniska arbete van vid själva intervjusituationen men 

trots detta ovan vid forskningsintervjuer som gjordes i denna studie. Författaren hade i större 

utsträckning än som gjordes kunnat ha tränat för att förbättra sin intervjuteknik. Slutligen 

noteras att urvalet blev så stort att det fanns en god representation avseende erfarenhet i den 

aktuella forskningsfrågan och storleken på urvalet gav underlag till ett svar på 

forskningsfrågan. Hade intervjumaterialet varit för tunt hade fler informanter intervjuats för 

att uppnå saturation (Carpenter & Suto 2008). 

 

Slutsats/konklusion	
Fysioterapeuter med OMT-examen upplever att pedagogik är en stor och viktig del av det 

kliniska arbetet. Resultatet av denna studie visade att den pedagogiska delen förutsätter att 

fysioterapeuter har en förtrogenhet med sin kunskap, att mötet har en central roll för att nå 

patienten och kunna förmedla kunskap. Vidare att fysioterapeutens målsättning är att kunna 

förklara patientens problem och därmed motivera dem till ökad följsamhet till behandlingen. 

Utbildning inom OMT gav förutom nya kunskaper också en ökad trygghet och glädje i 

yrkesrollen. Denna studie visar att pedagogik är en betydande del av fysioterapi och att mer 

forskning kring fysioterapeuternas pedagogiska arbete skulle kunna utveckla den 

fysioterapeutiska professionen ytterligare. 
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Bilagor	

Bilaga	1.	Brev	till	OMT	steg	III	fysioterapeut	
 
 

  
 

Erfarenhet av pedagogisk gärning i det kliniska arbetet hos OMT steg III- 

fysioterapeuter 

Under de senaste 30 åren har det dock skett en snabb utveckling inom OMT, en rad nya 

behandlingsmetoder inom OMT har utvecklats. Gemensamt för dessa nya metoder är att 

patientens egen medverkan har blivit mer central. OMT-fysioterapeuter har breddat sin 

kunskap och arbetar nu därför med metoder som innefattar både manuella tekniker och 

pedagogisk arbete.  Detta projekts syfte är att beskriva hur fysioterapeuter med OMT-

examen upplever sin pedagogiska roll och vad som påverkar om patienten förstår eller 

inte. Din åsikt och din berättelse är viktig i strävan att förbättra vår profession. 

Du får detta brev då du antingen är registrerad som fysioterapeut med OMT-examen i 

Fysioterapeuternas databas eller för att det på din arbetsplats hemsida anges att du har OMT-

examen. Om du är intresserad av att delta i studien kommer jag, Johan Lindström att intervjua 

dig och spela in intervjun. Intervjun kommer att skriva ut (utan att nämna namn eller platser). 

Intervjun beräknas ta maximalt en timme och sker på plats vi kommer överens om när jag 

kontaktar dig 

Konfidentialitet garanteras för dig. Detta innebär att det enbart är jag och min handledare som 

har tillgång till intervjumaterialet och att ingen utomstående kommer att kunna få veta att du 

deltagit i denna studie. Intervjuerna kommer att kodas, dvs namn ersätts med nummer när 

intervjumaterialet bearbetas. I rapporten kommer citat att användas, men är av sådan karaktär 

att de inte kan kopplas till någon specifik person eller klinik. 

Deltagandet i denna studie är frivilligt och baseras på informerat samtycke. Detta innebär att 

du får fritt välja om du vill medverka och du kan när som helst meddela att du vill avbryta ditt 

deltagande i studien. Studien kommer i första hand att vara ett slutarbete i mina Master-

studier och om den anses uppnå ny kunskap av intresse kan den komma att publiceras i 

vetenskaplig tidskrift. 
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Är du är intresserad att delta i denna studie så maila mig (ojoilo-5@student.ltu.se) dina kontaktuppgifter 

eller lämna ett meddelande på min mobiltelefon 070-6581350 så snart som möjligt, så hör jag av mig till 

dig inom kort. För att uppnå så bra spridning som möjligt bland intervjupersonerna skulle jag behöva få 

veta din ålder och vilket år du avlade din OMT-examen   

 

Mina kontaktuppgifter: 

Johan Lindström 

ojoilo-5@student.ltu.se 

070-6581350 

 

Handledare 

Stina Rutberg 

Universitetslektor, Luleå Tekniska Universitet 

stina.rutberg@ltu.se 

Vxl: 0920-491000 

 

  
 
 
 


