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Sammanfattning 

I detta arbete bearbetas forskning om eHälsa, dess användande inom vården och 

motivationsteorierna Transteoretiska modellen, Maslows behovshierarki och 

självbestämmandeteorin. Vidare presenteras egna observationer på hur vården i dagsläget kan 

stötta patienter med hjärtkärlsjukdom till bättre levnadsvanor, samt intervju med uppföljning 

på hur en PCI-patient upplever att ta emot kost- och träningsrekommendationer via ett digitalt 

hälsoverktyg. 

 

Syftet är att med en fallstudiedesign undersöka hur vården stöttar hjärtpatienter till bättre 

levnadsvanor och om digitala hälsoverktyg kan öka den upplevda motivationen hos PCI-

patienter till att äta bättre och aktivera sig mer.  

 

Metoderna som använts är kvalitativa, där resultaten bygger på en halvdags observationer på 

en fysioterapeutmottagnings arbete med hjärtkärlpatienter och en intervju samt uppföljning 

med en PCI-patient som använt ett digitalt hälsoverktyg under tio dagars tid. 

 

Huvudresultatet från denna studie tyder på att någon form av stöd är viktigt för att uppleva sig 

kunna börja och klara en förändringsprocess. Motivationen tycks öka av socialt stöd eller stöd 

som bidrar till ökad kompetens och självbestämmande, varav det första exemplifieras vid 

observationerna av vården, och de andra två gick att se blev positivt påverkade hos PCI-

patienten efter sin användning av det digitala hälsoverktyget. Patienten upplevde sig mer 

motiverad av att alltid ha informationen lättillgänglig, att det gick att individanpassa efter sig 

själv och gav inspiration, samt ett mervärde av kunskap.  

 

Patienten började äta bättre och ta dagliga promenader på egen hand, från att tidigare upplevt 

sig ”glömma” och föredragit en bilresa till att få promenera med andra än att promenera själv. 

Patienten beskriver även ett förbättrat självförtroende och mer positiv framtidssyn. 

 

Dock behöver detta testas i större skala för att kunna uttala sig om det skulle kunna ge effekter 

på en majoritet och om dessa effekter skulle vara bestående. Men en öppenhet för framtiden 

bör finnas för att eHälsoverktyg kan fungera som ett stöd, vara informerande och kanske till 

och med motiverande när det behövs. 

 

Nyckelord: eHälsa, motivation, livsstilsförändringar, hjärtkärlsjukdom  



 
 

Abstract 

In this study research about eHealth, its usage in health care and the motivation theories 

Transtheoretical model, Maslow’s hierarchy of needs and the self-determinant theory is 

processed. The study is also presenting results from personal observations on how the health 

care supports patients with cardiovascular disease to better habits and an interview with a 

follow-up on how a PCI-patient is experiencing receiving eating and exercising 

recommendations through a digital health tool.  

 

The purpose of the case study is to find out how the health care supports patients with 

cardiovascular disease to better eating and exercising habits, and if digital health tools can 

increase the experienced motivation to eat better and exercise more. 

 

The methods that have been used are qualitative, and the results are based on observations of 

the work with patients who have cardiovascular disease, conducted at a physiotherapist’s 

office and an interview with a follow-up with a PCI-patient who used a digital health tool for 

ten days.  

 

The main result of this study indicates that some kind of support is essential to feeling able to 

start and make a process of change. The motivation seems to increase through social support 

or other support which contributes to higher competence and self-determination. The patient 

felt more motivated by always having the information easily accessible, the fact that the tool 

was customizable to his own needs and that it gave him inspiration and knowledge.  

 

The patient began to eat better and take daily walks on his own. Previously he had ”forgotten” 

and preferred to drive to town just to walk together with other people rather than just walking 

by himself. The patient also describes an improved self-confidence and has a more positive 

vision of the future.  

 

However, this needs testing in a larger scale to be able to express whether it could effect a 

majority, and if these effects would be permanent. Nevertheless, an openness for the future 

should exist regarding eHealth tools to work as a support, to be informative and perhaps even 

motivating when needed. 
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1. Inledning 
Digitaliseringen och informationsteknologin har bara på de senaste åren intagit vården med 

storm och öppnat upp för en helt ny era av möjligheter för framtidens vård. Redan nu finns 

lösningar som gör att patienter på egen hand kan hitta information om sina symtom, läsa på 

inför sitt läkarbesök eller kanske till och med boka och utföra vissa läkarbesök online. 

Sveriges regering, kommuner och landsting jobbar dessutom på att bli bäst i världen på just 

eHälsa till år 2025. Detta eftersom eHälsa möjliggör ett ökat inflytande och förhöjd 

kompetens hos befolkningen och inbjuder till delaktighet i den egna hälso- och sjukvården, 

vilket i sin tur leder till god folkhälsa och välfärd (eHälsomyndigheten, 2017a). 

 

eHälsa kan i dagsläget exemplifieras med olika onlinetjänster, hälsoapplikationer och 

aktivitetsarmband, såväl som medicinteknisk utrustning i form av hjärtrytmsövervakare 

(eHälsomyndigheten, 2017b; Svensk sjuksköterskeförening, 2012). 

 

De digitala hälsoverktygen har ofta till uppgift att arbeta hälsofrämjande, upplysande och 

hälsoförebyggande. Men de besitter även faktorer som kan uppfattas som motiverande för 

användarna. Det är inte bara inom vården som eHälsa används utan andra exempel är 

idrottsutövare och motionärer som vill mäta och utvärdera sina idrottsprestationer utifrån 

informationen de får av sina smartklockor eller appar. Ytterligare exempel är 

livsstilsförändringar som kan vara en komplex och utdragen process, där det är viktigt att 

kunna tillgodogöra sig kunskaper, ha tålamod och upprätthålla motivationen. I vissa fall kan 

både den kort- och långsiktiga hälsan vara kritisk utan en förändring. Därför blir alla 

kompetenshöjande och motiverande hjälpmedel viktiga. 

 

Ett sådant fall är PCI-patienter, som ofta är i behov av bättre levnadsvanor, men en majoritet 

av dem uppfattar inte ens rådet att göra en förändring (HjärtLung, 2012). För att detta ska bli 

bättre, så är det därför av stor betydelse att undersöka hur vården stöttar hjärtpatienter till 

bättre levnadsvanor och om digitala hälsoverktyg kan öka den upplevda motivationen hos 

PCI-patienter till att äta bättre och aktivera sig mer. 
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2. Litteraturbearbetning 
Här kommer centrala begrepp och tidigare forskning presenteras. 

 
2.1 Definition av eHälsa 

Det resoneras mer och mer om eHälsa som begrepp, men det finns i dagsläget ingen enad 

definition. Men en beskrivning är den som Socialstyrelsen använder sig av och som även 

denna studie väljer att utgå ifrån, där eHälsa beskrivs som ”att använda digitala verktyg och 

utbyta information digitalt för att uppnå och bibehålla hälsa” (Socialstyrelsen, 2014).  

 

En lite mer utvecklad beskrivning av eHälsa är att det är informations- och 

kommunikationsteknologi (IKT) som tillämpats inom hälsa- och sjukvård (Melander 

Wikman, 2012). Den så kallade IKT berör teknik som de maskin-och programvaror har som 

möjliggör för personer att hitta, dela, utbyta och kommunicera information (Birkler & Ronald 

Dahl, 2014). Teknik som IKT återfinns i eHälsoverktyg på flera sätt, där några exempel är 

distansutbildningar, digitaliserade journalsystem, stöd som ges på distans och registrerande 

sensorer för medicinska data och aktiviteter samt trygghetslarm i hemmet (Sävenstedt, 2014). 

 

2.1.1 Användning av eHälsa 

Med eHälsa kan information tillgängliggöras enklare och mer effektivt, vilket gör att 

medicinska resurser kan effektiviseras och det ger en förbättrad vårdkvalitet. Vidare menar 

Harrison och Lee (2006) att det blir mer kostnadseffektivt eftersom administrationskostnader 

minskas eller tas bort.  

 

Basen för eHälsa består alltså av kommunikation, tillgänglighet och verksamhet. eHälsa kan 

utveckla och förbättra kommunikationen mellan vårdpersonal, sjukvård och patienter. 

Möjligheterna för patienter att vara delaktiga och själva vara med och påverka den egna 

hälso- och sjukvården blir större, eftersom att de exempelvis kan finna information på egen 

hand och boka vårdbesök online (eHälsomyndigheten, 2017b; Sommarlund et al., 2016). 

 

Forskning visar också att teknik som levererar relevant hälsoinformation till patienter gör att 

de upplever sig få en förhöjd känsla av kontroll, egenmakt, självförtroende, kompetens och 

förståelse (Given et al., 2015; Holcomb, 2015; Larsson & Vestberg, 2016; Mathar et al., 2015; 

Shany et al., 2010). Uppfattningarna var positiva så länge tekniken inte strulade menar Given 

et al. (2015). 
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Vidare kan eHälsa vara ett värdefullt verktyg för vårdpersonal och att de får tillgång till 

information på ett snabbt och effektivt sätt gör att vården blir säkrare (eHälsomyndigheten, 

2017a; Sommarlund et al., 2016).  

 

I Sverige kan exempel på eHälsa ges med onlinetjänster som Vårdguiden 1177, Hjälplinjen, 

Din journal på nätet, Mina hälsotjänster, Mina vårdkontakter, Ungdomsmottagning på nätet, 

Nationell patientöversikt, Vårdhandboken och Nationell ordinationsdatabas/Pascal (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2012). Även medicinteknisk utrustning som hjärtrytmsövervakare, 

hälsoapplikationer och aktivitetsarmband kan räknas som eHälsa (eHälsomyndigheten, 

2017b). 

 

2.1.2 Nationellt perspektiv på eHälsa 

Sverige har en uttalad målsättning att bli världsledande inom eHälsa år 2025 

(eHälsomyndigheten, 2017a). I detta nu eller inom en snar framtid är möjligheterna att möta 

en läkare via videosamtal verkliga och det finns så pass välutvecklade applikationer att 

exempelvis träningspass kan analyseras på en hyfsad nivå. Tekniken utvecklas för varje dag 

och till 2026 menar Sommarlund (2016) att det kommer finnas artificiella robotar i hemmen 

som kan övervaka invånares hälsotillstånd dygnet runt. 

 

Socialstyrelsen kungjorde strategier för nationell eHälsa redan år 2010. Dessa var utformade 

så att de anställda inom hälso- och sjukvård skulle kunna ge vård av en högre kvalitet än 

innan. För att lyckas tryckte de på behov av säker tillgång till individers information och 

enkelheten i det. Strategin handlade även om att utveckla personliga e-tjänster som är 

åtkomliga för alla (Socialstyrelsen, 2014). 

 

Den svenska sjukvården levererar mycket bra resultat i specifika avseenden, speciellt inom 

specialiserad vård. När OECD gör en jämförelse mellan Sverige och andra länder visar det sig 

att den svenska vården levererar i världsklass. Detta gäller exempelvis då de har mätt 

överlevnad i olika diagnoser under en femårsperiod. Samtidigt verkar det som att patienter 

med ”lättare” problem finner det svårt att nå fram så fort de önskar. Patienter med mer 

komplexa fall som exempelvis funktionshindrade, sköra äldre eller multisjuka upplever sig ha 

svårt att få tag i den hjälp som de behöver. Jebari (2011) menar också att grupper med en 

lägre socioekonomi konsumerar mindre vård, vilket ger synliga effekter. 
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Framförallt i detta område går det att utläsa en utveckling tack vare hjälp av eHälsa, 

patienterna upplever en ökad delaktighet och egenmakt i sin egen vård (Jebari, 2011; 

Sommarlund et al., 2016). Vidare menar Jebari (2011) att den mänskliga kontakten och 

kompetensen är viktig och kommer att fortsätta dominera även in i den närmaste framtiden. 

Tekniken är inte här för att utbyta människorna, utan för att komplettera och erbjuda stöd när 

övriga resurser kanske inte räcker till eller för att det passar vissa patienters behov bättre. De 

digitala hälsoverktygen resulterar alltså inte bara i att underlätta belastningen på vårdens 

resurser när självhjälp är möjlig, utan det resulterar också i att människor blir involverade i sin 

hälsa och att de upplever sig få en högre egenmakt (eHälsomyndigheten, 2017a; Jebari, 2017 

och Sommarlund et al., 2016). Vidare berättar Jebari (2011) att vissa verksamheter har 

utvecklat sin teknik väl, men att den genomsnittliga verksamheten fortfarande har komplexa 

processer som sköts manuellt trots att en digitalisering är möjlig. 

 

2.1.3 Internationellt perspektiv på eHälsa 

När det gäller hur människor ser på eHälsa internationellt så finns det flera studier som 

försökt förutspå och analysera människors användning och vilka faktorer som tros inverka för 

sannolikheten att använda eHälsa. Centrala faktorer uppfattas då vara socioekonomi, ålder och 

kön (Kontos, Blake, Chou & Prestin, 2014). Vidare råder det delade uppfattningar huruvida 

det är de med hög socioekonomi (Thackeray, Crookston & West, 2013) eller låg 

socioekonomi (Mesch, Mano & Tsamir, 2012) som är mest benägna att använda eHälsa, 

eftersom vissa forskare menar att de högutbildade är mer benägna att använda ny teknik 

medan andra påstår att användningen hos de med lägre socioekonomisk status är mer 

motiverad än deras kontakt med traditionell sjukvård (Kontos et al., 2014; Mesch, Mano & 

Tsamir, 2012; Thackeray, Crookston & West, 2013). Enligt Renahy, Parizot & Chauvin 

(2010) har den socioekonomiska statusen ingen större betydelse gällande användning av 

eHälsa i Frankrike. 

 

Men vad gäller studier som mäter användandet i flera europeiska länder, så genomfördes det 

en av få undersökningar på 2000-talets början om i vilken utsträckning européer använder sig 

av internet med avsikt att förbättra sin hälsa och för att hitta hälsoinformation (Kummervold 

et al., 2008). Studiens resultat påvisade att främst unga använde och upplevde internet som en 

viktig hälsoinformationskälla. Andelen som använde internet för detta ändamål ökade över tid 

där det under åren 2005–2007 ökade från 42,3 % till 52,2 %. I Grekland användes internet 
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som minst för att hitta hälsoinformation, varpå det användes som mest i Danmark. 

Användningsfrekvensen överensstämmer också med hur viktigt varje land ansåg att internet 

var som en källa för hälsoinformation, där Grekland rankar internet som näst sist bland 

informationskällorna och Danmark ger internet en andraplats, endast information från läkare 

värderas högre (Kummervold et al., 2008). 

 

Kummervold et al. (2008) har dock inte undersökt socioekonomiska skillnader i användandet 

vilket andra studier strävat efter och då fått olika resultat (Kontos et al., 2014; Mesch, Mano 

& Tsamir, 2012; Thackeray, Crookston & West, 2013). Kummervold et al. (2008) ansåg att 

vissa variabler så som utbildningsgrad och lön var svåra att inkludera i mätningarna eftersom 

länderna har olika utbildningssystem och lönefrågan kan uppfattas som känslig.  

 

Andra påverkande faktorer som studierna talat om var kön och ålder. Kummervold et al. 

(2008) visade också i sin studie hur könsfördelningen i de olika åldersspannen såg ut. I åldern 

18–25 var det 72,4 % av männen och 83,5 % av kvinnorna som använde sig av internet som 

en källa för hälsoinformation under år 2007. Beträffande åldersspannet 26–45 år var det en 

jämnare könsfördelning, och från 46 år och äldre var det fler män än kvinnor som använde 

internet för att söka hälsoinformation. Generellt upplevde deltagarna att hälsoproffs 

(exempelvis läkare) var den viktigaste källan. Under studiens gång minskade den andelen och 

andelen deltagare som ansåg att internet var en viktig källa till hälsoinformation ökade 

(Kummervold et al., 2008). 

 

Andra studier på global nivå visar att eHälsans användande ökar förståelsen hos människor 

kring deras hälsotillstånd och sjukdomar. Detta kan öka delaktigheten för patienterna i vården 

och påvisa fördelarna med eHälsa och dess användande (Johansson & Lundström, 2016). 

Vidare menar Duplaga (2016) att när patienter innehar tillräcklig kompetens för att kunna 

förändra sina beteenden till bättre hälsa så upplever de också egenmakt. 

 

Ett annat ord för egenmakt är empowerment, som i detta sammanhang menar att patienterna 

uppmuntras till att aktivt ta del i sin egen hälso- och sjukvård. På grund av detta kommer den 

tidigare relationen mellan patienterna och hälso- och sjukvården att kunna förändras, eftersom 

patienten får tillgång till alla de redskap som krävs för att öka chansen att klara av en 

förändring själv (Calvillo, Román & Roa, (2013). 
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2.2 Livsstilsförändringar i samband med hjärt- och kärlsjukdom 

För personer med hjärtkärlsjukdom är bättre levnadsvanor i de flesta fall ett måste och 90 % 

av orsakerna till hjärtinfarkt beror på riskfaktorer som rökning, stillasittande och osunda kost- 

och alkoholvanor (Engelbrecht, Nel & Jacobs, 2008). Bara genom att följa de angivna kost- 

och träningsrekommendationerna så minskar risken för insjuknande med 48 %, vilket är högre 

siffror än vad några mediciner i dagens läge kan prestera (Carin Karlsson, föreläsning om 

fysisk aktivitet på Hjärtskolan, 27 mars, 2017; FYSS, 2008). 

 

Men att genomföra en livsstilsförändring kan vara en komplex process för patienterna och 

därför kan det begäras mycket av hälso- och sjukvården. I studier påvisas just denna 

problematik där patienter som ska genomföra livsstilsförändringar upplever sig ha svårt att 

tillgodogöra sig informationen och ta beslutet att verkligen göra det (Gregory, Bostock & 

Backett-Milburn, 2006). 

 

I dagsläget erbjuds vårdens resurser i första hand till dem som ur ett medicinskt perspektiv 

behöver det allra mest, trots att det inom hjärtkärlsjukdom är samma kost- och 

träningsrekommendationer mot redan insjukna och för de i riskzon. Detta kan till exempel 

handla om personer som fått hjärtinfarkt, där stöd för en livsstilsförändring kan anses 

livsnödvändig och ges i form av exempelvis motiverande samtal, regelbundna träffar och 

uppföljning gällande levnadsvanor så som kost och aktivitetsgrad.  

 

Personer som kanske inte tillräknas ett akut behov av detta utan istället ges ett egenansvar är 

personer som exempelvis drabbats av kärlkramp, som kan vara ett förstadium till infarkt. De 

får genomgå ett ingrepp i form av en ballongvidgning (PCI, Percutan Coronar Intervention), 

vilket även utförs på akuta hjärtinfarkter. Detta ingrepp innebär att en slang går in via 

pulsådern i ljumske eller handled och därefter förs en tunn metalltråd in genom det trånga 

stället i kranskärlet. Över tråden träs en ballongkateter och därefter placeras ballongen vid det 

förträngda området för att kärlet ska öppna sig. Ofta ska vidgningen förstärkas med ett litet 

cylinderformat metallnät i kranskärlet, även kallat stent. Ingreppet är klart efter några timmar 

och därefter kan patienten åka hem (HjärtLung, 2012). 

 

Det utförs ungefär tjugotusen PCI-ingrepp varje år i Sverige (HjärtLung, 2012) och det är 

viktigt att informera patienter om att sunda levnadsvanor och eventuell medicin är nyckeln för 

att hålla sig frisk på lång sikt. När attityder och kunskaper hos personer som genomfört ett 
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PCI-ingrepp skulle studeras så visade det sig att 57 % av de tillfrågade ansåg sig vara botade 

direkt efter ingreppet var klart. Endast hälften hade uppfattat råd om att förändra sina 

levnadsvanor och endast en minoritet uppgav att de faktiskt tänker göra en livsstilsförändring 

(HjärtLung, 2012). 

 

Då alla patienter inte heller har eller får möjlighet till att ta del av alla vårdens resurser, så är 

det viktigt att informationen om förbättrade levnadsvanor och stöd finns att tillgå enkelt på 

annat sätt. Genom vården kan exempelvis gruppträningstillfällen erbjudas, vilket kan öka 

kunskapen om sätt att aktivera sig på och skapa gemenskap hos dem som är på plats. För de 

patienter som inte erbjuds detta kan det vara avgörande om de har socialt stöd eller kan få 

tillgång till kunskapen på annat sätt, då egenansvaret och förändringsprocessen kan upplevas 

som väldigt utmanande. I många städer kan stöd finnas i olika föreningar och från 

Friskvården. Men mycket handlar om att patienten först och främst ska uppfatta rådet om 

förändring från vården, och därefter kunna prioritera sig själv och sin hälsa så pass mycket att 

den tar tag i det antingen på egen hand eller genom att uppsöka stöd (Gregory, Bostock & 

Backett-Milburn, 2006; HjärtLung, 2012). 

 

Vid en beteendeförändring är också individernas attityder av stor betydelse, där Hassmén och 

Hassmén (2010) beskriver att individer kan ha en attityd om att det exempelvis är sunt att 

träna regelbundet, men ändå inte göra det själva trots att det vore det mest logiska. Men 

beteenden brukar oftast påverkas starkare om sådana attityder finns och om individen är 

medveten och starkt tror på dessa. Det har också betydelse av hur mycket kunskap individen 

har om det som attityden gäller eller om det handlar om självupplevda erfarenheter. Medvetna 

människor agerar gärna och oftare efter sina egna attityder än i jämförelse med människor 

som är mindre medvetna, som vill göra som de tror att deras omgivning förväntar sig att de 

ska göra (Hassmén & Hassmén, 2010).  

 

För att åstadkomma ett framgångsrikt förändringsarbete så hänger det mycket på att personen 

som ska genomföra förändringen verkligen vill, och om denne får stöd, så ska detta stöd vara 

trovärdigt i kommunikationen av den attityd som eftersträvas. Det brukar dessutom vara 

lättare att förändra ett specifikt beteende, som exempelvis att börja äta grönsaker än ett 

generellt beteende (som exempelvis att bli hälsosam). Ett bra alternativ är att använda sig av 

delmål för att hålla motivationen uppe (Hassmén & Hassmén, 2010). 
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3. Teoretisk referensram 

3.1 Motivation 

Motivation kan ses som den drivkraft som för människan framåt och är viljan av att utföra 

något. Enligt Nationalencyklopedin (2017) definieras motivation som en ”psykologisk term 

för de faktorer hos individen som väcker, formar och riktar beteendet mot olika mål”.  

 

Vidare talar Hassmén, Kenttä och Gustafsson (2009) om betydelsen av mål för motivationen, 

vilket då kan ses som en sorts riktning för ett beteende, varpå viljan att uppnå målet kan vara 

olika stark och detta liknas med intensitet. Ju mer målet önskas att uppnås, desto mer 

uthållighet kan det handla om, men det behöver inte alltid vara så. Riktning, intensitet och 

uthållighet är alltså tre viktiga variabler för att lyckas prestera, utvecklas och göra en 

förändring (Hassmén, Kenttä & Gustafsson, 2009).  

 

3.2 Motivationsteorier 

Motivationsprocessen kan se olika ut hos varje individ och det beror på deras förändring, mål 

och motiv. Med hjälp av motivationsteorier går det att beskriva var i processen individen 

befinner sig, så att eventuella hinder kan upptäckas och därmed kan risken för återfall minskas 

(Singer, 2007). Här kommer det redogöras för tre teorier som tillför denna studie insikter när 

patienternas motivation ska tolkas och ge en inblick i vad som motiverar dem. Detta utifrån 

förändringsstadier enligt Transteoretiska modellen (Prochaska, DiClemente & Norcross, 

1992) och för hur väl deras behov tillgodosetts enligt Maslows behovshierarki (Maslow, 

1987) och självbestämmandeteorin (Deci & Ryan, 1985). Ingen teori behöver vara 

heltäckande för varje situation, utan de kan tillsammans och på ett utforskande sätt förklara 

sin synvinkel och göra det tydligt att det är flera faktorer som påverkar motivationen. 

 

3.2.1 Transteoretiska modellen 

Transteoretiska modellen (Prochaska, DiClemente & Norcross, 1992) är en evidensbaserad 

metod vid beteendeförändringar, med en bakgrund inom bland annat rökavvänjning (FYSS, 

2008). Modellen beskriver de stadier som finns inom förändring. Dessa stadier är i tur och 

ordning, förnekelsestadiet, begrundandestadiet, förberedelsestadiet, handlingsstadiet, 

aktivitetsstadiet och vidmakthållandestadiet. Individer kan med hjälp av denna modell få en 

ökad förståelse och ta ställning till hur deras förändring ska se ut utifrån var i dessa stadier de 

befinner sig (FYSS, 2008; Winroth & Rydqvist, 2008). 
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Om en individ är i förnekelsestadiet så försöker denne inte förändra sitt beteende och har 

heller inget intresse eller några avsikter att göra det. Anledningar till detta kan vara att det inte 

har delgivits någon information om riskerna med det nuvarande beteendet eller att individen 

tvivlar på sin egen förmåga att lyckas, varav det sistnämnda kan bero på att individen gjort 

tidigare försök som inte har lyckats. Oavsett vilken orsak det handlar om så undviker den som 

befinner sig i förnekelse att tänka, berätta eller läsa om det riskfyllda beteendet. Individer i 

detta stadie kan även hävda att deras nuvarande levnadssätt och beteende inte är ett problem 

för dem (FYSS, 2008; Winroth & Rydqvist, 2008). 

 

När en individ har kommit till begrundandestadiet, så har individen kommit till insikt om att 

beteendet är ett problem och tänker på att förändra sitt beteende inom sex månader. I detta 

stadie funderar individen uppriktigt på hur förändringen ska gå till och på vilka olika 

tillvägagångssätt som finns. En del individer blir kvar i denna fas under en längre tid och 

dessa upplever sig då inte heller vara redo för att aktivt påbörja en förändring (FYSS, 2008; 

Winroth & Rydqvist, 2008). 

 

Nästa stadie är förberedelsestadiet. Här har individen börjat planera för att påbörja en 

förändring inom en månad. Det kan också hända att individen har börjat i viss mån och det 

finns en plan för hur individen tänkt gå tillväga för sin förändring. I detta stadie är det bra om 

individen har någon att rådfråga eller på annat sätt kan få reda på hur en framgångsrik 

beteendeförändring är möjlig. Men det viktigaste att ta hänsyn till i detta stadie är att 

individen nu känner sig redo (FYSS, 2008; Winroth & Rydqvist, 2008). 

 

I handlingsstadiet befinner sig den individ som varit igång med sin förändring så som att vara 

fysiskt aktiv eller rökfri under minst sex månaders tid. Under denna tid brukar omgivningen 

märka av förändringsprocessen och redan då tro att individen har lyckats med sin 

beteendeförändring. Viktigt är att istället se handlingsstadiet som en del av processen 

eftersom en beteendeförändring tar tid att etablera, även om de som befinner sig i detta stadie 

ofta är väldigt hängivna och engagerade för sitt nya beteende (FYSS, 2008; Winroth & 

Rydqvist, 2008).  

 

När det gått sex månader så kan de förändrade vanorna börjas ses och upplevas som en 

naturlig del av vardagen (Winroth & Rydqvist, 2008). Individen är då inne i det så kallade 
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aktivitetsstadiet, där fokus bör ligga på att fastslå och förstärka vinster och fördelar med det 

nya beteendet utifrån vad denne lärt sig under de andra förändringsstadierna. Det är också 

viktigt att jobba återfallsförebyggande (FYSS, 2008). 

 

Det sista stadiet är vidmakthållandestadiet och där finns de individer som helt och hållet tagit 

sig an ett beteende. Oavsett vilken situation de hamnar i så kommer de inte att gå tillbaka till 

sitt gamla beteende, eftersom de har full tilltro till sitt nuvarande beteende. Beteendet går på 

automatik och sker naturligt utan större reflektion. Dock bör inte denna process av 

beteendeförändring uppfattas som linjär, då en förflyttning mellan stadierna kan ske åt båda 

håll. Det är naturligt att det blir återfall någon gång under processen, men det är ändå viktigt 

att hela tiden arbeta förebyggande så att eventuellt återfall inte gör för stor skada. Under en 

livsstilsförändring möter individen både med- och motgångar, vilket för det mesta också 

stärker individen till att lyckas (FYSS, 2008).  

 
Figur 1. Transteoretiska modellen (Omarbetad utifrån FYSS (2008) och Winroth & 

Rydqvist (2008)). 

 

3.2.2 Maslows behovshierarki 

Maslows behovshierarki utgår ifrån att människor har vissa förutbestämda behov (Hassmén & 

Hassmén, 2010; Maslow, 1987). Teorin menar att människor hela tiden eftersträvar 

tillfredställelse på ett grundläggande plan och när ett nytt är uppfyllt så ändras behovet. Då 

ökas motivationen till att vilja ta sig vidare till nästa steg (Hassmén & Hassmén, 2010; 
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Maslow, 1987). I hierarkin ingår det fem grundläggande behov, varav de är fysiska behov, 

trygghet, gemenskap, självkänsla och längst upp självförverkligande. Maslow (1987) själv 

menar att det är det slutliga självförverkligandestadiet som är målet och som bör eftersträvas. 

 

Modellen utgår alltså ifrån de behov som är nödvändiga för överlevnad, men det sista stadiet 

självförverkligande beskriver Maslow själv som att finna sinnesfrid och att få ägna sig åt det 

som individen anser är meningsfullt. Men han anser dock att alla människor inte lyckas uppnå 

det sista stadiet (Hassmén & Hassmén, 2010). 

 

 
Figur 2. Maslows behovshierarki från Jones, Peter H. (2013). Design for Care. New York: 

Rosenfeld Media. 

 

Den kritik som finns mot Maslows teori är att alla människor inte har ett behov av närhet och 

gemenskap i den utsträckning som Maslow påstår, utan att det finns människor som trivs 

bättre ensamma. Ett annat motargument är de hungerstrejker och självsvält som vissa 

människor gör exempelvis för något som känns etiskt rätt. Detta skulle kunna liknas med att 

de försöker uppnå en positiv självbild, som ligger högre upp i hierarkin, trots att det basala 

behovet av näring inte är tillfredsställt (Hassmén & Hassmén, 2010). Så Maslows 

behovshierarki är inte tillämpbart på alla människor i alla situationer men kan ändå ge en 

uppfattning om hur behov påverkar oss och kan vara motiv till det vi gör (Hassmén & 

Hassmén, 2010). 
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3.2.3 Självbestämmandeteorin 

Självbestämmandeteorin påminner lite om Maslows behovshierarki eftersom de båda talar om 

behov, men med självbestämmandeteorin menas att individer drivs och blir motiverade utifrån 

psykologiska behov. Självbestämmandeteorin fokuserar exempelvis inte på fysiologiska 

behov för vår överlevnad så som Maslow (1987). De psykologiska behov som istället lyfts 

fram i teorin är behovet av kompetens, relationer med andra, samhörighet och 

självbestämmande. Självbestämmande brukar också kallas autonomi (Deci & Ryan, 1985; 

Deci & Ryan, 2002; Hassmén & Hassmén, 2010; Hassmén, Kenttä & Gustafsson, 2009).  

 

Teorin behandlar den naturliga motivationen hos individer till att tänja på sina gränser, söka 

utmaningar och ta del av ny kunskap. Motivation som är självbestämmande upplevs hos 

individer som att de har olika valmöjligheter, väljer efter egen vilja och upplever en 

självständighet i det de gör. Om de utsätts för en kontrollerande och hindrande miljö kan det 

minska motivationen, samtidigt som motivationen kan öka med en autonomistödjande miljö 

och det förhindrar återfall vid förändringar (Josefsson & Lindwall, 2010; Silva et al., 2008). 

Enligt Deci och Ryan (2002) har graden av självbestämmande en koppling till balansen av 

inre och yttre motivation, som handlar om på vilka grunder individer drivs framåt. Inre 

motivation utmärks av att individer gör saker för sin egen skull och för att de tycker att det är 

roligt eller meningsfullt. Både utförandet och avklarandet av uppgiften upplevs som lustfyllt. I 

idrottssammanhang brukar detta karaktäriseras av individer som älskar sin idrott och att det är 

den främsta orsaken till att de fortsätter (Hassmén, Kenttä & Gustafsson, 2009). 

 

Yttre motivation kännetecknas av att drivas av belöningar så som berömmelse, priser och 

pengar. Det kan också handla om att göra saker för att bli omtyckt och för att bli sedd som 

duktig av andra. Det är snarare belöningen som kommer efter utförandet de vill åt än att finna 

njutning i själva utförandet. Individer som enbart drivs av yttre faktorer brukar tappa 

passionen för det dem gör och det kan resultera i att motivationen försvinner, vilket även 

kallas amotivation. I ett sådant läge kan individen tvivla starkt på sin egna förmåga och 

kompetens samt känna att det inte finns någon mening med att fortsätta kämpa (Hassmén, 

Kenttä & Gustafsson, 2009). I ett förändrings- och förbättringsarbete kan det därför vara bra 

att använda sig av mål som stimulerar både yttre och inre motivation. Det har exempelvis 

framkommit att individer kan triggas igång av att börja på grund av de yttre belöningarna, 

men att de med tiden fortsätter för att de upptäcker att de mår bättre och vill göra det för sin 

egen skull (Hassmén, Kenttä & Gustafsson, 2009; Wester Wedman, 1988).  
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4. Problemprecisering 
Det övergripande syftet med denna fallstudie är att undersöka hur vården stöttar hjärtpatienter 

till bättre levnadsvanor och om digitala hälsoverktyg kan öka den upplevda motivationen hos 

PCI-patienter till att äta bättre och aktivera sig mer. 

 

Mer specifikt ska fallstudien behandla dessa frågor: 

 

Hur bemöter vårdpersonal hjärtpatienter och hur kan anpassningen av råd för patienterna se 

ut?  

 

Hur påverkas PCI-patienters upplevda motivation till bättre kost- och träningsvanor med ett 

digitalt hälsoverktyg? 
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5. Metod 

5.1 Design 

Designen för metoden i detta arbete är uppbyggt som en fallstudie med två kvalitativa 

datainsamlingsmetoder, för att skapa en helhet kring vårdens arbete och hur det skulle kunna 

utvecklas med eHälsoverktyg (Hassmén & Hassmén, 2008; Merriam, 1994). Viktigt för 

fallstudier är också att det handlar om att skaffa sig djupgående insikter, göra upptäckter och 

tolkningar snarare än att få fram bevis. Fallstudier är en bra metod kring områden det behövs 

en djupare förståelse och kunskap för innan något kan förbättras i praktiken (Merriam, 1994; 

Yin, 2007). 

 

Fallstudien eftersträvar en helhetlig förståelse över hur vårdstödet för hjärtpatienter kan se ut 

idag, vilket stöd som är möjligt att digitalisera och hur det digitaliserade stödet kan mottas. 

Vidare undersöks om en patient med hjälp av digitaliseringen kan uppleva ökat stöd och 

motivation till bättre vanor vid användande i tio dagars tid. Målsättningen är alltså att bättre 

förstå hur stödet kan se ut innanför vårdens väggar och hur det kan tillgängliggöras för fler 

och motivera dem som annars inte skulle ha möjlighet att få informationen. 

 

För att studera frågeställningarna har denna fallstudie använt sig av kvalitativa 

forskningsmetoder i form av observation och intervjuer. Det är dessa metoder tillsammans 

med fallstudiedesign som lämpat sig bäst för att få så äkta och berikande beskrivningar av 

händelseförloppen som möjligt (Hassmén & Hassmén, 2008; Merriam, 1994).  

 

Kvalitativa intervjuer är bra att använda sig av när det gäller att få kunskap om upplevelser, 

där syftet är att samla in mycket information och utläsa om det finns något gemensamt hos 

deltagarna, och även om det finns något unikt (Brinkmann & Kvale, 2014; Hassmén & 

Hassmén, 2008; Trost, 2010). 

 

Denna fallstudie har även en hermeneutisk inriktning, vilket kort sagt innebär att forskaren 

försöker skapa sig en förståelse, tolka och förmedla de meningar, innebörder och värderingar 

som finns i exempelvis en text, handling eller beslut (Hassmén & Hassmén, 2008). Denna 

förståelse grundas både i att skaffa mycket förkunskap innan datainsamling, men förståelsen 

växer också under datainsamlingens gång. Metoden i detta arbete har alltså innan påbörjad 

datainsamling omarbetats några gånger och rekonstruerats en aning allteftersom ny kunskap 
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tillkommit, där den ökade kunskapen medförde att det blev enklare att förstå det som skulle 

studeras och personerna som avsågs att intervjuas (Brinkmann & Kvale, 2014; Hassmén & 

Hassmén, 2008). Med en fallstudie som dessutom utforskar ett för författaren tidigare 

obearbetat område så skapar det en öppenhet för det som verkligen ska studeras (Merriam, 

1994). För att skapa en förståelse över vilka råd och vilket stöd som kunde digitaliseras och 

därefter ges till PCI-patienterna, så gjordes explorativa observationer av vårdens arbete med 

några av de hjärtpatienter som erbjudits vårdens resurser före intervjuerna (Brinkmann & 

Kvale, 2014; Hassmén & Hassmén, 2008). Det som observerades var ett nybesök, ett 

återbesök och ett gruppträningspass. 

 

5.2 Urval 

Urvalet för intervjuerna är PCI-patienter i Värmland, som vid sitt sjukhusbesök fick motta ett 

informationsbrev (se bilaga 1) om studien, där de som anmälde sig som intresserade fick 

möjlighet att ställa upp. Gemensamt hos personerna i urvalskriteriet var att de har en 

bakgrund med hjärtproblematik och ordinationer från vården att upprätthålla en sund livsstil. 

Om det hade inkommit mer anmälningar än vad som kunnat bearbetas hade ett 

ställningstagande tagits till om urvalet skulle bestå av flera indelade ålderskategorier och en 

jämn könsfördelning. Detta för att fånga upplevelser från så många olika perspektiv som 

möjligt. 

 

Av sex tillfrågade PCI-patienter var det en som tackade ja. Men sköterskorna beskrev också 

att några blev bortfall för att patienterna inte hade tillgång till teknik i form av smartphone, 

dator eller surfplatta som behövdes för att delta. Det hade också beskrivits att patienter inte 

ville deltaga i en studie så snart i förhållande till sitt besked och ingrepp då det upplevdes som 

mentalt påfrestande och att de behöver tid. Vidare var det några som inte hade möjlighet att 

träffas fysiskt inom uppsatsens tidsram.  

 

Urvalet för observationen var de närvarande sjukgymnasterna och de mottagna patienterna 

som efter information tackade ja till att delta i studien.   

 

5.3 Datainsamlingsinstrument 

Vid intervjuerna användes en intervjuguide (se bilaga 2). Frågorna utformades mot bakgrund 

av syfte och frågeställningar. För att de som skulle intervjuas skulle känna trygghet och tillit 
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har intervjufrågor och temaområden placerats i en genomtänkt ordning, så att det inte tas upp 

några känsliga frågor direkt och att frågorna är öppet ställda för att fokusera på 

respondenternas egna uppfattningar. Med detta menas att frågorna inleds med exempelvis 

”Hur upplever du...” och inte slutna svar som ja eller nej.  Det ska inte heller upplevas som att 

frågorna framkommer i ett onaturligt förlopp (Brinkmann & Kvale, 2014; Trost, 2010). Detta 

beaktades när intervjuguiden konstruerades för att inte påverka intervjuernas kvalitet 

(Brinkmann & Kvale, 2014; Trost, 2010). 

 

Studien använde sig också av explorativa observationer, vilket betyder att observationer utförs 

på ett utforskande sätt och för att skapa en grundförståelse (Hassmén & Hassmén, 2008). I 

detta fall för att se hur sjukgymnaster bemöter hjärtpatienter och vilka råd som ges. 

Anteckningar gjordes fritt allteftersom och inte enligt någon mall, då det fanns en idé om att 

observera sjukgymnastens agerande och rådgivning, men inte specifikt vilket agerande eller 

råd som skulle observeras. Grundförståelsen från dessa observationer bidrog till insikter om 

vilka råd och vilket stöd som kunde ges till PCI-patienter. 

 

5.4 Genomförande 

Då ett tidigare intresse för att låta patienter testa digitala hälsoredskap uppvisats hos en som 

arbetar på hjärtavdelningen, så kontaktades denna person för att fråga om det fortfarande var 

intressant och om en studie var möjlig. Därefter åtföljdes ett arbete med att få alla lämpliga 

godkännanden inför studien och de ansvariga runt omkring patienterna så som 

verksamhetsansvarig, kranskärlssjuksköterskor och fysioterapeuter. När dessa godkännanden 

var klara anordnades ett fysiskt möte där studiens syfte, upplägg och tidsplan presenterades. 

Vid detta tillfälle möjliggjordes även att ta in åsikter från vårdpersonalen om vad de önskar få 

ut av studien och om något skulle behövas planeras om eller tas hänsyn till. Enligt Einarsson 

och Hammar Chiriac (2002) är det av stor betydelse att förbereda och ha kontakt med de 

ansvariga eller nyckelpersoner för gruppen som ska studeras. 

 

Det genomfördes även ett deltagande på Hjärtskolan som innebar flera föreläsningar kopplat 

till vad hjärtpatienter bör äta, hur de bör träna, stresshantering och information om respektive 

sjukdom, ingrepp och läkemedel. På Hjärtskolan kunde också en uppfattning bildas av vad 

några patienter i nuläget hade för föreställningar om sitt mående och vilken inställning de 

kunde ha till en livsstilsförändring. 
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5.4.1 Observationer 

Inför observationerna kontaktades en sjukgymnast på sjukhuset som återkom med ett lämpligt 

datum för observation. Observationerna skedde under en halvdag och i dess naturliga miljö i 

respektive undersökningsrum och gympasal, där observatören fick gå klädd som 

sjukgymnasten. Inför varje patientbesök redogjordes för att en student var med under dagen 

och tog anteckningar med fokus på sjukgymnastens agerande. Det som observerades var ett 

nybesök, ett återbesök och ett gruppträningspass. Observationerna gjordes en tid före 

intervjuerna för att skapa en grundförståelse. 

 

5.4.2 Intervjuer 

När det väl var dags att träffa PCI-patienten så gjordes det enskilt, där mötestid och plats 

anpassades efter patientens önskemål och möjlighet. Genom att låta intervjupersonen få 

bestämma plats så kan det ha medfört en trygghet under själva intervjun, vilket ger de bästa 

förutsättningarna för att intervjun ska hålla hög kvalitet (Trost, 2010). 

 

Det genomfördes två intervjuer med intervjupersonen. Det första intervjutillfället följdes upp 

med ytterligare en intervju tio dagar senare. Det första tillfället gav underlag för hur den 

upplevda motivationen var innan användningen av det digitala hälsoverktyget. Under det 

första tillfället blev det även en introduktion till hälsoverktyget och hur det fungerar. Vidare 

fungerar det digitala hälsoverktyget som en sökmotor för mat- och träningsförslag som låter 

användare med hjälp av ett filter få fram passande förslag för just dem. Alla förslag kommer 

ifrån informationskällor som är kvalitetsgranskade och för denna studie har förslag 

sammanställts utifrån vårdens kost- och träningsrekommendationer för hjärtpatienter. 

 

Tio dagar senare gjordes en uppföljning på hur det gått, där fokus låg på upplevelserna av att 

använda hälsoverktyget och hur den upplevda motivationen varit över denna tid. 

 

5.5 Databearbetning 

5.5.1 Observationer 

Observationerna bearbetades genom renskrivning och sållning efter studiens syfte och 

frågeställningar. Med detta menas att hela observationsförloppet renskrevs i nära tid till 

observationstillfället för att kunna återge så mycket detaljer som möjligt, därefter plockades 

de delar som är relevanta utifrån syftet ut för att presenteras i resultatet. Renskrivningen är 
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gjord för att kunna presentera hela observationsförloppet i flytande text, så att läsaren ska få 

en inlevelse i hur hela processen såg ut och kunna ta del av ett ärligt resultat (Einarsson & 

Hammar Chiriac, 2002; Hassmén & Hassmén, 2008). 

 

Men även om analysprocessen börjar under själva observationen så har ytterligare analys och 

förståelse tillkommit under och efter renskrivningen var gjord. När renskrivningen var gjord 

fanns en helhet där tendenser till likheter och olikheter kunde analyseras och tolkas utifrån 

studiens syfte och med stöd av tidigare forskning och teoretisk referensram (Einarsson & 

Hammar Chiriac, 2002; Hassmén & Hassmén, 2008). 

 

5.5.2 Intervjuer 

Materialet från intervjuerna bearbetades genom en transkribering, vilket betyder att det 

inspelade materialet skrevs ner ord för ord. När en transkribering görs kan sådant som 

kroppsspråk och tonfall inte redovisas mer än det som valts att redovisas i transkriberingen, 

men i denna bearbetning har det försökts inkludera och presentera det som kunnat vara av 

betydelse (Hassmén & Hassmén, 2008).  

 

Efter att hela intervjuförloppet transkriberats, så letades det efter koder i relation till syfte och 

frågeställningar, där en mängd koder senare slagits samman och transformerats till de valda 

temana ”levnadsvanor och upplevt mående”, ”upplevt stöd och kompetens” och 

”motivationsnivå” (Einarsson & Hammar Chiriac, 2002; Hassmén & Hassmén, 2008) 

 

5.6 Reliabilitet och validitet 

En bra fallstudie ska som all annan forskning eftersträva trovärdiga och pålitliga resultat. De 

resultat och insikter som presenteras ska vara riktiga både för de som läser, andra forskare och 

lärare. Vidare har fallstudier en förmåga att ge nya perspektiv på vardagliga situationer såväl 

som att fördjupa förståelsen i vad som för läsaren var ett nytt fenomen (Merriam, 1994; Yin, 

2007). Detta uppfyller denna fallstudie, eftersom den grundligt går igenom resultatet utifrån 

syftet och därmed ökar förståelsen hos läsaren. 

 

Enligt Trost (2010) bör en kvalitativ intervjustudie utforma sin intervjuguide eller 

intervjufrågor i enlighet med syftet för att fastställa validiteteten, det vill säga giltigheten, 

vilket denna studie strävat efter. Då syftet är att undersöka hur vårdstödet för hjärtpatienter ser 
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ut och utforska hur PCI-patienter kan uppleva sin motivation vid användande av ett digitalt 

hälsoverktyg, så har en observation inom vården gjorts och en intervjuguide för att intervjua 

PCI-patienter om digitala hälsoverktyg skapats. 

 

Vidare när det gäller att presentera information som är relevant för syftet, så ska det tas 

hänsyn till att det under intervjuernas förlopp kan ha tillkommit en hel del information som då 

behövt avgränsas, för att det ska bli en röd tråd gentemot syftet. Eftersom det gjorts en 

uppföljande intervju så har den intervjuade fått möjlighet att komplettera något till den första 

intervjun. Samtidigt har intervjuaren försökt vara kritisk och uppmärksam på om detta sker, 

för det kan ha betytt att frågorna inte var tillräckligt täckande eller att syftet inte klargjordes 

tydligt nog för den som intervjuades (Brinkmann & Kvale, 2014; Trost, 2010). I fallstudier 

där resultatet ska vara djupgående och verkligen skrivas fram på ett närvaroframkallande sätt, 

så är det av största betydelse att datainsamlingen blivit korrekt och de tolkningar som görs 

överensstämmer med verkligheten (Merriam, 1994; Yin, 2007). 

 

Validiteten i studien kan alltså mätas i nedlagd tid gällande datainsamlingen och ansträngning 

för att få mycket och korrekt information (Hassmén & Hassmén, 2008), vilket denna studie 

har eftersträvat. Tidigt togs det kontakt med nyckelpersoner för att få bästa möjligheter till 

datainsamling, vårdpersonalens godkännanden och ta del av viktig information. Den uttänkta 

ordning som datainsamlingen gjordes i kan också ha medfört ökad validitet, där deltagande på 

föreläsningar och inläsning om området gjordes före observationer och avslutningsvis gjordes 

intervjuerna.  

 

Trost (2010) menar att reliabilitet, det vill säga tillförlitligheten, är oftast är avsett för att 

mätas vid studier som är kvantitativa. Det är för att upplevelser, känslor, tankar och beteenden 

är svåra att mäta och inte behöver vara beständiga. För att då istället få hög reliabilitet på 

studien så har ansiktsuttryck, tonfall och kroppsspråk beaktats hos den intervjuade. För att 

vara tydlig och försäkra sig om att den intervjuade förstått frågorna, så har det ställts 

följdfrågor och gjorts sammanfattningar som låtit den intervjuade bekräfta att informationen 

blivit rätt (Trost, 2010). Vidare vad gäller intervjuerna, så har hänsyn tagits till att personen 

kan ha blivit mer motiverad under studiens förlopp just för att den intervjuade har känt sig 

sedd vid exempelvis intervjutillfällena. Om det inte tidigare funnits en vana av denna sorts 

uppmärksamhet, så kan detta fokus ha upplevts som sporrande och därmed spelat en roll i 

helhetsupplevelsen när motivationsgraden beskrivits. 
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Gällande observationerna så fastställdes reliabiliteten med att sjukgymnasten fick bekräfta att 

informationen uppfattats rätt och sjukgymnasten fick också chansen att delge hur denne hade 

agerat om situationen varit annorlunda (Hassmén & Hassmén, 2008). Det finns också en 

medvetenhet om att närvaron av en observatör till viss del kan ha inverkat på de observerades 

beteende. Då observatören i detta fall endast har erfarenhet från några få observationer sedan 

tidigare så skulle detta också kunna påverka tillförlitligheten (Einarsson & Hammar Chiriac, 

2002). 

 

5.7 Etiskt förhållningssätt 

De etiska ramar som finns att förhålla sig till inom forskning är enligt Einarsson och Hammar 

Chiriac (2002) informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet, som alla ingår i det grundläggande individskyddskravet.  

 

För att uppfylla dessa krav blev deltagarna i observationen och intervjupersonen informerade 

om informationskravet när vi träffades och de blev upplysta om studiens syfte. 

Intervjupersonen delgavs informationen om rätten till att avbryta intervjun när som helst och 

att det inte finns något krav på att svara på alla frågor, vilket också kallas samtyckarkravet 

(Brinkmann & Kvale, 2014; Hassmén & Hassmén, 2008; Trost, 2010). 

 

Konfidentialitetskravet innebär att respondenterna inte ska få sina identiteter avslöjade och att 

de också får reda på hur de kommer att representeras i studien. För att uppfylla detta krav så 

informerades detta både vid observationen och intervjun. Personuppgifter togs om hand så att 

inga obehöriga kan ta del av det. Det förklarades även att alla uppgifter enbart är till för 

forskningssyfte, varpå nyttjandekravet blev uppfyllt (Brinkmann & Kvale, 2014; Hassmén & 

Hassmén, 2008; Trost, 2010).  

 

Andra etiska aspekter att ta hänsyn till gällande fallstudier, är exempelvis risken för att 

forskaren själv blir alldeles för engagerad i frågeställningarna eller situationen som avses att 

undersökas vilket skulle kunna påverka tolkandet av dessa (Merriam, 1994). Vidare kan det 

röra sig om intressegrupper som vill ha tag i och kontrollera resultaten. Ytterligare en risk är 

om läsarna inte besitter förmågan att kunna skilja på informationen och på den tolkning som 

skapats av forskaren, menar Walker (1980).  
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6. Resultat 

6.1 Observationer 

Under en halvdag gjordes observationer på en fysioterapeutmottagning, för att se hur 

personalen bemötte personer med hjärtkärlproblematik och vilka råd som gavs. 

Observationerna innefattade ett nybesök, ett återbesök och ett gruppträningspass.  

 

6.1.1 Förberedelser 

Morgonen inleds med en kort väntan i väntrummet, där dagens allra första patienter och 

anhöriga sitter och läser tidningar eller använder mobilen. Det dröjer inte många minuter 

innan jag blir hälsad på och medbjuden till personalrummet, av den sjukgymnast som tillåtit 

mig att observera några timmar av hennes dag. På vägen stannar hon först till vid rummet där 

hon ska ha sina patienter, där hon flyttar in en testcykel. Patienterna som kommer idag ska 

nämligen göra cykeltest.  

 

Vi fortsätter genom korridoren och sedan stannar hon till vid en stor whiteboard, där hon 

berättar att de skriver upp saker som är bra att hela personalen vet om. Hon själv tar tag i en 

penna för att anteckna att hon har en student som följer henne idag.  

 

Väl på plats i en kontorsliknande och administrativ del möts vi av mer personal som skriver 

på sina datorer och småpratar om dagens agenda. Sjukgymnasten som jag följer bläddrar 

igenom sin mejl och kikar på journaler. Vidare informerar hon mig om att jag ska få byta om 

till kläder som liknar deras, för att smälta in.  

 

Efter att jag blivit tilldelad kläder och bytt om, så ursäktar sig sjukgymnasten för att de 

behöver gå igenom sina kommande arbetsscheman innan de sätter igång idag. Under denna 

schemaläggning som dessutom innefattar semestrar, så förs det en diskussion huruvida de kan 

behöva minska antalet gruppträningstillfällen eller nybesök under denna period. Det 

framkommer att exempelvis nybesök kräver mycket administrativ tid, som gör att de inte 

heller kan ta emot lika många patienter. 

 

Schemaläggningen blir klar i lagom tid till nästa moment, som är att träffa dagens första 

patient i form av ett nybesök. Innan vi går mot väntrummet så kontrollerar sjukgymnasten på 

sin dator att det inte blivit någon avbokning eller övriga förändringar.   
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6.1.2 Nybesök 

I väntrummet hämtas en man i medelåldern som är i sällskap av sin tonårsdotter, de blir 

visade in till undersökningsrummet. Rummet är inte så stort, så för fyra personer skulle det 

kunna upplevas som lite trångt då det dessutom är en testcykel i rummet. Sjukgymnasten 

berättar att hon har en student med sig idag och mannen svarar att det går bra. Vi slår oss alla 

ner på varsin stol och sjukgymnasten ser snabbt över journalen. Det visar sig att denna man är 

relativt ung för hjärtkärlsjukdom. Det har gått några månader sedan hans problematik började 

och hans första besök skulle egentligen varit tidigare. 

 

Mannen beskriver både sin upplevelse av hjärtinfarkten och de förkänningar som han tolkade 

som något annat. Han målar upp en bild av att han hade många som oroade sig för honom och 

tyckte han skulle kolla upp det tryck över bröstet som han hade några veckor innan infarkten. 

Själv försökte han övertyga sig själv och alla andra om att det troligtvis bara var en tuff 

förkylning eller virus som även satt sig i bröstet. Han inger bilden av att vara familjens klippa 

och ingen som det skall oroas för. Dessutom hade han börjat träna och i samband med det 

börjat känna av detta tryck. Han misstänkte att det kanske även rörde sig om dålig kondition. 

 

Även om hans första besök här blivit försenat, så berättar han att både han och hans familj 

varit noga med att han ska äta bättre och träna mer. Med glimten i ögat skrockar han att 

frugan är på honom med maten och hans dotter tvingar ut honom på joggingturer i skogen. 

Sjukgymnasten ler och ställer följdfrågor på hur det har gått. Mannen återger konkreta 

konkreta exempel som att snacks har bytts ut mot nötter och att han generellt äter mindre 

portioner. Även om han fortfarande upplever sig vara stor så har han gått ner i vikt och tycker 

sig orka mer. Han kan jogga längre sträckor och tycker sig vara piggare i vardagen. Vidare 

berättar han om de målbilder han haft längs vägen, som började med att kunna gå upp för 

trappor till att kunna jogga längre sträckor.  

 

Sjukgymnasten berömmer honom och dottern för att hon stöttar honom. Båda ler. ”Men 

ibland fuskar jag och äter riktig mat” skrattar mannen. Sjukgymnasten ger respons på att det 

är hållbara förändringar som är det viktiga och att undantag får göras ibland.  

 

Samtalet går vidare med att sjukgymnasten föreslår att de ska genomföra cykeltestet och 

frågar om han vill byta om någonstans. Det vill han, varpå han blir visad till ett rum där han 
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kan byta om. Under tiden vi väntar förbereder sjukgymnasten cykeln och ser till så att allt 

fungerar. 

 

När mannen är redo så instruerar sjukgymnasten hur testet fungerar och han får ett pulsband 

fäst på bröstet. Hon berättar om att han när han trampar ska han hålla 50 rpm och pekar på 

skärmen där detta visas. Vidare berättar hon om att belastningen kommer öka var fjärde minut 

och att hon även kommer fråga honom om hans upplevda ansträngning enligt Borgskalan, 

samtidigt som hon visar upp en bild på skalan. 

 

Mannen nickar och börjar trampa för att hitta rätt tempo. Efter några minuter när han börjat 

komma högre upp på skalan för ansträngning så informerar sjukgymnasten om vikten av att 

värma upp innan träning. När han kommer ytterligare högre upp på skalan så frågar hon om 

detta är ungefär den ansträngning han brukar ligga på när han motionerar. Mannen nickar. 

 

Efter testet är klart så beger vi oss vidare till ett annat rum som är lite större. Där görs en 

reflektion över hur han upplever sin fysik. Han berättar att han vill nå högre. Sjukgymnasten 

berättar vad testet visade och vad som finns att jobba med. Hon tydliggör ännu en gång vikten 

av uppvärmning. ”Pulsen ska stegra långsamt så man orkar längre” berättar hon.  

 

Han berättar igen om sina målsättningar och att han vill variera sig i sin träning. Båda 

konstaterar att det finns en plan. Sjukgymnasten berömmer och uppmuntrar honom. De börjar 

leta efter ett datum för återbesök och innan de ska säga hejdå så frågar hon honom om han har 

några funderingar. Han frågar hur ofta han bör träna kondition, där han ges rådet att träna 

kondition åtminstone 3 gånger i veckan i form av exempelvis promenader.  

 

Efter att patienten har lämnat rummet så säkerställer jag med sjukgymnasten att jag uppfattat 

rätt, varpå jag även frågar om hon skulle gjort något annorlunda om patienten vi nyss mötte 

inte hade varit så pass målmedveten och igång med förbättringen av sina vanor sedan innan. 

Sjukgymnasten berättar då att de patienter som bor nära och har tiden brukar erbjudas att vara 

med på deras gruppträningspass. Dock bodde denna man längre bort och är i en ålder då 

jobbet styr tider mycket. Vi konstaterar båda två att han tycktes ha socialt stöd och eftersom 

han dessutom var igång och hade målsättningar så behövde hon inte komma med nya förslag 

eller erbjuda gruppträningar. 
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6.1.3 Återbesök 

Nästa besök sker nästan direkt efter det första. Vi möter en man i sjuttioårsåldern som ger 

sken av att vara väldigt pigg och hurtig. Som på rutin sätter han sig på testcykeln.  

Även denna man får veta att det finns en student med i rummet idag för att lära sig lite mer. 

Det är ingenting han verkar ha någonting emot utan snarare tycka är spännande. 

 

Han tycks veta exakt vad som väntar och samtalet mellan honom och sjukgymnasten är 

bekvämt och med glimten i ögat. Det visar sig att denna man brukar gå på deras 

gruppträningspass sedan tre månader tillbaka. 

 

Medan mannen rytmiskt trampar på så frågar sjukgymnasten mellan kontrollerna av upplevd 

ansträngning även om hans övriga aktiviteter. Mannen berättar om dagliga promenader och att 

han gör styrkeövningar hemma. Han och sjukgymnasten talar lite om målsättningar. Samtalet 

leder in på att han frågar om ett knä som gör ont när han springer. Sjukgymnasten misstänker 

att det kan bero på underlaget och att det är viktigt att han har bra skor. 

 

Sjukgymnasten fortsätter med att fråga om han har ont nu, vilket han inte har. Dock blir han 

trött i benen mot slutet men ont har han inte. De fortsätter småprata och hon frågar om hans 

aktivitet ökat sedan infarkten. Han uppskattar det till att vara rätt lika.  

 

När testet lider mot sitt slut så får han chansen att fortsätta trampa även lite efteråt, och han 

slår sitt tidigare rekord i hur länge han orkat. Han känns glad och motiverad. ”Och så ska du 

vara med på gruppträningen nu direkt efteråt? Det blir mycket för dig idag!” Ler 

sjukgymnasten och mannen hajar till med ett ”jajamän”.  

 

När det är dags för lite reflektion så berättar sjukgymnasten att mannen har gått till 

mottagningen i tre månader nu. ”Jahaja, är det så länge nu? Det har jag inte tänkt på” säger 

han och ler. Sjukgymnasten informerar om att det är dessa tre månader de avsätter i första 

hand, sedan är det tänkt att patienten ska kunna fortsätta på egen hand om det inte upplevs 

finnas problem. Mannen svarar att tiden gått så fort men att han inte upplever några problem 

längre. Han hade haft problem med kärlkramp tidigare men inte nu.  

 

Trots att han målar upp en problemfri bild så byts hans leende ut mot ett allvarligare uttryck. 

”Får jag inte komma mer då?” frågar han försiktigt. Sjukgymnasten klargör igen att om inga 
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problem finns kvar så är tanken att han ska fortsätta som han gör med sina promenader och 

övningar. Hon försöker uppmuntra honom och säger att han gjort ett bra jobb och ska fortsätta 

så som han gör. Mannen verkar uppskatta detta och medger att han mår riktigt bra och 

upplever sig jobba mer målmedvetet än tidigare.  

 

Det är inte mycket tid tillgodo när denna patient har gått och tills det är dags för 

gruppträningspasset, men eftersom denna patient tycks ha varit hyfsat aktiv i livet så frågar 

jag försiktigt om hans riskfaktorer. Sjukgymnasten svarar att riskfaktorerna innefattar både att 

han är man, äldre och har det i släkten. För några år sedan hade han även lite övervikt som 

han lyckats göra sig av med de senaste åren. 

 

Det är ungefär denna reflektion som vi hinner göra innan det är dags för sista delen av min 

observation. 

 

6.1.4 Gruppträningspass 

Under gruppträningspasset tillkommer ytterligare en sjukgymnast som ska hjälpa till. Vi 

befinner oss i vad som liknar en stor idrottshall, men i varje ända finns det sjukhussängar som 

troligtvis ska agera viloplats om någon överanstränger sig. Det är inte bara denna sal som ska 

användas, utan också ett tillhörande gym som finns i anslutning till idrottshallen. 

 

På plats finns även fler testcyklar, utplacerade på en rad och en mitt emot där en av 

sjukgymnasterna kommer sitta och instruera tempo. Den andra sjukgymnasten går och hämtar 

material och instruktionslappar, som hon placerar ut i idrottshallen och gymmet. 

 

Sjukgymnasten som jag varit med under dagen sätter sig på cykeln mitt emot resterande 

cyklar och en grupp bestående av sex personer följer hennes agerande. Det är fyra män och 

två kvinnor i dagens grupp. Totalt får det vara tolv personer samtidigt berättar sjukgymnasten.  

 

Den andra sjukgymnasten har satt på musik och på ett papper bredvid mig ser jag att de räknat 

ut hur lång varje låt är och att varje låt motsvarar en viss ansträngning på Borgskalan som de 

vill uppnå. Den önskade ansträngningen enligt Borgskalan går från 10, till 12 och intervaller 

på 12–15 innan det går tillbaka till 10–12 igen.  
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Efter uppvärmningen är det dags för dagens övningar, sjukgymnasten säger att övningarna är 

relativt lika från gång till gång. Men sedan så är det också olika sjukgymnaster som turas om, 

vilket i sin tur kan ge lite variation. 

Programmet består cirkelträning med tolv övningar. De övningar som gruppen får utöva är 

benböj, uppresning, benpress, rodd, rodd-drag, skidstakningsdrag, stega på bräda, knäböj med 

boll mot vägg, stå på balansplatta, tåhävningar, armlyft och armcurl.  

 

De kör sin övning i 60 sekunder och vilar 30 sekunder innan de går vidare till nästa övning. 

Som stöd finns de båda sjukgymnasterna som går runt och ser till att det går bra. Patienterna 

får hjälp att individanpassa tyngd och svårighet, samtidigt som sjukgymnasterna passar på att 

prata uppmuntrande och hänvisa till musiken för tempo.  

 

Sjukgymnasterna upplevs tänka på att uppmärksamma alla patienter, visa hur övningarna ska 

göras, uppmuntra och tipsa. När jag förflyttar mig i rummet är det en av deltagarna som 

undrar om jag iakttar deras prestationer, varpå jag inser att jag glömt informera om vem jag 

är. Jag berättar att jag är en student och jag observerar sjukgymnasterna och inte deltagarna 

eller deras prestationer.  

 

Den frågande deltagaren tycks inte tagit illa vid sig av min närvaro men jag berättar för 

sjukgymnasten jag följt att vi bör informera om vad jag gör här. 

 

När övningarna är klara så är det dags att samla alla och sätta sig på cyklarna igen. Där passar 

sjukgymnasten på att berätta om mig och ursäktar att hon inte sagt något tidigare. Ingen 

verkar tagit illa vid sig.  

 

På cyklarna är det tid för intervallträning och nedvarvning som även den består av tillhörande 

musik för att visa tempo och enligt Borgskalan. Den börjar på 12–15 i intervall, går till 10–12 

och därefter nedvarvning med inkluderad stretch av nacke, vader, hamstrings och quadriceps.  

 

6.1.5 Analys av observationer 

Vad gäller observationerna, så framkommer det till att börja med en diskussion hos 

personalen om att det finns mycket administrativt arbete som gör att de i perioder inte kan ta 

emot så många patienter som de hade önskat. Detta stämmer överens med vad annan 
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forskning kommit fram till, där de menar på att det finns flera processer som med hjälp av 

eHälsa skulle kunna gå att automatisera och förbättra som idag sköts manuellt (Jebari, 2011). 

 

Även om det är en vardag för personalen nu att det kan vara så, så hade det varit intressant att 

se hur deras arbete kunnat flyta på och hur det skulle påverka antalet patientbesök om sådana 

processer skulle bli verklighet. För att vidare tala om de patienter som besökte mottagningen 

under observationen, så rörde det sig om olika typer av möten även om de båda skulle göra 

cykeltest. Då det första var ett nybesök och det andra ett återbesök där personen ifråga fick 

reda på att dennes tre månader på gruppträningen har gått, så gav det perspektiv både på en 

förstakontakt och en kontakt där patienten mer eller mindre förväntas fortsätta på egen hand. 

 

Den första patienten som mottogs var relativt ung för hjärtkärlproblematik och hans besök 

hade blivit några månader utdraget, men trots detta hade han påbörjat förbättrade vanor på 

egen hand med stöd av familj och vänner. När han berättade om tiden innan hans insjuknande, 

så tydde mycket av det han sa på att han levde i förnekelse, sett till Transteoretiska modellen. 

Han hade avfärdat allas oro och ville inte se det han gjorde som riskbeteenden, vilket är 

typiskt för personer i förnekelse (FYSS, 2008; Winroth & Rydqvist, 2008). 

 

Men det hela verkade ha förändrats efter hjärtinfarkten var ett faktum, då han under dessa 

månader börjat äta bättre och röra på sig mer. Ofta antyder han att det är familjemedlemmar 

som får honom på aktiviteter eller ser till att han gör hälsosamma val, men han talar också om 

målsättningar och att de framgångar han hunnit uppnå gör att det känns roligare att fortsätta. 

Detta påminner lite om de resultat som kunde ses i Wester Wedmans (1988) avhandling, där 

nyblivna motionärer till en början kunde triggas av yttre faktorer för att sedan fortsätta på 

grund av inre faktorer. 

 

Denna man ger sken av att ha gott om socialt stöd, vilket också är en viktig komponent sett 

från flera teorier. Både Maslows behovshierarki och självbestämmandeteorin lyfter fram 

behovet av gemenskap och relationer med andra som viktigt för motivationen. För att 

specifikt ta honom som ett exempel så kan dessa teorier mena på att hans förutsättningar till 

förändring är goda just då de grundläggande behoven är tillfredsställda (Deci & Ryan, 1985; 

Deci & Ryan 2002; Hassmén & Hassmén, 2010; Hassmén, Kenttä & Gustafsson, 2009). 
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Men viktigt att tänka på är att hans förutsättningar enligt dessa två teorier kan ha varit lika 

goda innan, men att hans egen inställning och ställningstagande förändrats över tid. Där blir 

det åter igen intressant att diskutera Transteoretiska modellen då det bearbetar individens eget 

tänk och process snarare än omgivande faktorer och behov. Genom att försöka utläsa denna 

utveckling så låter det som att denna patient lyckats gå från förnekelsestadiet till 

förberedelsestadiet, i övergång till handlingsstadiet när det väl passerat sex månader av ihållig 

förändring (FYSS, 2008; Winroth & Rydqvist, 2008). 

 

Kärnan i denna observation handlar vidare om hur då det bemötande och råd som gavs blev 

anpassat efter just denna patients motivationsnivå och förutsättningar. Om det nu stämmer att 

han i dagsläget skulle tillhöra förberedelsestadiet, så menar Winroth & Rydqvist (2008) att det 

är av stor betydelse att ha någon att rådgöra med.  

 

Eftersom just denna patient framstod som motiverad och igång, så anpassade sjukgymnasten 

sig efter detta och fokuserade på att berömma, svara på frågor och ge goda råd för 

fortsättningen än att försöka göra upp en helt ny plan eller bjuda in honom på fler aktiviteter. 

Skulle hon inte ha känt in detta kanske en sådan typ av vägledning upplevts som för mycket 

och istället hindrande för honom, då det troligtvis inte hade varit något han velat (Josefsson & 

Lindwall, 2010; Silva et al., 2008). 

 

Den andra patienten som kom, var där för ett återbesök och kontakten mellan denne och 

sjukgymnasten tydde på att de hade setts en del förut. Utifrån dennes historia skulle en 

uppskattning av motivation landa i handlingsstadiet utifrån Transteoretiska modellen (FYSS, 

2008). Denna man tycktes ha varit fysiskt aktiv förut och ha någorlunda koll på kosten, men 

hade ändå deltagit i de gruppträningspass som varit under tre månaders tid. Hans nuvarande 

riskfaktorer skulle troligtvis förklaras ur annat än direkt kopplat till mat- och aktivitetsvanor, 

men ändå berördes han av beslutet om att det är dags att stå på egna ben gällande detta. Detta 

skulle också kunna hänga ihop med det sociala behovet han får uppfyllt vid 

gruppträningspassen och att detta är något han inte vill vara utan (Deci & Ryan, 1985; Deci & 

Ryan, 2002; Hassmén & Hassmén, 2010; Hassmén, Kenttä & Gustafsson, 2009). 

 

Till skillnad från tidigare patient kanske denne inte har socialt stöd i lika stor utsträckning och 

då kan dessa möten och gruppträningar vara den påfyllning som behövs för att motivationen 

ska fortsättas hållas stark (Hassmén, Kenttä & Gustafsson, 2009). Samtidigt verkar resterande 
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behov vara tillgodosedda, men i handlingsstadiet är det fortfarande viktigt att få stöd och 

uppmuntran. Det ska fortfarande inte ses som att beteendeförändringen är beständig utan att 

det är ett stadie i processen (FYSS, 2008; Winroth & Rydqvist, 2008). 

 

I övrigt upplevdes sjukgymnasten som stöttande med hänsyn till hans utstrålade 

motivationsgrad och det måste finnas en förståelse över att vårdresurserna är begränsade, så i 

ett sådant läge behöver tilltro och egenansvar tilldelas dem som tros klara det. Dock skulle en 

idé vara att rekommendera patienten till Friskvården eller andra verksamheter som erbjuder 

gruppträning, för att säkerställa att patienten får fortsatt socialt stöd om detta behövs. Men 

detta kan givetvis ha varit något de pratat om förut och att det var anledningen till att det inte 

kom på tal nu. 

 

På det gruppträningstillfälle som observerades var det en mindre grupp på sex personer av 

maximalt tolv, organiserat av två sjukgymnaster. Upplägget var pedagogiskt med både lappar 

som visade instruktioner vid varje station, musik som stöd till vilken intensitet och tempo som 

skulle hållas samt sjukgymnasterna själva som gick runt för att visa och heja på utövarna. 

Övningarna gick för det mesta att anpassa eller låg på en nivå så att alla skulle kunna klara av 

dem.  

 

Både stöd i att veta att träningen utförs korrekt, umgås med andra och få uppmuntran är 

komponenter som verkar göra konceptet hållbart och uppskattat hos utövarna. Samtidigt är det 

viktigt att de blir förberedda på att kunna fortsätta på egen hand, då det ändå är så 

verkligheten ser ut. Gränsen på tre månader behöver inte vara självklar, men är ett riktmärke 

så länge inga problem uppstår. Att döma av dem som deltog på observationen och patienten 

som skulle fortsätta på egen hand, så verkar dessa träningspass vara värdefulla på flera vis och 

det tycks inte vara helt uppenbart att de själva planerar för en tid utan dem. 

 

Men vad gäller kunskapen så som vilka övningar som är bra att utföra och hur dem ska 

utföras, så skulle denna information gå att digitalisera och det har det också gjorts i det 

digitala hälsoverktyg som senare testades och delgavs till en PCI-patient. Dock är det sociala 

stödet i form av direktkontakt inte implementerat där, även om sådana lösningar kanske går 

att förbättra för framtiden. Men det är fortfarande intressant att se hur tillgängligheten av 

informationen kan inverka på motivationen hos patienter som då får den digitalt istället för 

direktkontakt. 
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6.2 Intervjuer 

Här presenteras resultatet av den intervjuades upplevda förutsättningar till förändring både 

före och efter tio dagars användning av det digitala hälsoverktyget. 

 

6.2.1 Levnadsvanor och upplevt mående före användning av digitalt hälsoverktyg 

Den intervjuade talar om ett liv som varit fullt av stress redan som ung, där han alltid velat 

fokusera på att få gjort sina måsten både i arbetslivet och privat: ”Ja det har varit väldigt 

mycket, stressat har jag gjort i hela mitt liv och när jag jobbade med... Det är lite skillnad på 

stress också.” Det har varit naturligt för honom att åta sig mycket och även nu som pensionär 

har han tagit på sig ansvarsfulla roller i olika föreningar: ”Ja, det har blivit lite mycket. Då har 

jag i alla fall något att göra” säger han, men tillägger att det mesta tycker han ändå är kul. 

Men han verkar ändå ha kommit till insikt med att han inte kan göra lika mycket som när han 

var yngre:  

 

Ja suck… Det är ju det, en tänker ju, det är ju så mycket som jag behöver göra va. Jag måste 

göra jag måste göra. Men en kan ju inte bara hålla på en måste ju göra något själv också 

liksom. Och det har väl blivit mer att jag gör det jag tycker, lite mer än jag gör för att jag måste. 

Det är inte mer än det jag hunnit som pensionär. Så det är väl så. 

 

Vidare beskriver han sin hälsobakgrund som att han som yngre för det mesta var frisk, men att 

han jobbade mycket med ett stillasittande arbete och inte prioriterade sömn särskilt högt. I 

trettioårsåldern fick han diabetes, men det tyckte han inte påverkade hans liv nämnvärt, även 

om han talar om att det vore skönt att slippa sprutorna.  

 

Annorlunda var det dock när han fick genomgå en PCI för två veckor sedan, då kände han sig 

gammal och fick uppmaningar om att vila, vilket han tyckte var lite svårt i början: ”Ja, de 

säger ju att jag ska ta’t lugnt men hehe, men vet inte hur länge det var i början. Men nu börjar 

jag känna mig bättre.”   

 

Han menar vidare att hälsa är någonting som en behöver ha och att han tycker att det går 

ganska bra, men att det har blivit sämre nu ett tag. När han säger detta syftar han på sina 

levnadsvanor, där han säger sig hålla igång litegrann med promenader i en grupp som han 

träffar i stan samt lite husarbete. Med en suck säger han att han behöver börja nu igen.  
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6.2.2 Levnadsvanor och upplevt mående efter användning av digitalt hälsoverktyg 

Efter att ha använt ett digitalt hälsoverktyg under tio dagar så beskriver den intervjuade att 

han mår bra och att användningen fungerat bra. Han berättar att han tycker sig ”komma 

tillbaka”, även om han inte riktigt är som han var förr. När han beskriver sitt användande av 

verktyget och hur ofta han använt det så säger han:  

 
Ja, var tredje dag kan man väl säga. Men det är ju precis vad jag gjort, i dagarna förut då tittade man alltid 

och tänkte jaha är det så? Och för att se om det fanns något nytt då, men ja… så kan det gå. 

 

Han menar alltså att han använde verktyget oftare i början eftersom det då fanns så mycket 

som han inte hade sett, men har nu under den senaste tiden använt det ungefär var tredje dag. 

Det skulle även kunna gå att tolka som att han önskat att verktyget uppdaterats oftare med ny 

information. 

 

Det han mest har använt verktyget till är att leta hälsosamma recept och han har även provat 

att tillaga dem: ”Ja, det har det blivit… men jag har inte alltid brytt mig om att gå efter strikt 

instruktion eller kört varje dag.” Han säger sig ha börjat äta bättre, för att han tänker mer på 

kosten nu, till skillnad mot förut då han kunde ”glömma” bort det. Nu när informationen finns 

tillgänglig i mobiltelefonen blir han påmind och tycker det blivit lättare att hitta sunda 

alternativ. 

 

Han har också använt verktyget för att hitta passande träningsövningar att göra hemma, vilket 

han tyckt fungerat bra. Även om han inte testat alla övningar så har det inspirerat honom till 

att aktivera sig mer i vardagen: ”Ja, i alla fall funderat, men har inte gjort alla övningar. Men 

jag har varit ute och gått en del…Sen blir det väl en halvtimme om dagen.” Utöver detta 

försöker han även hålla i med de tidigare promenadträffar han haft, då han åker in till 

centrum. Då har han gått 1,5 timme.  

 

När han jämför sig själv med en vecka sedan så tycker han sig ha mer energi och må mycket 

bättre. Han tycker också att han stressar mindre: ”…det har blivit mycket lugnare, det har 

varit bra. Jag blir inte lika stressad som jag har varit alltid.” Vid följdfrågan av vad han tror 

det är som har gjort att det blivit lugnare så gissar han att det beror på alla tankesätt och att 

han tycker sig ha fått mer självförtroende: ”Det har väl inte varit så bra alla gånger, men nu 
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har jag blivit bättre”, säger han och bekräftar att det är det är på dessa senaste tio dagar han 

menar att han fått bättre självförtroende. 

 

6.2.3 Upplevt stöd och kompetens före användning av digitalt hälsoverktyg 

Han upplever sig ha grundläggande kunskap om vad han bör göra, då han exempelvis under 

de åren som hans diabetes blev sämre fick träffa dietister som uppmuntrade till att äta mer 

grönsaker exempelvis. Han upplever att vården varit mer rådgivande och informerande nu än 

vad det varit innan: ”…Ja, då var det väl inte så mycket där i början så. Men det blev ju mer 

och mer. Och ju sämre min diabetes blev desto mer blev det.” 

 

Men trots detta så upplever han att det glöms bort i vardagen och han bekänner att han kan ha 

”fuskat” med maten och inte följt vårdens rekommendationer helt och hållet: ”Nja… Jag är ju 

inte… Jag fuskar ju med maten, det gör jag. Mot vad jag… Har ju åkt på dietister hehe. Och 

de säger ju att en ska äta mer grönsaker och det vet jag ju.” 

 

Vidare berättar han att hjärtkärlsjukdom finns i släkten, men fortsätter med:  

 
Ja, sedan har jag väl... Det beror ju på mig med, jag har ju inte skött mig liksom när jag arbetat. Kanske 

hade kunnat göra på något annat vis. Det är inget som jag ångrar ändå. Men det kan ju ha sina orsaker. 

Oregelbundna tider, mat och så. Det är möjligt. 

 

Han har även gått på Friskvården och byggt på sin kunskap, men talar även där om 

svårigheten att införliva det till fullo i vardagen. Då han bor ensam och har vuxna barn i en 

annan stad så kan det vara svårt att hitta det sociala stöd som är betydelsefullt vid en 

beteendeförändring. Dock är han aktiv i olika föreningar och tycker att han kan hitta stöd där 

och i Friskvården. Han berättar att han tycker det är lättare att aktivera sig om han får göra det 

ihop med andra. Istället för att gå där han bor, kan han exempelvis åka in till stan för att få 

promenera med andra:  

 
Det är just det med att vara själv, jag är ju med i… jag kan ju gå där jag bor. Jag behöver ju inte åka in till 

stan. Men jag gör ju det ändå. För att umgås med andra då liksom. Det är väl det som… då går det lättare 

tycker jag. 

 

På egen hand har han försökt leta upp information på nätet, men där tycker han att det finns så 

mycket så han blir överöst med information. Han upplever dessutom att alla råd är likadana 
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och att det blir svårt att ta till sig när det inte är individanpassat: ”Ja, jag vet inte hehe. Det är 

mycket och det är det samma samma samma. (Suck).” 

 

6.2.4 Upplevt stöd och kompetens efter användning av digitalt hälsoverktyg 

Efter att ha använt det digitala hälsoverktyget upplever den intervjuade stöd i att kunna hitta 

relevant information och inspiration direkt i mobilen, även om han fortfarande medger att det 

är ett egenansvar:  ”Jadå, men det gäller att ta sig tid. Det har varit lite andra grejer men jag 

har det i alla fall i åtanke. Det har ju blivit lättare och jag tänker på vad jag äter.”  

 

Han poängterar ändå att han tycker verktyget har gjort att det går i rätt riktning och att han har 

lärt sig saker: ”Ja, mest om maten, vad en kan använda och har försökt att välja med… Jag 

tittar hur mycket kalorier det är i portionerna.” Det stöd och kunskap han säger sig ha fått tror 

han gör att det blir lättare att fortsätta förbättra sina vanor framöver.  

 

Det sociala stödet uppfattar han som rätt lika och han har inte träffat gruppen mer än förut, 

men han har börjat se till att aktivera sig även när han inte umgås med gruppen till skillnad 

från förut. Då syftar han på de halvtimmespromenader han börjat göra dagligen och han har 

börjat titta på träningsövningar genom verktyget som han skulle kunna tänka sig att göra 

hemma. 

 

6.2.5 Motivationsnivå före användning av digitalt hälsoverktyg 

Vad gäller den intervjuades motivation, så återkommer han till att han väldigt gärna vill, men 

att det är mycket i hans liv och att det är svårt att hänge sig till en förändring fullt ut: ”Jag vill 

ju… Jag mår… Jag vill ju må bättre. Det gör jag. Det här med vikten är en ständig kamp. Det 

är jobbigt. Men… suck. Ja, så är det.” 

 

Men trots att han tycker att det är mycket, så säger han samtidigt att det egentligen inte finns 

några hinder:  ”Ja… suck… Jag försöker ta in… Det har varit lite mycket men… Jag tycker 

liksom det är bättre, tankeverksamheten fungerar bättre, det gör det faktiskt.” Han fortsätter: 

 
… Jag tycker jag börjar minst dåligt, men nu tänker jag att jag ska tillbaka, men en glömmer väl bort 

vissa saker. Hehe. Det har varit lite mycket ett tag. Jag var ju ute 2015 och då brann hela huset ner för 

mig. Allt, jag hade ju ingenting kvar. Så det har ju varit lite jobbigt nu då. Men så fick jag ju ett nytt hus i 
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fjol. Och det är väl okej men, det var lite mycket där ett tag. Så jag gick väl ner mig där ett tag. Men nu är 

jag på väg tillbaka. 

 

Men exakt hur han ska komma tillbaka är han inte helt säker på och han tycker att det är svårt 

att tänka långsiktigt. Men han kan ändå minnas att han har provat på att göra vissa 

förändringar:  

 
Nu har jag märkt, som jag minns nu då… För inte så länge sedan när jag försökte att sova bättre. När en 

går hemma sådär, så vrider en på dygnet. Och det har varit väldigt dåligt med sömn hehe. Så nu har jag 

försökt att bättra och sådär. Men jag tror det ger verkan. Tror det. 

 

Mycket av det han berättar betonas med en tveksamhet och försiktighet. Mentalt uppfattas han 

vara mottaglig för en förändring, men han verkar ha svårt för att prioritera sitt mående och 

planera för det långsiktigt. Dessutom verkar han vara osäker på var han kan hitta rätt 

information och stöd för genomförande. Trots att han fått lite information från vården och 

sökt sig till exempelvis Friskvården, så har dessa råd varit svåra att införliva i vardagen.  

 

Behovet av gemenskap verkar väldigt viktigt, då det faktiskt är då han förmår att aktivera sig, 

som exempelvis när han åker in till centrum för att promenera med andra. Han berättar också 

om ett intresse för att spela golf och att det finns nära till hands där han bor, men det var länge 

sedan han gick dit själv: ”Det är liksom inga hinder, det är bara att göra. Jag har ju en kompis 

och vi brukar spela. Så det är inget, det är bara att göra.” 

 

Men den positiva synen mot att det bara är att göra, byts ut när han får frågan om hur han tror 

att hans vardag ser ut om ett år: ”Det är nog som det är nu tänker jag. Det är nog ingen 

ändring.” På följdfrågan om han då är nöjd med hur han lever idag tänker han efter och 

sjunker ihop en aning: ”Nej inte riktigt. Men mest... ja… Ja nej det kanske är bättre då. Det är 

möjligt.” 

 

6.2.6 Motivationsnivå efter användning av digitalt hälsoverktyg 

Efter tio dagars användning av det digitala hälsoverktyget så säger sig den intervjuade vara 

mer motiverad än tidigare och tillägger: ”Jag tycker jag känner att jag kan gå och orkar mer 

nu på något sätt. Jag tror väl på att det ska bli bättre.” Han tycker att det fungerat väldigt bra 

de senaste tio dagarna och att detta är något han vill fortsätta med.  
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Han har också kommit till insikt med att mycket hänger på honom själv, nu när han fått lite 

hjälp på vägen:    

 
Ja, det är väl lite upp till mig själv också. Jag har ju aktiviteter, det har jag ju… Nej, en får väl komma till 

att gå och gå ut mer själv för att kunna fixa med det. Men… det är lite mer att en håller i. 

 

När det kommer på tal om han har fått några nya mål, så tvekar han lite först: ”Ja, det har jag 

väl inte...” innan tänder han till med: ”Jo, jag vill börja igen, börja med det jag gillar att 

göra!” När han ska specificera vad han menar med detta så skrockar han fram: ”Ja det är 

mycket det. Men det här med att greja hehe… Att få mycket gjort, så tänkte man i mitt yrke, 

full fart. Men nu tänker jag att jag ska ta det jag orkar med.” Han förklarar att han tar det mer 

successivt och tänker lite mer på vad han mår bra av. Målen är att prioritera sig själv mer och 

att göra sådant som han tycker om att göra.  

 

Han ser också framför sig att han kommer att göra mer ju bättre det går, som att gå fler 

promenader och greja mer med huset: ”…Jag har ju lite att göra på ett ställe här så jag har 

försökt börja lite, men jag vill inte ta ut mig för hårt i början.” Han säger också att han vill 

börja med golfen igen, men det har han inte hunnit. När frågan om hur han tror vardagen ser 

ut om ett år ställs så skrattar han fram att han också gärna skulle vilja veta det, men att han ser 

mer positivt på framtiden nu och mår bättre än vad han gjorde för tio dagar sedan. 

 

6.2.7 Analys av intervjuer 

I denna studie, så verkar det som att patienten innan sin påbörjade användning av det digitala 

hälsoverktyget, var fast i ett stadie där en medvetenhet och önskan om bättre vanor fanns, men 

att det ändå upplevdes svårt att realisera det. Baserat på hur han beskrev sig själv och sin 

situation så målade han upp en bild av att han som yngre inte tänkte så mycket på att hans 

stressiga livsstil skulle kunna vara riskfyllt. Likt det första patientbesöket som observerades 

skulle det inte vara helt orimligt att även denna person har ett förflutet i förnekelse enligt 

Transteoretiska modellen (FYSS, 2008; Winroth & Rydqvist, 2008).  

 

När han vid första intervjun bearbetade det hela så gjorde han det på ett sätt som att han visste 

nu att han kunde ha gjort saker bättre, men tyckte sig fortfarande inte ångra någonting. Att 

han hade accepterat det som hänt, var medveten och till och med mottaglig för information 

tydde på att han vid vårt första möte inte var kvar i förnekelsestadiet (FYSS, 2008; Winroth & 
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Rydqvist, 2008). För att utgå ifrån motivationsteorin Transteoretiska modellen, så upplevdes 

han vara någonstans mellan begrundandestadiet och förberedelsestadiet (FYSS, 2008; 

Winroth & Rydqvist, 2008), då han hade provat på att göra vissa förändringar på egen hand, 

så som förbättrad sömn. 

 

Han hade snarare begrundat sin situation och pratade mycket om att vilja, men tyckte det var 

svårt att realisera. Ofta nämnde han att det var svårt att hålla till hundra procent och det kunde 

också röra sig om att han hade en attityd om att det skulle avklaras fullt och hållet för att 

kunna räknas, eller att han som Hassmén & Hassmén (2010) talar om att individer kan ha 

attityder om att något är bra men sedan inte göra det själv. Det skulle också kunna vara så att 

han är ambitiös och vill göra mycket, men att han tidigare tolkade motgång eller snedsteg som 

ett misslyckande istället för ett naturligt steg i förändringsprocessen (FYSS, 2008). 

 

För att övergripande se till hans förutsättningar före användningen av hälsoverktyget, så 

skulle kanske Maslows behovshierarki fråga sig över hans sociala stöd. Han lever själv med 

barn i en annan stad, men han berättade att han finner gemenskap i olika föreningar och åkte 

helst in till centrum för att aktivera sig med andra än att göra det ensam. Vad gäller behovet 

av att känna kompetens utifrån exempelvis självbestämmandeteorin så sade han sig ha 

grundläggande koll från bland annat vårdens rekommendationer, men han tog inte riktigt till 

sig det personligen eller ”glömde” bort det (Deci & Ryan, 1985; Deci & Ryan, 2002; 

Hassmén & Hassmén, 2010; Hassmén, Kenttä & Gustafsson, 2009). 

 

Det är kanske inte helt rätt att försöka uppskatta hans tidigare kontakt med vården, men om 

han tidigare varit i förnekelse och därefter fått rekommendationer därifrån, så har kanske 

denna kombination utgjort ett hinder snarare än banat väg för nya vanor då han inte varit 

mottaglig för informationen. Från hans perspektiv har det kanske inte känts som ett eget 

beslut och val, vilket självbestämmandeteorin menar kan vara avgörande för hållbar 

förändring (Deci & Ryan, 1985; Deci & Ryan, 2002; Hassmén, Kenttä & Gustafsson, 2009; 

Josefsson & Lindwall, 2010; Silva et al., 2008). 

 

Mot bakgrund av Maslows behovshierarki så skulle det kunna vara så att andra behov 

prioriterats först i hans stressiga vardag. Även om det varit viktigt med det fysiska så som att 

äta och dricka, så har valet av näring kanske inte varit det viktigaste då. Han lever också 

ensam och har beskrivit ensamhetskänslor, vilket berör behovet av gemenskap. Dessutom kan 
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behovet av trygghet blivit rejält genom att ha förlorat allt han ägde och sitt hus. För att då 

bygga vidare på Maslows teori så behöver alla dessa behov vara tillgodosedda och han skulle 

även behöva uppnå en god självkänsla, för att kunna tro på att han kan klara att genomföra 

och upprätthålla en förändring, för att därefter sträva efter självförverkligande. Även 

självbestämmandeteorin som tidigare nämnts, handlar om att fylla behov som att känna 

kompetens och gemenskap, men framför allt att det som görs är ens eget beslut och val (Deci 

& Ryan, 1985; Deci & Ryan, 2002; Maslow, 1987)  

 

Men vid vår första kontakt upplevdes han vara mottaglig, om något tveksam på sin egen 

förmåga. Han mådde inte som han ville och hade svårt att se framför sig något annorlunda, 

även om han ville må bättre.  

 

Från början fanns vetskap om att användningen av det digitala hälsoverktyget troligtvis inte 

skulle medföra någon ökning på det sociala behovet, men kanske en ökning av upplevd 

kompetens vilket i sin tur skulle leda till ökat upplevt stöd.  

 

Det visade sig ligga någonting i detta, då patienten upplevde sig mer motiverad efter tio 

dagars användning av verktyget. Han talade både om saker som han gjort och saker som han 

planerar att börja göra, för att han tycker det är roligt. Hans syn på sin egen framtid var ljusare 

och han mådde bättre i allmänhet. Rent konkret tänkte han mer på hur han åt och tränade, 

vilket resulterade i att han också gjorde det. Han säger sig ha lagat några av de hälsosamma 

recepten och äta bättre överlag, de promenader han gjort i grupp har han utökat till att börja 

promenera själv dagligen minst en halvtimme. Tron på sig själv och sin förmåga blev 

förbättrad, där han uttrycker ett förbättrat självförtroende, mående och kunskapsnivå. Även 

motivationsgraden påpekade han som högre på dessa tio dagar och en vilja att både fortsätta 

med verktyget och de nya vanorna.  

 

Att tolka hans motivationsgrad utifrån motivationsteorierna, skulle kunna motsvara att han 

jobbat på ordentligt i begrundandestadiet och börjat komma in i förberedelsestadiet enligt 

Transteoretiska modellen, eftersom han uppriktigt börjat tänka på hur han ska gå tillväga och 

även påbörjat en förändringsprocess under dessa tio dagar (FYSS, 2008; Winroth & Rydqvist, 

2008). 
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En märkbar förändring är att han börjat aktivera sig mer på egen hand, från att tidigare ha känt 

behov av sällskap för att exempelvis promenader ska bli gjort. När informationen funnits 

lättillgänglig i mobilen så har han tänkt på det mer och lättare kunnat få inspiration. Att han 

rör på sig mer själv nu kan bero på flera faktorer. Det kan vara för att han tänker mer på det, 

för att han känner ökad kompetens eller för att han fått bättre självförtroende vid avklarande 

av de andra vanorna exempelvis kosten och då litar mer till sin egen förmåga. När han lyckats 

göra ett bättre val så mår han bättre och då växer troligtvis motivationen till att göra det igen 

och fortsätta utmana, vilket skulle kunna vara i detta fall. Detta stämmer överens med 

självbestämmandeteorin då det finns en naturlig fallenhet hos oss människor att vilja bli bättre 

och utvecklas (Deci & Ryan, 1985; Deci & Ryan, 2002; Hassmén, Kenttä & Gustafsson, 

2009).  
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7. Diskussion 
Syftet med denna fallstudie var att undersöka hur vården stöttar hjärtpatienter till bättre 

levnadsvanor och om digitala hälsoverktyg kan öka den upplevda motivationen hos PCI-

patienter till att äta bättre och aktivera sig mer.  

 

För att bemöta syftet på bästa sätt har det med en fallstudiedesign (Merriam, 1994; Yin, 2007) 

gjorts egna observationer på hur vården i dagsläget kan stötta patienter med hjärtkärlsjukdom 

till bättre levnadsvanor och en intervju med uppföljning på hur en PCI-patient upplever att ta 

emot kost- och träningsrekommendationer via ett digitalt hälsoverktyg. 

 

Viktigt att beakta är att eHälsa inte ska ersätta den vård som finns idag, utan att det kan 

komplettera eller hjälpa till där resurserna annars inte skulle nå fram (eHälsomyndigheten, 

2017a). Eftersom detta är en fallstudie så har det eftersträvats en helhetlig förståelse över 

området (Hassmén & Hassmén, 2008; Merriam, 1994), vilket lyckats i form av att redovisa 

hur vårdstödet för hjärtpatienter kan se ut idag, vilket stöd som varit möjligt att digitalisera 

och hur det digitaliserade stödet mottagits av en PCI-patient. Vidare är förhoppningen att 

kunna stötta och motivera fler patienter med hjälp av digitaliseringen, varav den PCI-patient i 

studien som fått testa på det under tio dagar upplevde sin användning positivt. Det har handlat 

om att se hur stödet kan se ut innanför vårdens väggar och hur det kan tillgängliggöras för fler 

som annars inte skulle ha möjlighet att få det. 

 

Det som tydligast har framkommit från observationerna är att patienterna som besöker 

mottagningen tycks uppleva stöd vid sina besök och att det troligtvis beror på det sociala 

stödet på exempelvis gruppträningarna. Där tycks de känna gemenskap, bli sedda och uppleva 

att sjukgymnasten bemöter dem efter deras förutsättningar. Även vid de individuella besöken 

så får de hjälp att sätta upp mål om de inte redan har några sedan innan, vilket talar för att 

åtminstone den sjukgymnast som observerats vill jobba motiverande med sina patienter. 

 

För att koppla detta till eHälsa, så har kanske inte det digitala hälsoverktyg som senare 

använts av PCI-patienten integrerat socialt stöd. Detta skulle kunna vara möjligt genom andra 

tjänster och verktyg. Men det som detta digitala hälsoverktyg i studien har fokuserat på är att 

öka den upplevda kompetensen och egenmakten hos patienter, eftersom kost- och 

träningsrekommendationer från vården blivit digitaliserade där och blir tillgängliga från 
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exempelvis en mobiltelefon. Därefter har en PCI-patient fått använda detta verktyget under tio 

dagar. För att skapa en förståelse över hur patientens motivation förändrats över tid, så 

analyserades personens beskrivningar av levnadsvanor, mående, upplevda stöd, kompetens 

och motivationsnivå utifrån motivationsteorier både före och efter användning. 

När första intervjun gjordes med PCI-patienten, så uppfattades han vara i begrundandestadiet 

enligt Transteoretiska modellen (FYSS, 2008) och enligt Maslows behovshierarki (1987) 

upplevdes han främst behöva ett ökat socialt stöd för sin motivation, då han egentligen 

uppfattades ha fått lite riktlinjer och grundläggande kompetens från vården. Men trots detta 

hade han svårt att ta till sig informationen och leva efter det, vilket en studie visat att 

majoriteten av PCI-patienter har (HjärtLung, 2012). Till en början kanske han befann sig i 

förnekelse och utan socialt stöd så kanske han inte var mottaglig för informationen från 

vården eller upplevde det som ett eget beslut vilket är viktigt för motivationen enligt 

självbestämmandeteorin (Deci & Ryan, 1985; Deci & Ryan, 2002; FYSS, 2008; Winroth & 

Rydqvist, 2008).  

 

Efter att ha använt det digitala hälsoverktyget så berättar han att han fått bättre självförtroende 

och blivit mer motiverad av att ha fått ökad kunskap och att han har fått friheten att bestämma 

själv vad han ska göra och hur, vilket kan tolkas som att han blivit stärkt enligt 

självbestämmandeteorin (Deci & Ryan, 1985; Deci & Ryan, 2002). Med en lättillgänglig 

informationskälla som låtit honom sålla informationen efter sina egna preferenser, så ökades 

egenmakten och delaktigheten i sin egen hälsa på ett sätt som han inte tillgodogjort sig 

tidigare, som när han fått allmänna restriktioner från exempelvis vården eller nätsökningar. 

Förbättrat självförtroende, ökad kompetens, förståelse, kontroll, egenmakt och delaktighet i 

sin egen hälso- och sjukvård är också något som andra studier kommit fram till att eHälsa 

främjat (Given et al., 2015; Holcomb, 2015; Larsson & Vestberg, 2016; Mathar et al., 2015; 

Shany et al., 2010).  

 

Så det förbättrade självförtroendet, kan vara till följd av att han gjort mer och känner högre 

grad av kompetens än tidigare. Det är också en intressant aspekt med att det sociala stödet inte 

hade ökat under denna tid, vilket upplevdes vara en viktig beståndsdel för deltagare i 

gruppträningspassen. Utan att veta hur länge varje individ gått där så verkar de överlämna 

kontrollen till dem som leder passet och inte reflektera över huruvida de själva ska komma 

ihåg det som lärs ut och ha med för framtiden. Det är såklart svårt att veta hur det verkligen 
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ligger till, så det är antaganden som grundas på att deltagarna inte uttryckte behov av att lära 

sig mer eller ifrågasätta upplägget. 

 

Vidare menar tidigare forskning att patienter har känner sig mer delaktiga och trygga när de 

har haft chansen att vara med och påverka och när hjälp funnits nära till hands. Dock har det 

varit olika digitala verktyg i studierna, men de tycks gemensamt ha en positiv påverkan hos 

patienterna och även hos vårdpersonalen (Given et al., 2015; Holcomb, 2015; Larsson & 

Vestberg, 2016; Mathar et al., 2015; Shany et al., 2010).  

 

Där det i studier framkommit något negativt så har det handlat om att verktyget i sig inte 

fungerat vid något tillfälle, vilket då skapat oro hos patienten (Given et al., 2015). Dock hade 

det ju utan det digitala hjälpmedlet kanske inte heller funnits något som kunde ersätta det, 

vilket hade resulterat i att patienten inte fått tillgång till någon extrahjälp alls. 

 

Det är inte heller helt oväntat att en vårdpatient skulle kunna uppleva sig mer beroende av sitt 

digitala verktyg och bli oroligare när det inte fungerar som det ska, än hur friska motionärer 

eller idrottare skulle reagera som kanske använder ett digitalt verktyg för att krydda 

motivationen. Nu upplevdes inga störningsmoment av verktyget i denna studie, även om den 

intervjuade talade om att han kollade verktyget oftare i början för att se om det fanns något 

nytt, vilket skulle kunna tolkas som att han ville bli uppdaterad med ny information oftare. 

 

För framtiden är detta viktigt att ha med i sitt medvetande, då en del teknik sägs göra oss mer 

stressade och utgörs som en av nutidens största hälsobovar (Winroth & Rydqvist, 2008). Det 

får därför inte introduceras något som då istället kan orsaka mer stress och speciellt inte hos 

någon som söker vård. 

 

Avsikten med digitala hälsoverktyg är inte att skapa beroende hos sina användare, utan det 

handlar om att verkligen ge patienterna en förhöjd egenmakt och delaktighet i sin hälsa 

(eHälsomyndigheten, 2017a). Detta leder i sin tur till att patienter kan få ett ökat upplevt 

självbestämmande, vilket då skulle kunna öka deras motivation sett till motivationsteorierna 

(Deci & Ryan, 1985; Deci & Ryan, 2002; Hassmén, Kenttä & Gustafsson, 2009; Josefsson & 

Lindwall, 2010; Silva et al., 2008). 
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Vad som faktiskt berör den upplevda motivationen i samband med digitala hälsoverktyg så 

tycks inte detta tidigare ha utforskats lika mycket, vilket överraskar en del. Flera av dessa 

verktyg är konstruerade för att motivera, men det kan också vara så att det inte har forskats på 

detta i just vårdmiljö och framför allt inte på en sådan specifik grupp som på PCI-patienter.  

 

Men oavsett vilken orsak som beslutar om en livsstilsförändring är nödvändig eller inte, så har 

det fortfarande varit intressant att undersöka om digitala hälsoverktyg kunnat påverka 

motivationen eller inte, då komponenterna enligt viss motivationsteori har tytt på att det är 

möjligt (Deci & Ryan, 1985; Deci & Ryan, 2002; Hassmén, Kenttä & Gustafsson, 2009; 

Josefsson & Lindwall, 2010; Silva et al., 2008). 

 

Men om motivationen skulle baseras på att tillfredsställa behov så som Maslows 

behovshierarki och självbestämmandeteorin beskriver, så kan det ifrågasättas om behoven 

värderas samma hos alla individer eller inte. Troligtvis värderar vi inte behoven exakt likadant 

även om det finns en logisk förklaring till att vissa behöver uppfyllas för vår överlevnad, 

vilket Maslow redogör för (Deci & Ryan, 1985; Deci & Ryan, 2002; Hassmén & Hassmén, 

2010; Hassmén, Kenttä & Gustafsson, 2009; Maslow, 1987). 

 

Det är egentligen tidigt att uttala sig om det digitala hälsoverktyget fungerar som motiverande 

medel över tid, men för just denna person i denna situation och enbart baserat på tio dagar så 

tycks det ha haft positiv inverkan. Att digitalisera vårdens rekommendationer och erbjuda 

patienter möjligheten till att få fram individanpassade förslag utifrån dem, tycks åtminstone 

fungera i praktiken och detta går säkert att utveckla detta ännu mer och testa i större skala. 

 

Men viktigt att beakta i denna fallstudien, är att den extra uppmärksamheten som 

intervjupersonen fått vid intervjutillfällena undermedvetet kan ha gjort att den intervjuade 

uppfattat sig som mer sedd och därmed blivit mer motiverad i sitt deltagande. 

 

Vidare har den metod som använts i fallstudien potential för att kunna utföras igen och på fler 

platser i landet. Dock kan det behövas kontakter inom vården om fallstudien ska kunna 

upprepas igen på annan ort och tidsramen för arbetet skulle behöva vara längre. Det som 

fungerat bra har varit vårdpersonalens öppenhet för att låta studien göras och villighet att 

exempelvis bli observerad under en halvdag. Metodens svagheter har varit det beroende av 

respons som varit, då flera led ska ha fungerat så som återkoppling med sköterskor och att de i 
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ett hektiskt arbete ska ha kommit ihåg att dela ut informationsbrev och därefter meddela om 

någon patient är intresserad av att delta. Det kan även ha behövts längre tid än två veckor för 

att samla villiga intervjupersoner, där det av sex tillfrågade PCI-patienter enbart var en som 

sedan tackade ja. De fem första som blev tillfrågade mottog en tidigare version av 

informationsbrevet, vilket gör att det inte går att utesluta att kvaliteten på det första 

informationsbrevet skulle kunna vara en medverkande faktor till deras val. För framtiden 

skulle det underlätta om tid fanns till att berätta om studien och dela ut informationsbrev själv 

på plats. Specifikt för denna fallstudie så har det inte heller blivit mer än en intervjuperson att 

motta information från, vilket gör det omöjligt att finna ett mönster som går att påvisa för alla 

PCI-patienter (Hassmén & Hassmén, 2008). Dock kan det ge indikationer på hur det kan vara 

för PCI-patienter och hur deras upplevelser kring motivation och digitala hälsoverktyg kan 

vara. Det vore även intressant med en framtida studie av kvantitativ karaktär, när digitala 

hälsoverktyg används mer frekvent hos patienter och det går att åstadkomma resultat som är 

rikstäckande. Då dess användande i dagsläget är relativt nytt, så kan det vara svårt att under 

tidsramen av en kandidatuppsats hinna introducera konceptet i flera delar av landet.  

 

Dessutom är det relevant att bearbeta upplevelser från nya användare som tidigare inte använt 

sig av eHälsa i den utsträckningen. Förhoppningsvis kan resultat och upplevelser från denna 

fallstudie leda till en större förståelse för hur stödet inom vården ser ut idag och hur patienter 

kan uppleva digitala hälsoverktyg vid en livsstilsförändring. Kanske kan fallstudiens resultat 

även användas som underlag och inspiration vid utveckling av eHälsa för denna målgrupp, så 

att det kan bli ännu bättre för framtiden, med återkoppling mot användarnas önskemål och för 

att minska belastningen inom vården.  
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BILAGA 1: INFORMATIONSBREV 
 

Hej!  

Jag heter Felicia och är en student som går sista terminen på idrottsvetenskapliga programmet 

vid Karlstads universitet och skriver nu mitt examensarbete. Mitt examensarbete syftar till att 

undersöka om digitala hälsoverktyg kan motivera personer som genomgått en PCI till bättre 

levnadsvanor, samt deras upplevelser av att använda ett digitalt hälsoverktyg.  

 

Jag söker därför dig som genomgått en PCI och som kan tänka dig att prova och tycka till om 

ett sådant verktyg, utan krav på hur användningen ska se ut. Verktyget fungerar som en hjälp 

till att hitta hälsosamma matrecept och passande träningsövningar efter din förmåga och 

önskemål. Innehållet stöds av vårdens kost- och träningsrekommendationer för hjärt-

kärlsjukdom. 

 

Det kommer bli två enskilda intervjutillfällen och du har möjlighet att välja plats och tidpunkt. 

Vid första tillfället görs en bakgrundsintervju och introduktion till verktyget, detta uppskattas 

ta ungefär 30 minuter. Vid det andra tillfället görs en uppföljning om hur du upplevt din 

användning och upplevda motivation under 1–2 veckor. Det andra tillfället går även bra att 

göra via telefon och uppskattas ta ungefär 15 minuter. 

 

För att kunna delta bör du ha tillgång till en smartphone, surfplatta eller dator. Det kostar 

ingenting och kräver inga personuppgifter eller konton. Studien kommer att sammanfatta de 

upplevelser som delges, men ingenting kommer att kunna kopplas till en specifik person. 

Deltagandet är helt frivilligt och medverkan kan avbrytas när som helst. 

 

Om du är intresserad av att delta i studien så meddela det till personalen på 

kranskärlsavdelningen, så kommer jag höra av mig senast vecka 20 för eventuellt deltagande. 

Om du har några frågor som rör studien så var vänlig kontakta: 

 

Felicia Provender   Kontaktperson Karlstads universitet 

felicia@healthgoing.com   Peter Carlman 

0707–xxxxxx   peter.carlman@kau.se 
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BILAGA 2 
 

Intervjuguide PCI-patienter 
 

Syfte 

Det övergripande syftet med denna studie är att ta reda på om digitala hälsoverktyg kan öka 

den upplevda motivationen hos PCI-patienter till att äta bättre och aktivera sig mer, samt 

deras upplevelser av att använda ett digitalt hälsoverktyg vid en livsstilsförändring. 

 

Syftet med intervjuguiden i bilaga 2 är att bilda en uppfattning om vilken fas i 

motivationstrappan PCI-patienterna befinner sig i. Detta för att återkoppla till det 

huvudsakliga syftet i studien med att se vad PCI-patienternas upplevda motivation är innan 

studien börjar, och om den kan påverkas över tid med användande av ett digitalt hälsoverktyg. 

 

Intervjuguiden syftar även till att samla grundläggande bakgrundsinformation och deras 

tidigare erfarenheter av att ta del av hälsoinformation och eventuell erfarenhet av digitala 

hälsoverktyg. När det är dags för uppföljning av intervjuerna och för att se om den upplevda 

motivationen förändrats över tid, så återanvänds frågorna inom temaområdet motivation. 

 

Frågeställningar 

Hur upplever PCI-patienter ett digitalt hälsoredskap som motiverande medel vid en 

livsstilsförändring?  

 

Hur påverkas den upplevda motivationen över tid med ett digitalt hälsoverktyg? 

 

Hur påverkas den upplevda motivationen till att äta bättre med ett digitalt hälsoverktyg som 

motiverande medel? 

 

Hur påverkas den upplevda motivationen till att aktivera sig mer med ett digitalt hälsoverktyg 

som motiverande medel? 
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Temaområden 

Bakgrund 

Kan du berätta lite om dig själv? (ålder, intressen, livssituation, dagliga aktiviteter) 

Vad betyder hälsa för dig? (hur hittar du hälsa i din egen vardag?) 

Hur skulle du beskriva din egen hälsobakgrund genom din uppväxt tills nu? (Vad är dina 

erfarenheter av hälsa?) 

 

Patienternas förkunskap 

Hur har hälsoinformation du fått sedan tidigare sett ut? 

Hur tycker du att det har varit att få ta del av sådan information? 

Vad har du för erfarenhet av att ta del av hälsoinformation från andra källor än vården?  

Hur ser din erfarenhet och kunskap ut till att hitta och ta del av hälsoinformation digitalt? 

 

Motivation 

Hur ser ditt engagemang för att leva hälsosamt ut? (Planering, informationssökande, egna 

initiativ, levnadsvanor) 

Hur tänker du kring dina förutsättningar för att göra en livsstilsförändring? (Att äta bättre, 

träna mer – Vad upplever du dig behöva för att genomföra det?) 

Vad upplever du att du bör göra för att genomföra en livsstilsförändring? (Hur ser några 

konkreta förslag ut?) 

Hur skulle du beskriva din motivation? (Hur får du din motivation? Hur ser dina målbilder 

ut?) 

Hur tror du att din vardag ser ut om ett år? 

 

 

 


