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Sammanfattning 

Att drabbas av stroke kan medföra fysiska, psykiska, kognitiva och emotionella svårigheter och funktionsnedsättningar. Att rehabilitera bristande 

funktioner är början på en omfattande process som kräver stöd och motivation från människor i omgivningen.   

Syfte: Utifrån vårdpersonals perspektiv undersöks och beskrivs faktorer som motiverar och har positiv inverkan på rehabilitering. 16 personer 

som samtliga arbetar med rehabilitering av strokepatienter deltog.  

Metod: Med en enkät kartläggs personalens uppfattning och åsikter kring rehabiliteringsplanens betydelse och faktorers påverkan på 

motivationen. Frågorna är indelade i 5 teman: Rehabiliteringsplan, mål, framgångsfaktorer, motivation och motiverande faktorer. I studien 

undersöks om det finns signifikant skillnad mellan motivation och rehabilitering i relation till de viktigaste målen som bedöms vara hygien, gå 

och äta.  

Resultat: Rehabiliteringsplanen anses vara ett viktigt verktyg för att kartlägga behov men också för att motivera patienten. Hygien, äta och gå 

anses vara de vanligaste målen. Glad och positiv personal bedöms ha stor inverkan på motivationen. Även familjen anses ha stor inverkan på 

rehabilitering medan det egna intresset är av mindre betydelse. Enligt studien finns inget signifikant samband mellan motivation och 

rehabilitering inom målen hygien, gå och äta.  

Slutsats: En rehabiliteringsplan grundad på patientens behov ökar den inre motivationen och därmed också möjligheten att se sin aktiva roll 

och vara mottaglig för yttre motivation.  
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Abstrakt 

 

Att drabbas av stroke kan medföra fysiska, psykiska, kognitiva och emotionella svårigheter 

och funktionsnedsättningar. Att rehabilitera bristande funktioner är början på en omfattande 

process som kräver stöd och motivation från människor i omgivningen.   

Syfte: Utifrån vårdpersonals perspektiv undersöks och beskrivs faktorer som motiverar och 

har positiv inverkan på rehabilitering. 16 personer som samtliga arbetar med rehabilitering av 

strokepatienter deltog.    

Metod: Med en enkät kartläggs personalens uppfattning och åsikter kring 

rehabiliteringsplanens betydelse och faktorers påverkan på motivationen. Frågorna är indelade 

i 5 teman: Rehabiliteringsplan, mål, framgångsfaktorer, motivation och motiverande faktorer. 

I studien undersöks om det finns signifikant skillnad mellan motivation och rehabilitering i 

relation till de viktigaste målen som bedöms vara hygien, gå och äta. 

Resultat: Rehabiliteringsplanen anses vara ett viktigt verktyg för att kartlägga behov men 

också motivera patienten. Hygien, äta och gå anges vara de vanligaste målen. Glad och positiv 

personal bedöms ha stor inverkan på motivationen. Även familjen anses ha stor inverkan på 

rehabilitering medan det egna intresset är av mindre betydelse. Enligt studien finns inget 

signifikant samband mellan motivation och rehabilitering inom målen hygien, gå och äta.    

Slutsats: En rehabiliteringsplan grundad på patientens behov ökar den inre motivationen och 

därmed också möjligheten att se sin aktiva roll och vara mottaglig för yttre motivation.  

 

Nyckelord; Stroke, rehabilitering, vårdpersonal, motivation, måluppfyllelse och 

framgångsfaktorer.  

  



Abstract 

 

Stroke can cause physical, mental, cognitive and emotional difficulties and disabilities. 

Rehabilitating inadequate functions is the beginning of an extensive process that requires 

support and motivation from people around the world. 

Aim: From the perspective of healthcare professionals, factors that motivate and positively 

affect rehabilitation are investigated and described. 16 people who all work with rehabilitation 

of stroke patients participated. 

Method: With a survey, the staff's perception and views of the importance of the 

rehabilitation plan and factors influence the motivation. The questions are divided into 5 

themes: Rehabilitation plan, goals, success factors, motivation and motivational factors. The 

study examines whether there is a significant difference between motivation and rehabilitation 

in relation to the most important goals that are thought to be hygiene, go and eat. 

Result: The rehabilitation plan is considered an important tool for mapping needs but also 

motivating the patient. Hygiene, eating and walking are stated as the most common goals. 

Happy and positive staff are expected to have a major impact on motivation. The family is 

also considered to have a major impact on rehabilitation while its own interest is less 

important. According to the study, there is no significant correlation between motivation and 

rehabilitation within the goals of hygiene, walking and eating. 

Conclusion: A rehabilitation plan based on patient needs increases internal motivation and 

thus also the ability to see its active role and be receptive to external motivation.  

 

Keyword; Stroke, rehabilitation, healthcare professionals, motivation, goal fulfillment and 

success factors. 
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INTRODUKTION 

 

I Sverige är stroke den vanligaste orsaken till neurologisk funktionsnedsättning och tredje 

vanligaste dödsorsaken (Silfverberg, 2008). Hjärntrötthet, depression, talsvårigheter och 

bristande initiativförmåga är vanliga svårigheter som kan uppstå för de människor som 

drabbats av stroke. Livet förändras och människor i omgivningen ser de fysiska 

förändringarna med de dolda psykiska och kognitiva svårigheterna är inte synliga för 

omgivningen.  

Att arbeta som undersköterska innebär varierade uppgifter och ett stort fokus på den basala 

omvårdnaden och personlig hygien. Under mina yrkesverksamma år har jag uppmärksammat 

att vårdpersonal allt som ofta inte involverar faktorer som motiverar utan ställer frågor och får 

nekande svar som visar på ovilja att utföra den föreslagna aktiviteten. Alla frågor som ställs 

kräver ställningstagande och svar. Självbestämmande är en av principerna i Socialtjänstlagen 

(SoL, SFS 2001:453, 1 kap 1 §) och självbestämmande är utgångspunkten i all vårdkontakt 

och behandling. Tidigare forskning visar att människor som insjuknar i stroke ofta får 

bristande initiativförmåga, oföretagsamhet och ambivalens och därför menar jag att 

vårdpersonal har ett ansvar för att inte patienterna ska bli passiva, gå ner sig och välja den 

enklaste vägen, att inte göra något alls. Att som personal låta den som drabbats vägra hjälp 

leder inte till något bra utan bidrar bara i förlängningen till ökat vårdbehov och försämrad 

livskvalitet. Sällan pratas om vikten av att motivera och uppmuntra till att göra egna val som 

leder till ökad livskvalitet.  

Denna empiriska studie har en fenomenologisk utgångspunkt som grundas på deltagarnas 

erfarenhet och upplevelse om innebörden och betydelsen av motivation i 

rehabiliteringsprocessen. Friberg & Öhlén (2014) menar att fenomenologiska studier har 

”lanserats som perspektiv för att öppna upp för mångdimensionalitet och mångfacettering” 

(s. 346). Enligt Backman (2014) betraktas mänskligt beteende som en produkt av hur 

människor uppfattar och tolkar världen. Studien har en deduktiv ansats och enligt Bryan 

(2011) ska teorin vara en struktur för studien och verifieras genom att testa hypotes och 

frågeställning.  
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BAKGRUND 
 

Stroke 

 

Världshälsoorganisationen definierar enligt Gottsäter, Lindgren & Wester (2014) begreppet 

stroke som ”ett plötsligt fokalt (ibland globalt) neurologiskt bortfall som orsakas av en lokal 

cirkulationsstörning i hjärnans blodkärl, vilket leder till döden eller till symtom som varar 

mer än tjugofyra timmar” (s. 324).  

Varje år drabbas cirka 30 000 människor första gången av stroke och återfallsfrekvensen är 

hög då ca 7 000 människor återinsjuknar. Stroke är en cerebrovaskulär sjukdom som drabbar 

hjärnans blodkärl. Sjukdomen medför ett snabbt insjuknande och fokala neurologiska symtom 

såsom förlamning, talsvårigheter och känselbortfall är vanliga akuta symtom på en stroke 

(Gottsäter et al., 2014). 

Bakomliggande orsak till det plötsliga tillståndet är blodpropp, så kallad hjärninfarkt, eller 

blödning i hjärnans kärl. Ett begränsat område i hjärnan påverkas beroende på vart i hjärnan 

skadan uppstår. Sjukdomstillståndet kräver akut vård och med hjälp av datortomografi och 

magnetkameraundersökning kan stroke skiljas från andra sjukdomstillstånd som drabbar 

hjärnan. Tillståndet behandlas olika beroende på om tillståndet orsakats av blödning eller 

propp. Vid hjärnblödning kan operation vara nödvändig medan propp kan behandlas med 

trombolys, ett blodförtunnande läkemedel som löser proppen. Tiden är en viktig faktor för att 

minimera skadorna och hälsotillståndet (Terént, 2007).  

Riskfaktorer och förebyggande åtgärder 

Gottsäter et al. (2014) uppger att livsstilsfaktorer såsom kost, alkohol, fetma och bristen på 

fysisk aktivitet är några riskfaktorer. Även medicinska faktorer såsom högt blodtryck, typ 2-

diabetes, förmaksflimmer samt höga blodfetter benämns vara faktorer som ökar risken för 

stroke.  

I Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid stroke (2017) står det att det är viktigt att 

hälso- och sjukvården informerar om tecken på stroke för att upprätthålla och öka kunskapen 

om strokesymtom hos allmänheten. Under åren 2011-2014 genomförde hälso- och sjukvården 

en nationell informationskampanj om det så kallade AKUT-testet (se Figur 1). Syftet var att 
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sprida kunskap till allmänheten om symtom på stroke och därmed öka möjligheten till att 

snabbt identifiera, omhänderta och behandla drabbade (Stroke-Riksförbundet). 

 

    

Figur 1. Med hjälp av AKUT-testet kan allmänheten lära sig om vanliga symtom vid stroke. 

 

Vanliga funktionsnedsättningar orsakade av stroke 

Som tidigare nämnts är tiden en viktig faktor för att minimera bestående 

funktionsnedsättningar. Att drabbas av stroke medför alltsomoftast nedsättningar på flera av 

kroppens olika funktioner såväl fysiska, som psykiska, kognitiva och emotionella. Carlsson, 

Möller och Blomstrand (2007) beskriver att människor som insjuknat i stroke kan få kognitiva 

funktionsnedsättningar såsom ökad mental uttröttbarhet, koncentrationssvårigheter, 

minnesproblem, känslighet för ljud och ljus och svårigheter att vistas i miljöer med mycket 

brus. Även emotionella funktionsnedsättningar som depression, nedsatt förmåga att klara 

stress, oro, ökad känslosamhet eller känslosam avtrubbning, irritabilitet kan uppstå. Nedsatta 

exekutiva funktioner och nedsatt förmåga att lösa problem medför vanligtvis svårigheter att 

planera och strukturera i sin vardag. Dessa svårigheter medför minskad flexibilitet i 

handlingsmönster och beteende. Caplan och Sparre (2002) menar att vanligen uppstår också 

konsekvenser i det sociala samlivet med känslor som rädsla, otrygghet och utanförskap. 

Genom att närvara vid olika verksamheter kan gemenskaper byggas och nya sociala nätverk 

skapas.  

Fysiska nedsättning även kallat motoriska funktionsnedsättningar, såsom nedsatt 

koordinationsförmåga, motorisk kontroll och ökad muskelspänning kan leda till kontrakturer 

och felställningar i såväl leder som muskler. Psykologiska funktionsnedsättningar kan 

medföra svårigheter för den drabbade att uppfatta, förstå och kommunicera med sin omvärld. 

Funktionsnedsättningar i det autonoma nervsystemet kan orsaka försämrad cirkulation i den 

förlamade sidan och därmed lägre temperatur och ökade svettningar. Även sensoriska bortfall 
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eller nedsättningar kan uppstå vilka medför smärt-, tryck- temperatur-, och 

vibrationskänslighet. 25 % av patienterna har halvsidig synfältsinskränkning. Perceptionella 

svårigheter drabbar främst de som fått en högersidig skada och kan medföra nedsatt förmåga 

att hitta och att bedöma föremåls placering i förhållande till varandra (Caplan & Sparre, 

2002). 

Människor som drabbats av stroke kräver vanligen omfattande rehabiliteringsinsatser som bör 

påbörjas direkt efter sjukdomsdebuten (Caplan & Sparre, 2002). 

Rehabilitering 

 

”Rehabilitering är ett samlingsbegrepp för alla medicinska, psykologiska, tekniska, sociala 

och arbetsinriktade insatser, som syftar till att återföra individen till det tillstånd som rådde 

innan en skada, sjukdom eller kris som förändrade livssituationen”             

(Caplan & Sparre, 2002, s. 10). 

I vår Hälso-sjukvårdslag (HSL, SFS 2017:30) regleras patienters rätt till jämlik och god vård. 

Rehabilitering vid stroke ska startas tidigt, vara individanpassad och målinriktad. Ett 

tvärprofessionellt team med läkare, sjuksköterska, undersköterska, sjukgymnast, 

arbetsterapeut, psykolog, kurator och logoped är involverade i rehabiliteringen. Teamet ska ha 

ett grundläggande patientcentrerat förhållningssätt, utreda och kartlägga patientens egna 

resurser och behov. Rehabiliteringsmålen ska medföra ökad funktionsförmåga, 

självständighet samt delaktighet i samhällslivet vilket i sin tur leder till ökad livskvalitet 

(Socialstyrelsens nationella riktlinjer, 2017). Sundelöf Andersson (2012) menar att teamet ska 

ha ett rehabiliterande förhållningssätt vilket innebär att de i mötet med individen ska stödja, 

vägleda men också uppmuntra, stimulera och motivera till rehabilitering.  

Vårdprogram används för att identifiera och åtgärda vanliga komplikationer. För att öka 

kunskapen och förståelsen för sjukdomen och de egna resurserna ska information och 

utbildning ges till patienten och närstående under vårdtiden. Genom uppföljning av den 

strokedrabbades hälsa kan nya eller förändrade symtom tidigt upptäckas, återinsjuknande 

förebyggas och åtgärder sättas in. Åtgärder för att förebygga återinsjuknande behöver sättas in 

tidigt, till exempel i form av stöd för att förändra ohälsosamma levnadsvanor eller 

läkemedelsbehandling. Vården ska erbjudas så länge patienten har behov av insatserna. Efter 

den akuta vårdfasen inleds rehabiliteringsprocessen och rehabiliteringsinsatserna ska präglas 
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av ett salutogent synsätt, en helhetssyn på individen och dess samspel med omgivningen. 

Landstinget ansvarar oftast för den medicinska rehabiliteringen som vanligtvis sker på 

rehabiliteringsenhet eller geriatrisk avdelning (Socialstyrelsens nationella riktlinjer, 2017). 

Socialförsäkringsbalk (SFB, SFS 2010:110) innehåller bestämmelser kring rehabilitering och 

de sociala försäkringar som alla bosatta i Sverige omfattas av. Vidare reglerar samma lag 

andra ersättnings- och bidragssystem som syftar till att skapa social trygghet och skydd vid 

sjukdom.  

Rehabiliteringsplan och rehabiliteringsmål 

För att patienten ska få en värdig rehabilitering ska den utgå från individens egna behov, 

förutsättningar och prioriteringar. Målet ska vara att rehabiliteringen ska ge optimala 

förutsättningar för att livet ska upplevas meningsfullt (Silvferberg, 2008).  

Lexell och Fisher (2017) menar att rehabilitering bör fokusera på de fysiska, kognitiva, 

psykologiska och sociala områden. En rehabiliteringsplan ska upprättas och innehålla tydliga 

och konkreta mål och delmål utefter patientens egna behov och förutsättningar. Genom 

träning och behandling, stöd och vägledning kan målen nås, utvärderas och ersättas med nya 

mål. Med mål som uppnås och meningsfulla aktiviteter kan självförtroende och motivation 

öka vilket bidrar till psykiatrisk rehabilitering. Behov av anpassning av bostad och hjälpmedel 

bedöms och prövas. 

Lexell och Rivano-Fischer (2017) påpekar att ”Målformulering anses vara ett i sig kraftfullt 

instrument för att skapa en bra rehabiliteringsplan. Målformulering utgör en bas för att mäta 

både rehabiliteringsprocesser och andra förbättringsprocesser” (s.103). 

Målen ska vara mätbara och beräkna effekten eller tillfredställelse, frekvens, kvalité eller 

kvantitet i utförandet. Ett sätt att mäta graden av måluppfyllelse är självskattningsskalor för 

patienten (Lexell & Rivano-Fischer, 2017). 

Motivation 

 

”Motivation är de faktorer hos en individ som väcker, kanaliserar och bevarar ett visst 

beteende gentemot ett givet mål” (Hein, 2012, s. 13).         

Motivation och motivationsteorier är en del av psykologin och det finns många 

överlappningar mellan psykologin och motivationsteorins utveckling. Åren 1945- 1960 växte 
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den humanistiska psykologin fram, då behaviorismen och psykoanalysen integrerades och 

blev ett alternativ till de då två rådande paradigmen. Hein (2012) menar att den humanistiska 

psykologin knyter an till fenomenologin och betyder ungefär ”läran om det som visar sig för 

vårt medvetande” (s. 33) vilket innebär att fenomenet sätts i motsats till tinget i sig. 

Fenomenologi kan beskrivas som vetenskapen om hur människans medvetande förhåller sig 

till objekt. 

Hein (2012) skildrar den amerikanska psykologen Maslow som grundaren av den 

humanistiska psykologin och en pionjär inom motivationsteorin. Maslow har konstruerat 

behovshierarkimodellen även kallad behovspyramid där han skiljer på fem olika 

grundläggande behov (se Figur 2, hämtad på 

http://barnochfritid.blogspot.se/2013/01/abraham-maslows-behovsteori_18.html). 

 

 

Figur 2. Maslow´s behovshierarkimodell. 

Hein (2012) menar att ”De nedersta behoven i hierarkin är de mest dominerande, medan de 

översta är minst dominerande” (s. 69). När ett behov blir tillfredsställt uppkommer ett nytt 

mål på högre nivå. När de grundläggande behoven inte är tillgodosedda kommer människan 

inte att fokusera på att uppnå de högre behoven. Behovet av självförverkligande skiljer sig 

från de övriga behoven då det kan finnas ett behov av självförverkligande även att de övriga 

grundläggande målen är uppfyllda. Behovet försvinner inte när det blir uppfyllt utan 

tillfredställelsen som självförverkligandet ger ökar viljan att få mer. Om behovet av 

självförverkligande inte uppnås kan hindrande av självförverkligande bidra till att psykisk 

ohälsa uppstår. 
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Revstedt (2014) liksom Hein (2012) menar att människan kan betraktas som en positiv 

karaktär med en positiv kärna redan från födseln. Alla människor har ansvar för sin 

livssituation och för vem man är. Revstedt (2014) hävdar att ”Människan är i sin natur 

konstruktiv, social, målinriktad och aktiv” (s. 15). Begreppet konstruktiv förklaras som 

strävan efter att vara god mot sig själv och andra och därmed finna livsbejakande lösningar på 

problem exempelvis sköta sin hälsa, skydda och ta hand om sina barn samt respektera och 

acceptera andra människor. ”Ondska och destruktivitet tillhör inte det djupast mänskliga utan 

har tillkommit genom samverkan med miljön” (Revstedt, 2014, s. 17).  

Inom den humanistiska psykologin betraktas människan i grunden vara mentalt frisk, ha stor 

potential och genom livslångt lärande kan denne utvecklas och självförverkligas men om detta 

förhindras kan det vara en bidragande faktor till psykiska sjukdomar (Hein, 2012). 

När en människa drabbas av en stroke vänds hela tillvaron upp och ner. Att leva med 

depression och under nya förutsättningar med kroppsliga, kognitiva och psykiska 

funktionsnedsättningar kan medföra bristande motivation. En ovilja att stiga upp på morgonen 

till en vardag som inte känns meningsfull. En dålig självkänsla orsakar känslan av att vara 

oduglig och en uppfattning om att inte klara av något (Revstedt, 2014). 

Revstedt (2014) belyser att ”Den omotiverade klienten kommer per definition inte själv att 

förändra sig på eget initiativ. Just ordet omotiverad inbegriper att klienten inte har 

kapaciteten att själv aktivt medverka i sin behandling” (s. 27). Samspelet mellan psyke och 

livssituation har en avgörande betydelse för om en människa blir latent motiverad eller ej.  

Inre och yttre motivation i rehabiliteringsprocessen 

Motivation är en viktig komponent i rehabiliteringsprocessen för att skapa engagemang och 

uppnå mål och behov (Bratteberg, 2005). Enligt Granbom (1998) kan motivation påverkas av 

inre och yttre faktorer vilket kallas inre och yttre motivation. Den inre motivationen grundas 

på inre personlighetsfaktorer och förknippas med intresse för saker. Intresse beskrivs vara den 

mest effektiva formen av motivation. Uppgiften ska vara aktiverande och tillfredsställa 

prestationsmotivet, anledningen till att uppgiften ska genomföras. Intresset för motivet ska 

vara riktig, inte bara uppfyllas av pliktkänsla. Yttre motivation innebär att individen motiveras 

av att målen uppnås eller belönas (Granbom, 1998). Behov och tankeprocesser påverkar 

inre motivation medan sociala faktorer, uppgiftsfaktorer samt yttre miljöfaktorer styr den yttre 

motivationen. Då yttre motivation såsom omgivningens krav, förväntningar och belöningar 

motiverar blir effekten kortvarig och ej bestående. Motivationen ökar då individen själv 
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bestämmer och glädjen att lyckas förstärker motivationen (Bratteberg, 2005). Granbom 

(1998) belyser vikten av att aktiviteter ska drivas av eget intresse och nyfikenhet samt att 

målen ska vara uppnåbara och vara för att undvika misslyckanden.  

Det finns faktorer i våra livssituationer som kan ha betydelse för att antingen öka eller minska 

motivationen. Den fysiska hälsan påverkar även i hög grad det psykiska välbefinnandet 

medan dålig hälsa kan medföra att patienten förlorar hoppet om en bättre framtid (Revstedt, 

2014). Granbom (1998) menar att bristande trygghet kan vara ett hinder till motivation samt 

att vald tidpunkt för att utföra aktiviteter har stor betydelse för den inre motivationen.  

Personalens betydelse för motivationen 
Revstedt (2014) belyser vikten av att personal har en positiv syn på människans innersta 

krafter och menar att den inställningen i hög grad är avgörande för dennes möjlighet att 

motivera patienten. Det är viktigt att personal som arbetar med motivationsarbete har kunskap 

om de faktorer som ökar motivationen och förklarar att ”Motivationsarbetarens uppgift är att 

göra alternativen tydliga och trovärdiga” (s. 30).  

För att lyckas i arbetet med rehabilitering menar Granbom (1998) att det är viktigt att som 

pedagog klara av att intressera, motivera, stimulera och vägleda människor till att vilja 

förändra och upprätthålla sina fysiska, psykiska och sociala levnadsvanor. 

Motiverande samtal och kognitiv beteendeterapi är två olika metoder som kan användas för 

att höja motivationen. Motiverande samtal, MI, är en klientcentrerad samtalsmetod som 

ursprungligen utvecklades för att behandla alkoholproblem. Metoden syftar till att genom 

rådgivning och behandling öka den inre motivationen till att vilja förändra sitt beteende. 

Genom att stödja patientens egna uppfattningar och mål samt hjälpa patienten att konfrontera, 

bli medveten om och acceptera brister kan patienten finna inre motivation att vilja förändras. 

Fokuserar ligger på patientens eget ansvar och att stödja dennes egen kompetens (Miller och 

Rollnick, 2010). Med kognitiv beteendeterapi tränas nya tankemönster och beteenden för att 

minska psykisk problematik (Socialstyrelsen, 2018).   
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Syfte och problemformulering 

 

Oavsett om rehabiliteringen avser att förbättra fysisk funktion eller social återanpassning efter 

sjukdomstillstånd påbörjas en process som kräver patientens vilja att förbättras. När den egna 

inre motivationen saknas har personalen en viktig funktion att fylla, att hjälpa till att finna 

faktorer som kan öka patientens motivation.  

Syftet är att utifrån fem teman kartlägga vilka faktorer som vårdpersonal anser bidra till 

framgång och motivation i rehabiliteringen. Dessa teman är rehabiliteringsplan, mål, 

framgångsfaktorer, motivation och motiverande faktorer.  

Problemformuleringen i studien är "Hur ser personal på vikten av att stötta patientens inre 

och yttre motivation för att nå framgång inom rehabiliteringen?”   

Min hypotes är att med hjälp av rehabiliteringsplan, uppmuntran och bekräftelse kan personal 

bidra till en ökad inre motivation hos stroke patienter.  

METOD  

För att få en bredare och djupare förståelse för personals uppfattning om motivation och 

rehabilitering har jag utifrån ett fenomenografiskt perspektiv kartlagt personalens uppfattning 

och tankar kring motivationsfaktorer och personalens förmåga att motivera. I denna empiriska 

undersökning används en kvantitativ metod och för att samla in data har en webbenkät i 

Google formulär utformats som är tillgänglig på Internet (se Bilaga 2). Metoden är 

kostnadseffektiv och lätt tillgänglig och Barmark och Djurfeldt (2015) framställer 

webbenkäter som en kostnadseffektiv och bra metod för att nå ut till många respondenter.  

Procedur 
Populationen i undersökningen är vårdpersonal som arbetar på en strokeenhet med 

rehabilitering. För att finna mitt urval har internetsidan 1177 använts och länken under < hitta 

vård < Alla typer av vård < och uppgett sökord Strokevård.  

På sökordet framkom 111 träffar och inledningsvis kontaktades sex slumpmässigt utvalda 

enheter via telefon för att presenterade mig och min studie. Samtliga personer som tog emot 

samtalet hänvisade i sin tur till ansvarig chef som i sin tur tog beslut om att delta eller ej. När 
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chefen tog beslut att delta mailades ett informationsbrev (se Bilaga 1) med länk till enkäten 

(se Bilaga 2). Chefen mailade i sin tur informationen till de anställda på avdelningen.  

En chef meddelade att av anledning av personalbrist hade de inte möjlighet att delta i studien 

och i ett annat fall uppgav ansvarig enhetschef att enheten var mitt uppe i en omorganisation 

och valde därför att tacka nej. Med anledning av att två av de sex utvalda enheterna tackat nej 

kontaktade jag ytterligare två enheter. Totalt har två enheter tackat nej och sex enheter tackat 

ja till att delta. 16 respondenter har deltagit i studien. Då jag inte haft direktkontakt med 

respondenterna vet jag ej hur många som fått möjlighet att delta i studien.  

Enkät 
Enkäten (se Bilaga 2) inleds med presentation och information om studiens syfte samt 

information om samtycke till studien, att uppgifter och resultat kommer att användas, 

behandlas anonymt, konfidentiellt och endast får nyttjas och presenteras i studien.  

Enkätens frågor är indelade i följande fem teman och innehåller totalt 32 frågor som berör 

deltagarens upplevelse och åsikter kring rehabiliteringsplan, mål, framgångsfaktorer, 

motivation och motivationsfaktorer (se Tabell 1). 

Tabell 1 

Översiktstabell över studiens teman och frågor som avses besvaras 

Teman Frågor som avses besvaras i enkäten 

1. Rehabiliteringsplan (6 frågor) 

 

     

Vilken betydelse har rehabiliteringsplanen i 

rehabiliteringsprocessen? 

 

2. Mål (8 frågor) 

 

I vilken omfattning uppnår patienterna sina 

rehabiliteringsmål? 

3. Framgångsfaktorer (6 frågor) 

 

Vilken inverkan har följande faktorer på 

rehabilitering? 

4. Motivation (7 frågor) 

 

Har personal möjlighet att påverka 

patienternas motivation? 

5. Motiverande faktorer (5 frågor) Vilka yttre och inre faktorer har positiv 

inverkan? 
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För att undersöka personals uppfattning och åsikter kring dessa teman använd likertskala där 

respondenten får välja mellan olika alternativ på en skala. Bryman (2011) uppger att med 

hjälp av likertskala mäts intensitet eller styrka i en känsla eller upplevelse med koder.  

Likertskalan ska ge värden som kommer att användas för att undersöka respondenternas 

föreställningar kring frågor inom respektive tema. Värdena baseras helt på respondenternas 

uppfattning och tolkning kring respektive fråga. För att besvara frågor inom samtliga teman 

förutom temat om måluppfyllelse används en femgradig skala, där 0 står för att inte alls hålla 

med det angivna påståendet och där 5 står för att vara helt överens med påståendet. Även i 

temat om måluppfyllelse används en likertskala men då med alternativen aldrig, ibland, ofta 

alltid samt vet ej.  

För att få kvalitativ deskriptiv data som beskriver respondenternas uppfattning om motivation 

i rehabiliteringsprocessen har även öppna frågor använts. Varje tema har också en öppen fråga 

där respondenten år möjlighet att förmedla sina åsikter och upplevelser.   

Statistisk bearbetning 

Resultaten har sammanställt under övergripande teman och presenteras i tabeller och diagram 

gjorda i Excel 2013. Respondenternas svar i de öppna frågorna redovisas i citat. 

Analys av insamlat data har gjorts med statistik såsom medelvärde och standardavvikelse. 

”Standardavvikelse är ett mått för den genomsnittliga avvikelsen från medelvärdet i 

grupperna” (Henricsson, 2012, s. 311). Med anledning av att det är mindre än 30 deltagare 

samt att svaren är tolkade efter Likertskala är det rimligt att anta att beroende variabeln inte är 

normalfördelad och därmed kommer resultaten att analyseras med icke parametriskta tester. 

För att undersöka om det finns skillnader och något signifikant bättre resultat mellan olika 

variabler under teman motivation och rehabilitering har varje variabel analyserats med 

Friedman ANOVA. Därefter kommer Spearman´s rho korrelation att användas för att 

undersöka eventuella samband mellan signifikanta faktorer inom motivation och 

rehabilitering. 

Etik 

Forskning är viktigt för både samhällets och för den enskilda människans utveckling men kan 

också skada om inte de forskningsetiska riktlinjerna följs. Studien omfattas av de fyra 

forskningsetiska principerna, informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav samt 
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nyttjandekrav som vetenskapsrådet (2002) tagit fram. Enligt informationskravet ska deltagen 

informeras om studiens syfte och villkor samt informeras om att uppgifterna som inkommer 

endast får användas och presenteras i studien. Kravet om samtycke innebär att deltagaren 

måste godkänna och samtycka till sitt deltagande i studien. Deltagarens ska också blir 

informerad om rätten att när som helst avbryta sin medverkan. Enligt konfidentialitetskravet 

ska all information, data och uppgifter användas och behandlas anonymt. I nyttjande kravet 

framförs kraven på att alla resultat och uppgifter endast får mer att användas och presenteras i 

studien.  

I informationsbrevet (se Bilaga 2) informeras deltagaren om ovannämnda fyra 

forskningsetiska principer.  

RESULTAT 

 

Resultatet presenteras i fem teman: (1) Rehabiliteringsplan, (2) Måluppfyllelse, (3) 

Framgångsfaktorer, (4) Motivation och (5) Motiverande faktorer.  

Inledningsvis finns bakgrundsfrågor som berör kön, typ av anställning och erfarenhet inom 

rehabilitering. Tio undersköterskor, fyra sjuksköterskor, en arbetsterapeut och en odefinierad 

yrkeskategori från olika team som arbetar med rehabilitering av stroke har deltagit.  

För att förtydliga de individuella skillnaderna vid rehabilitering skriver en respondent att ”All 

rehabilitering utgår ju från hur stor skada och nedsättning patienten har, så ett kortsiktigt 

mål för en patient kan va långsiktigt för en annan. Hemgång kan vara ett kortsiktigt mål för 

vissa av patienterna”.   

Tema 1. Rehabiliteringsplanen 

I första delen uppmanas deltagarna svara på frågor gällande deras uppfattningar om 

rehabiliteringsplanens betydelse för rehabilitering och motivation. 81,3 procent av 

respondenterna anser att rehabiliteringsplanen är ett mycket viktigt verktyg och resterande 

18,8 procenten bedömer rehabiliteringsplanen som viktig. Samtliga av de svarande anser att 

rehabiliteringsplanen är ett viktig eller mycket viktig verktyg (Se Figur 3). 
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Figur 3. Rehabiliteringsplanens betydelse enligt vårdpersonalens uppfattning. 

Mer än 50 procent av de svarande uppger att behoven är i centrum, rehabiliteringsplanen är i 

fokus och att hänvisning rehabiliteringsplanen kan öka motivationen. 50 procent av 

personalen upplever att med rätt rehabiliteringsmål kan patienter motiveras till fortsatt 

träning.  

Temat om rehabiliteringsplan avslutas med en öppen fråga om det finns något de vill tillägga 

och en respondent tillägger att denne, på de sista två påståenden, svarat 4 på den 5 gradiga 

skalan med motiveringen ”det är extremt svårt att få igång en patient som ej har 

sjukdomsinsikt eller helt enkelt bara bestämt sig och inte vill”.  

Andra saker som uppges är betydelsen av ”Att ha rehabiliteringsplanen på ett papper som är 

enkelt att peka på när det uppstår diskussion eller att när det gäller att utföra saker som de 

kan göra själva. Ibland är det tyvärr så att de vill ha hjälp även där”. 

Tema 2. Mål  

I studien uppmanas deltagarna att redogöra för i vilken omfattning mål om hygien, städa, 

delta i aktiviteter, gå, äta samt laga mat/baka uppnås. Resultaten presenteras i följande 

diagram och tabell (se Figur 4 och Tabell 2). 

Samtliga av aktiviteterna uppfylls oftast förutom städa då 50 procent av de svarande menar att 

de inte vet om målet städa uppfylls, detta förklaras i de öppna frågorna som att ett mål som 

sällan förekommer med motiveringen ”laga mat och baka görs ju inte upp på avdelning”. 
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Figur 4. Personal upplever att gå, hygien och att äta själv är de mål som i högst grad uppnås. Mål om städ och 

laga mat/baka uppnås i mindre utsträckning.  

Tabell 2 

Analys av respondenternas uppfattning om rehabiliteringsframgång inom olika mål 

Variabel Average Rank Std. Dev 

 

Att klara hygien själv 4,25 0,51 

Att städa 1,56 1,09 

Att delta i aktiviteter 2,96 1,12 

Att gå 4,53 0,44 

Att äta 4,87 0,44 

Att laga mat/baka 2,81 1,36 

Notering. Std. Dev= Standardavvikelse 

(χ2
(5)=50.73, p < .001) 

Det finns en signifikant skillnad som visar att respondenterna anser att de olika målen 

uppfylls i olika grad (χ2
(5)=50.73, p < .001): Mål om hygien, gå och äta uppskattas vara de 

vanligaste förekommande målen. Städa och laga mat beräknas vara de minst förekommande 

målen av de presenterade. För att undersöka sambandet i korrelationstabellen har ett chi-två 

test genomförts. P-värdet, signifikantsnivån är < .001 och är lägre än 0,05 och därmed ett lågt 

värde som visar att risken för att resultatet är felaktigt är 1 på 1 000.  
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På de öppna frågorna om mål svarar respondenterna att kasta boll, snickra, sticka, sittgympa, 

hobby, personliga intressen, individuell träning och gå till och från matsalen är aktiviteter 

motiverar patienten att träna. Korta förflyttningar, gå träning med rullator/gåbord, bli 

uppgående och klara sin ADL själv är några kortsiktiga mål som förekommer i 

rehabiliteringsplan. Långsiktiga mål som förekommer i rehabiliteringsplan uppges vara att 

återgå till arbetet, sköta trädgård och köra bil samt att gå i trappa för att kunna flytta hem igen. 

Andra mål som uppges förekomma i genomförandeplan är ”Minska oro och depression” och 

att ”Kunna ta bussen självständigt, handla eller liknande” samt ”kunna gå med eller utan 

hjälpmedel självständigt”.  

Tema 3. Framgångsfaktorer  

I temat framgångsfaktorer förekommer frågor som avser svara på hur tydliga mål, korta/långa 

mål, glad och positiv samt uppmuntrande personal påverkar rehabiliteringsframgång. Även 

frågan om det uppfattas finnas samband mellan motivation och framgång besvaras. På 

samtliga av frågorna om framgångsfaktorer är respondenterna överens om att målen är viktiga 

för att nå framgång. 87,5 procent av samtliga deltagare anser att glad och positiv personal har 

mycket stor betydelse för framgång och 12,5 procent anser att betydelsen är stor. 81,3 procent 

menar att det finns ett samband mellan motivation och framgång (se Figur 5). 

 

Figur 5. Fördelning över personalens uppfattning om framgångsfaktorer 

På frågan om andra faktorer som kan vara viktiga för att patienten ska nå sina mål 

förekommer svar som ”Oftast har vi äldre människor, det viktigaste för dom är oftast helt 

enkelt att klara vardags uppgifter” och ”En hemmiljö som kräver att man klarar vissa saker 

ex en sjuk anhörig, djur som behöver skötas om mm. En fysisk miljö ex trappa att gå i hemma. 

12,5 13,3

25
20

12,5

25
18,8

62,5
66,7

87,5

75
81,3

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

Tydliga mål Korta/långa mål Glad personal Uppmuntran Samband
motivation och

framgång

P
ro

ce
n

t

Framgångsfaktorer

Inte alls Mycket



16 
 

Man bor på landet och behöver kunna köra bil igen” och ”Kunna se på lång sikt egen vilja 

och envishet”. En respondent belyser faktorer som kan dra ned rehabiliteringen såsom 

infektioner och depression. Samma deltagare menar att det är viktigt med ”Tid! Lugn och 

ro!” och att det är ”viktigt att involvera anhöriga så de inte ta över för mycket och patienten 

få träna i sin takt”. Ett annat svar lyder ”Att bli så pass återställd så att hen kan återfå sina 

intressen”. 

Tema 4. Motivation 

Under temat motivation framför deltagarna sina uppfattningar om hur bristande initiativ och 

personals påverkan motivationen (se Figur 6). Frågorna avser också att svara på i vilken grad 

motiverande samtal och kognitiv terapi används inom deltagarnas verksamheter. På frågan om 

hur patienters bristande motivation påverkar rehabiliteringen hävdar 68,8 att påverkan är 

mycket stor. 43,8 procent av deltagarna uppger att personals påverkan på motivationen är 

mycket stor och 25 procent anser att påverkan är stor. Samtliga av respondenterna redogör för 

att de i någon grad använder motiverande samtal. På frågan om kognitiv terapi används i 

verksamheten är svaren mer spridda och 53,3 procent redogör för att de inte använder 

metoden alls och 26,7 procent anger att de använder metoden. 

 

Figur 6. Översikt av respondenternas uppfattning om hur bristande initiativ och personal påverkar motivation 

samt i vilken utsträckning motiverande samtal och kognitiv beteendeterapi används i verksamheten. 

På den öppna frågan om motivation upplevs faktorer som samtal med kurator, anhörig, rolig 

aktivitet en dag per vecka, och lätt och glad stämning motivera patienten.  
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Tema 5. Motivationsfaktorer  

För att kartlägga de faktorer som motiverar mest till motivation har deltagarna bedömt 

faktorer som fysiska framsteg, familj, vänner och socialt nätverk samt eget intresse påverkar 

motivationen. Det finns en signifikant skillnad i motivationsfaktor (χ2
(3)=10.61, p < .015): 

Individens eget intresse t.ex. bilar, hästar visas vara den faktor som respondenterna anser 

spela mindre roll i jämförelse med de andra tre faktorerna fysiska framsteg, vänner och familj. 

75 procent av de deltagarna uppger att familjen är mycket viktig och ha stor inverkan på 

motivationen (se Figur 7). 

 

 

Figur 7. Diagram som visar respondenternas uppfattning om motivationsfaktorer. 

Korrelation mellan motivationsfaktorer och rehabiliteringsframgång 

Analysen som genomförts med Spearman´s rangkorrelation visar att det inte finns något 

signifikant korrelation mellan motivation och framgång i de undersökta rehabiliteringsmålen 

gå, äta och hygien.   
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DISKUSSION 

 

För att skapa bästa förutsättningarna för patientens framgång inom rehabilitering ska 

rehabiliteringsplanen innehålla mål och delmål som baseras på individens egna intressen, 

önskemål och behov. Dessa faktorer påverkas av inre motivation, den egna inre starka 

drivkraften att nå framgång. När målen är tydliga och attraktiva ökar förmågan att vara 

målinriktad. Enligt Revstedt (2014) är människan är i sin natur målinriktad och vill ha något 

att sträva efter, en mening med livet.  

Personal bör sträva efter att framkalla det sanna intresset, den inre motivationen hos patienten. 

Då personals förmåga att stötta och uppmuntra till motivation anses viktig för framgång 

menar jag att arbetsgivaren har ett betydande ansvar för att ge personalen den kompetens om 

motivationsarbete som krävs för att stötta och motivera patienter i rehabiliteringsarbetet. 

Enligt vårdpersonalens bedömningar är glad och positiv samt uppmuntrande personal faktorer 

som starkt motiverar till framgång. Genom personalens uppmuntran får patienten 

uppskattning för sitt arbete vilket bidrar till yttre motivation och engagemang. Även familj, 

vänner och det sociala nätverket är yttre motivationsfaktorer. När omgivningen ställer krav 

och belönar framgång skapas yttre motivation som dock inte är lika stark och långvarig som 

den inre motivationen. En meningsfull fritid, social gemenskap och uppfyllda känslomässiga 

behov kan stärka patientens motivation medan brister i det sociala livet såsom utanförskap 

och isolering kan påverka motivationen negativt.   

Min hypotes om ”att med hjälp av rehabiliteringsplan, uppmuntran och bekräftelse kan 

personal bidra till en ökad inre motivation hos stroke patienter” visades endast till en liten 

del stämma då uppmuntran och bekräftelse är faktorer som påverkar den yttre motivationen.  

 

Resultatdiskussion 

 

Familjen beskrivs vara den starkaste faktorn till yttre motivation. Därefter bedöms fysiska 

framsteg och vänner vara starka faktorer. En sjuk anhörig, djur som behöver skötas är 

exempel på faktorer som har verkan på att känna sig behövd och få uppskattning och därmed 

motiverar patienten att arbeta hårt för sin framgång.  
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Enligt vårdpersonalen uppskattning ska delmål och mål formuleras i en rehabiliteringsplan 

som ska ligga till grund vid träning av de bristande funktionerna vilket i förlängningen ska ge 

ökad livskvalitet och självständighet. Livskvalitet, behov och förutsättningar är olika för olika 

individer och därmed ska planen vara individanpassad. Respondenterna är överens om att 

rehabiliteringsplanen är ett viktigt verktyg för att kartlägga och nå sina mål. Individens behov 

är i centrum och planen kan motivera rehabiliteringsarbetet. Med en skriftlig 

rehabiliteringsplan kan patienten se den och påminnas om varför träningen är viktig. För att 

uppnå målen är det viktigt att de motiveras av inre faktorer, ett sant intresse att klara målen. 

Alla patienter med funktionsnedsättning ska enligt HSL 3b§ 3 ha en upprättad 

rehabiliteringsplan.  

Med anledning av deltagarnas samsyn om vikten av en rehabiliteringsplan kan slutsatsen dras 

att rehabiliteringsplaner används inom rehabiliteringsverksamheter för att kartlägga patientens 

behov och tydliggöra mål och måluppfyllelse. Tydliga mål och mål indelat i korta och långa 

mål beskrivs vara en mindre framgångsfaktor i jämförelse med personalens betydelse för 

framgång. Vårdpersonalen var eniga om att det finns samband mellan motivation och 

framgång.  

Flera av deltagarna uppger i sina öppna frågor att patienterna får teambaserad vård och 

rehabilitering med kontinuerliga träffar för att följa upp och sätta nya mål vilket följer 

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid stroke.  

I resultatet framgick att 31 % bedömde att eget intresse vara en motiverande faktor vilket inte 

motsvarar Granboms (1998) ståndpunkter om att eget intresse, den inre motivationen är en 

stark motivation som bidrar till djupinlärning. Dock kan det låga värdet även betraktas utifrån 

Maslows behovshierarki som att de lägre behovsstegen inte är tillgodosedda och därmed finns 

inte möjlighet att fokusera på de högre målen.  

Respondenterna har en samstämmig syn om att mål som att sköta sin egen hygien, förmåga att 

gå och äta självständigt är de vanligaste och viktigaste målen i rehabiliteringsplanen och kan 

tänkas vara de som bidrar med störst inre motivation. Samma mål är de mål som i högst 

omfattning uppfylls. Utifrån ett motivationsperspektiv är nämnda mål grundläggande 

fysiologiska behov som Hein (2012) menar vara dominerande och behövs tillfredsställas 

innan patienten kan sträva efter högre mål såsom trygghets-, och sociala behov i 

behovshierarkin. Att städa, laga mat och baka anses inte vara prioriterade mål vid 

rehabilitering. En möjlig orsak till att målet om matlagning kan tillgodoses genom att någon 
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annan lagar maten eller att mat handlas färdig. Förmågan att kunna gå är centralt och en 

aktivitet som förekommer, motiverar och återfinns som både kort- och långsiktigt mål. Ett 

annat mål som presenteras är målet att återgå till arbetet. Ett arbete har stor inverkan på 

individens tillfredsställelse av sina behov samt på självkänslan. Utifrån Maslow´s 

behovstrappa kan ett arbete bidra med trygghet, social gemenskap, uppskattning och känsla av 

sammanhang.  

Mål kring social rehabilitering förekommer mer sällan. Vanligt är att vid ett komplext 

sjukdomstillstånd såsom stroke drar sig den drabbade undan det sociala då de fysiska och 

psykiska behoven ska tillgodoses kräver all energi. En av de svarande skriver ”att bli så pass 

återställd så att hen kan återfå sina intressen” vilket är likvärdigt med Heins konstaterande; 

”När de grundläggande behoven inte är tillgodosedda kommer människan inte att fokusera 

på att uppnå de högre behoven” vilket också bekräftas i Maslow´s behovstrappa.  

En respondent svarar att ”Minska oro och depression” är ett mål som uppfylls dock besvaras 

inte frågan om hur detta uppnås. Ett scenario skulle kunna vara att om patienten känner sig 

trygg uppfylls trygghetsbehovet vilket kan vara grunden till att oro minskar. Om patienten får 

möjlighet att självförverkliga sig i sina intressen kan det leda till bättre mående och därmed att 

depressionen lindras. En annan tänkbar orsak till minskad oro och depression kan vara 

läkemedelsbehandling.  

Kognitiv beteendeterapi (KBT) och motiverande samtal (MI) är metoder som kan öka 

patientens motivation till förändring. MI används i större utsträckning i verksamheterna än 

KBT. Enligt min uppfattning beror det på att MI kan utföras av personal med 3-4 dagars 

grundutbildning inom motiverande samtal (Socialstyrelsen, 2018, MI) medan KBT utförs av 

personal med lång utbildning inom KBT (Socialstyrelsen, 2018, KBT).  

Resultaten visar att personal genom sitt handlande och bemötande tänker att de har en stor 

möjlighet att påverkar motivationen till rehabiliteringsframgång, vilket Revstedt (2014) 

bekräftar då han redogör att ”Det är viktigt att den som arbetar med motivation har kunskapen 

om de faktorer som motiverar patienten för att dessa kan öka eller minska motivationen. Den 

som motiverar har också möjlighet att stärka patientens motivation genom att försöka 

förändra faktorer i patientens livssituation (s.84).  

Maclean et al. (2000) redovisade resultaten av en kvantitativ analys om stroke patienters 

motivation vid rehabilitering. Där framkommer att patienter med hög motivation är mer 
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benägna att se sin aktiva roll i rehabilitering, förstå vikten av att utföra övningarna samt 

uppfattade sjuksköterskans specialroll då de ansåg att sköterskorna pushade på och 

uppmanade att agera. Om de inte förstod hur de skulle utföra rehabiliteringsövningar på det 

sätt som terapeuterna bestämt framförde de det medan patienter med låg motivation inte 

berättade att de saknade förståelse för hur de skulle agera utan menade att de inte fick någon 

hjälp. I studien framkommer också att patienter med låg motivation uppger att de haft ångest 

som de trodde berodde på brist på information och personal som uppmuntrar till träning. Även 

orimliga mål uppges bidra till att patienter kände sig mindre benägna att delta i 

rehabiliteringen.  

I denna studie framkommer att personal har stor inverkan på motivationen dock pekar studien 

av Maclean et al. (2000) på att patienten måste se sin aktiva roll i rehabiliteringsprocessen för 

att vara mottaglig för personalens förmåga att motivera till framgång. Patienten är annars 

benägen att skylla ifrån sig och kan inte motiveras. 

Svarsfrekvensen är jämn förutom i den fråga som berör effekten av kognitiv terapi då det 

finns ett bortfall på 6 stycken vilket jag förmodar bero på att 53,3 procent uppger att de inte 

använder kognitiv beteendeterapi. Jag har därmed valt att inte presentera resultatet i den 

frågeställningen.    

Metoddiskussion 

Syftet var dels att undersöka och utifrån personals uppfattningar beskriva faktorer som 

motiverar och har positiv inverkan på rehabilitering. För att kartlägga hur personal kan 

motivera till rehabilitering har en fenomenologisk ansats använts med syftet att frambringa 

flera dimensioner på fenomenet motivation utifrån ett rehabiliteringsperspektiv. En 

fenomenologisk analys ska tydliggöra respondenternas egna reflektioner kring upplevelser 

och erfarenhet av rehabilitering. 

Insamling av data genomfördes med webbenkät med anledning av att internet är lätt 

tillgängligt och det finns enkla hjälpmedel för att utforma enkäter. De slutna frågorna kan 

medföra att respondenterna anser att alternativen inte stämmer med deras önskemål samt finns 

också en möjlighet att frågorna tolkas olika vilket bidrar till svårigheter med att upprepa 

studien och få samma resultat, reliabilitet. För att öka tillförlitligheten har strokeenheter i 

olika geografiska lägen kontaktats. På en av frågorna har det blivit 6 bortfall på svaret.  
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Då frågorna om måluppfyllelse besvarades med en annan skala än de övriga bidrog det till 

svårigheter att tolka resultatet. Lika skalor är att föredra.  

En annan nackdel är att jag inte haft direktkontakt med respondenterna utan cheferna jag 

kontaktat har vidarebefordrat enkäten vilket medfört att jag inte vet svarsfrekvensen av 

undersökningen. Stickprovet består av 16 individer vilket jag bedömer vara för litet urval för 

att med säkerhet generalisera resultatet till hela populationen.  

Om intervju använts som insamlingsmetod hade följdfrågor varit möjligt vilket antagligen 

bidragit till ett bredare kvalitativt material dock hade troligtvis det kvantitativa underlaget 

minskat.  

Resultatet visade att det inte finns någon signifikant korrelation mellan faktorerna hygien, gå, 

äta och rehabiliteringsframgång. En möjlig anledning kan vara att för få deltagare deltog och 

möjligtvis hade fler deltagare behövts för att genomföra korrelation. En annan tänkbar 

förbättring för att få en korrelation hade varit att patienters åsikter legat till grund vid 

enkätutformningen.   

Slutsats 

Det finns anledning att tro att en rehabiliteringsplan med tydliga, intressanta och uppnårbara 

mål som grundas på patientens behov ökar den inre motivationen. Fysiska, grundläggande 

behov, anges vara faktorer som mest ökar den inre motivationen och om trygghetsbehovet 

inte tillgodoses kan det orsaka svårigheter att motivera. Om patienten inte är benägen att se 

sin aktiva roll i rehabiliteringsprocessen ökar risken att patienten blir passiv och mindre 

mottaglig för yttre motivation.  
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Bilaga 1: Informationsbrev  
Hej! 

Mitt namn är Caroline Steen och jag studerar Handikappvetenskap på Linköpings Universitet. I 

utbildningen ska jag genomföra en studie som jag ska presentera som en C-uppsats vid 

universitetet.  

Jag ska undersöka om det finns ett samband mellan aktivitetens syfte och patientens 

rehabiliteringsframgång. Syftet med studien är att undersöka hur vårdpersonal motiverar patienter 

till rehabilitering av fysiska funktioner när motivationen tryter och vilka metoder som används för 

att öka motivationen.  

Undersökningen riktar sig till dig som arbetar på en strokeenhet med rehabilitering.  

 

Samtyckesblankett 

Att delta i studien är frivilligt och du som deltar kan när som helst avbryta din medverkan. Alla 

resultat och uppgifter kommer att användas och behandlas anonymt och konfidentiellt. 

Insamlade uppgifter får endast användas och presenteras i studien. 

Du som deltar ger också ditt samtycke till att delta i studien. Jag är tacksam för svar senast 8 april. 

Enkäten finner ni här: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScirbwPrUmNe64Gr3dvGAjeAQbCV8w_J5-

L_VDboEFInXA_Mw/viewform 

Tack på förhand! 

/Caroline Steen 

 

 

 

 

 

 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScirbwPrUmNe64Gr3dvGAjeAQbCV8w_J5-L_VDboEFInXA_Mw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScirbwPrUmNe64Gr3dvGAjeAQbCV8w_J5-L_VDboEFInXA_Mw/viewform
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Bilaga 2: Enkät - Rehabilitering av fysiska funktioner hos 

personer som drabbats av stroke 
 

Rehabilitering av fysiska funktioner hos personer som drabbats av stroke 

När livet plötsligt förändras och motivationen till rehabilitering tryter  

Rehabilitering av fysiska funktioner hos personer som drabbats av stroke 

Informationsbrev 
Mitt namn är Caroline Steen och jag studerar Handikappvetenskap fortsättningskurs på Linköpings 

Universitet. I utbildningen ska jag genomföra en studie som jag ska presentera som en C-uppsats vid 

universitetet.  

Jag ska undersöka om det finns ett samband mellan aktivitetens syfte och patientens 

rehabiliteringsframgång. Syftet med studien är att undersöka hur vårdpersonal motiverar patienter till 

rehabilitering av fysiska funktioner när motivationen brister och vilka metoder som används för att öka 

motivationen. 

Samtyckesblankett 
Undersökningen riktar sig till dig som arbetar på en strokeenhet med rehabilitering. Studien innehåller 

frågor om rehabilitering och motivation. Vissa frågor innehåller antaganden som besvaras med en skala där 

0 står för "inte alls" och där 5 står för "mycket". Det finns också några öppna frågor som ger dig möjlighet 

att svara fritt på frågorna.  

Att delta i studien är frivilligt och du som deltar kan när som helst avbryta din medverkan. Alla resultat och 

uppgifter kommer att användas och behandlas anonymt och konfidentiellt. Insamlade uppgifter får endast 

användas och presenteras i studien. 

Du som deltar ger också ditt samtycke till att delta i studien. Jag är tacksam för svar senast 8 april. 

 

Bakgrundsfrågor 
Om dig 

Ange kön 
o Kvinna 

o Man 

o Jag vill inte uppge mitt kön 

Vilken anställning har du? 
o Sjuksköterska 

o Undersköterska 

o Vårdare 

o Arbetsterapeut  

o Läkare 

o Logoped  

o Annat: 
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Hur många års erfarenhet har du inom rehabilitering med strokepatienter? 

Ditt svar 

_________________________________________ 

 

Rehabiliteringsplan 
Enligt lag har alla individer rätt till ett bra liv med bra kvalitet och rätt att åter komma i arbete och kunna 

delta i samhällets olika aktiviteter på lika villkor som alla andra.  

På min arbetsplats anses rehabiliteringsplanen vara ett viktigt verktyg 
 Inte alls 0  1 2 3 4 5  Mycket 

 

Mycket 

På min arbetsplats är patientens behov i centrum vid upprättandet av 

rehabiliteringsplan 
Inte alls 0   1 2  3 4  5  Mycket 

Mycket 

På min arbetsplats är patienternas rehabiliteringsplan i fokus vid 

träning 
Inte alls 0   1 2  3 4  5  Mycket 

 

 

Min uppfattning om hur rehabiliteringsmålen motiverar patienten  
Inte alls 0   1 2  3 4  5  Mycket 

 

Vid patientens bristande motivation - kan jag som personal hänvisa till 

rehabiliteringsmålen för att öka motivationen 
Inte alls 0   1 2  3 4  5  Mycket 

 

Övrigt du vill tillägga om rehabiliteringsplan är: 
Ditt svar 

_____________________________ 

 

Måluppfyllelse 
I vilken omfattning uppnår patienter sina rehabiliteringsmål?  

Att klara hygien själv 
o Aldrig  

o Ibland 

o Ofta 

o Alltid 

o vet ej 
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Att städa 
o Aldrig  

o Ibland 

o Ofta 

o Alltid 

o Vet ej 

Att delta i aktiviteter som tidigare 
o Aldrig  

o Ibland 

o Ofta 

o Alltid 

o Vet ej 

Att gå 
o Aldrig  

o Ibland 

o Ofta 

o Alltid 

o Vet ej 

Att äta själv 
o Aldrig  

o Ibland 

o Ofta 

o Alltid 

o Vet ej 

Att laga mat/baka 
o Aldrig  

o Ibland 

o Ofta 

o Alltid 

o Vet ej 

 

Andra mål som uppfylls är: 

Ditt svar 

_________________________ 

 

Vilka metoder används på din arbetsplats för att utvärdera måluppfyllelse? 

Ditt svar 

_________________________ 
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Framgångsfaktorer 
Vilka faktorer har positiv inverkan på rehabilitering? 

Tydliga mål  
Inte alls 0   1 2  3 4  5  Mycket 

 

Betydelsen av att mål är uppdelade på kort och lång sikt 
Inte alls 0   1 2  3 4  5  Mycket 

 

Glad och positiv personal 
Inte alls 0   1 2  3 4  5  Mycket 

 

Personal som uppmuntrar när motivationen brister 
Inte alls 0   1 2  3 4  5  Mycket 

 

Jag anser att det finns ett samband mellan motivation och framgång i 

rehabilitering 
Inte alls 0   1 2  3 4  5  Mycket 

 

Andra framgångsfaktorer är: 
Ditt svar 

____________________________ 

 

Motivation 
Nyckeln till framgång? 

Att drabbas av stroke kan orsaka bristande initiativförmåga. Hur påverkar 

det patienternas motivation till rehabilitering? 
Inte alls 0   1 2  3 4  5  Mycket 

 

Personal har möjlighet att påverka patienternas motivation 
Inte alls 0   1 2  3 4  5  Mycket 

 

 

Hur motiverar du som vårdpersonal patienter till rehabilitering? 

Inte alls 0   1 2  3 4  5  Mycket 
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Motiverande samtal, MI (motivational interviewing) är en samtalsmetod 

som används i rådgivning och behandling för att underlätta 

förändringsprocesser.  

MI används på min arbetsplats för att förbättra patienternas motivation 
Inte alls 0   1 2  3 4  5  Mycket 

 

Kognitiv beteendeterapi används på min arbetsplats 
Inte alls 0   1 2  3 4  5  Mycket 

 

Kognitiv beteendeterapi har bra effekt för att öka motivationen 

Inte alls 0   1 2  3 4  5  Mycket 

 

Andra metoder som användes i mitt arbete för att öka motivationen är: 
Ditt svar 

___________________________ 

 

Motiverande faktorer 
Faktorer som motiverar patienterna till träning av fysiska funktioner 

Fysiska framsteg i rehabiliteringen 
Inte alls 0   1 2  3 4  5  Mycket 

 

Familj 
Inte alls 0   1 2  3 4  5  Mycket 

 

Vänner och övrigt socialt nätverk 

Inte alls 0   1 2  3 4  5  Mycket 

 

Eget intresse t.ex. bilar, hästar eller matlagning 

Inte alls 0   1 2  3 4  5  Mycket 

 

Andra faktorer som du uppfattar vara viktiga för att patienten ska nå sina 

mål är: 
Ditt svar 

___________________________ 

 

Tack!  
För att just du tog dig tid att fylla i enkäten så jag kan genomföra min studie! Tack än en gång!  

 

 


