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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Behandlingen för patienter med ospecifik långvarig ländryggssmärta kan skilja 

sig åt. Det finns olika attityder till vilken modell som är mest lämplig att arbeta efter inom 

hälso- och sjukvården. Fysioterapeututbildningar i Sverige implementerar dessa modeller på 

olika sätt vilket kan påverka studenternas attityder till modellerna. 

Syfte: Att undersöka eventuella skillnader i attityder, mellan två studentgrupper, gällande 

behandling för patienter med långvarig ospecifik ländryggssmärta. Ytterligare ett syfte var att 

jämföra dessa två studentgruppers syn på sambandet mellan smärta och 

aktivitetsnedsättning hos patienter med dessa besvär.  

Metod: En enkätstudie har gjorts för att jämföra två studentgrupper. Enkäterna gällde 

attityder till en biomedicinsk respektive biopsykosocial modell samt studenternas bedömning 

av sambandet mellan ospecifik långvarig ländryggssmärta och dessa patienters 

aktivitetsnedsättning. Svaren analyserades icke-parametriskt i dataprogrammet ”Statistical 

Package for the Social Sciences” (SPSS). 

Resultat: Resultatet visade en signifikant skillnad mellan studentgrupperna i samtliga 

faktorer. Studenterna på utbildningen med en beteendemedicinsk profil hade en mer 

biopsykosocial attityd samt såg ett svagare samband mellan ospecifik långvarig 

ländryggssmärta och patienters aktivitetsnedsättning än studenterna på utbildningen utan 

beteendemedicinsk profil. 

Slutsats: Resultatet tyder på att utbildningens inriktning kan påverka studenternas attityder 

till patienter med långvarig ospecifik ländryggssmärta. Studenter som genomgår en 

utbildning med en beteendemedicinsk profil kan få en mer biopsykosocial attityd än 

studenter som genomgår en utbildning utan en beteendemedicinsk profil.  

 

 

Nyckelord: biomedicinsk, biopsykosocial, fysioterapeututbildning, HC-PAIRS, PABS-PT 

 

  



 
ABSTRACT 

Background: Non-specific chronic low back pain and the treatment of this can vary. There 

are different attitudes regarding what model is most suitable to refer to in health care. The 

physiotherapist education in Sweden is implementing these models in various ways, which 

may influence students' attitudes to these models. 

Aim: To investigate and describe possible differences in attitudes, between two student 

groups, in terms of treatment for patients with non-specific chronic low back pain. Another 

aim was to compare these two groups' approach to the link between pain and activity 

impairment among patients with these disorders. 

Method: A survey has been done to compare two student groups. The survey concerned 

attitudes towards a biomedical and bio-psychosocial approach and the students view on the 

link between non-specific chronic low back pain and activity limitations among these 

patients. A non-parametric data analysis was made with the software ”Statistical Package for 

the Social Sciences” (SPSS). 

Result: The result showed that there was a significant difference between the student groups 

in all the factors measured. The students with a behavioural medicine profile had a more bio-

psychosocial attitude and a lower belief that there was a link between non-specific chronic 

low back pain and activity limitations among these patients than the students in the 

education without a behavioural medicine profile.  

Conclusion: The result indicates that the education may influence students' attitudes. 

Physical therapy students educated in a behavioural medicine program have a higher 

biopsychosocial attitude than physical therapy students without a behavioural medicine 

education.  
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1 BAKGRUND  

Under den verksamhetsförlagda utbildning under fysioterapeututbildningen kommer 

studenterna i många fall i kontakt med patienter som lider av långvarig ospecifik 

ländryggssmärta. Det finns olika attityder till hur dessa patienter bör behandlas. Det finns en 

uppfattning om att det är utbildningen som påverkar attityden till de olika 

behandlingsmodellerna och därför ska denna studie undersöka det.  

De biomedicinska och biopsykosociala modellerna är två vanliga begrepp som beskriver 

behandlingen vid långvarig smärta. Dessa kan även ses som synsätt, perspektiv eller 

paradigm. Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) använder både synsätt och 

modell som benämning i deras beskrivning av detta (SBU, 2015). I denna studie kommer 

hädanefter ”modell” användas som begrepp.  

1.1 Smärta 
Definitionen av smärta är enligt International Association for the Study of Pain (IASP, 1994): 

”Smärta är en obehaglig sensorisk och/eller emotionell upplevelse förenad med 

vävnadsskada, eller beskriven i termer av sådan skada. Smärtan är alltid subjektiv och kan 

uppträda i frånvaro av vävnadsskada”. Detta är ett symtom som de flesta har erfarenheter av. 

Det är ett subjektivt obehag som kan bero på flera olika komponenter. Det är en oftast en 

övergående process men kan vid vissa sjukdomar och tillstånd bestå betydligt längre än vid 

den akuta fasen, som endast varar i några veckor. Smärta är en sinneskänsla som är mycket 

komplex då den innehåller komponenter från sensoriska, emotionella och kognitiva system. 

Den sensoriska komponenten i smärta kan beskrivas med hjälp av lokalisation, hur den 

känns och när den uppstår. Emotionella komponenter som påverkar smärtan negativt kan 

vara stress, rädsla, ångest och oro. Den kognitiva aspekten handlar om vilka strategier som 

används för att hantera smärtan och baseras på uppfattningen av smärtans orsak, betydelse 

och konsekvenser samt tidigare erfarenheter av smärta. Genom nervcellers receptorer i 

vävnader, så kallade nociceptorer, signaleras stimuli som kan leda till eller har lett till 

vävnadsskada. Det går då en signal via ryggmärgen till talamus som är hjärnans 

omkopplingsstation för nervsignaler. Därefter tolkas signalen i kortikala och subkortikala 

strukturer och gör oss medvetna om smärtupplevelsen (Werner & Leden, 2010).  

Smärta kan delas in i olika typer beroende på dess tidsmässiga förlopp. Akut smärta 

uppkommer vid vävnadsskador men är temporär och försvinner då vävnadsskadan är läkt. 

En annan typ av smärta är långvarig smärta som kvarstår mer än 3-6 månader efter den 

förväntade läkningstiden av vävnadsskadan. Långvarig smärta kan bero på att det har skett 

en central sensitisering till följd av en retning som initialt var perifer. Central sensitisering 

innebär att neuronens känslighet på spinal nivå ökar och även när skadan har läkt fortsätter 
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nervcellerna att vara överaktiva. Då kan muskelarbete, beröring och lätt tryck mot kroppen 

misstolkas som smärta. Även brist på serotonin, som är kroppens smärthämmande hormon, 

leder till en ökad smärtupplevelse. Stress, oro och depression kan minska halten serotonin. 

Om detta system inte fungerar kan dessa signaler spridas till andra delar av hjärna och 

ryggmärg och på så vis uppfattas som smärta i andra delar i kroppen (Werner & Leden, 

2010).  

1.2 Ospecifik långvarig ländryggssmärta 
I de flesta fall hos patienter med ländryggsmärta kan vårdgivaren inte hitta någon tydlig 

fysiologisk orsak till smärtan och då ställs diagnosen ospecifik ländryggsmärta. När smärtan 

varar i mer än tre månader bedöms den som långvarig ospecifik ländryggssmärta. Vid denna 

typ av ryggbesvär hittar patienten ofta en viloställning som lindrar besvären och undviker då 

andra rörelser och positioner. Denna minskade rörelse- och aktivitetsnivå kan i sin tur leda 

till rörelseinskränkningar trots att smärtan inte har någon allvarlig orsak (Magnusson & 

Mannheimer, 2008). Ospecifik ländryggssmärta kan inte förklaras av diagnostiserade 

strukturella förändringar i ryggen. Däremot kan det leda till en försämrad hälsa som följd av 

funktionsnedsättning, begränsad aktivitetsnivå och nedsatt arbetsförmåga. Detta både på 

grund av symtomen och även rädsla för ökad smärta. Behandlingen av ländryggssmärta bör 

därför inkludera både fysisk träning och beteendeterapi som innefattar smärthantering 

(Krismer & van Tulder, 2007).  

1.3 Smärtans påverkan på beteendet 
En av anledningarna till att långvarig smärta uppstår kan vara att patienten har bristande 

strategier för att hantera smärtan vilket ofta leder till fysiska nedsättningar och en lägre nivå 

av fysisk aktivitet. Detta i sin tur kan leda till en ökad risk för ångest, depression och ilska 

(Gatchel, Peng, Peters, Fuchs & Turk, 2007).  

1.3.1 Rädsla-undvikandemodellen 

Rädsla-undvikandemodellen har beskrivits av Lethem, Slaed, Teroup och Bentley (1983) för 

att förklara varför vissa individer utvecklar långvarig smärta trots att det inte finns någon 

fysiologisk förklaring till smärtan. Den beskriver de psykologiska processer som sker i 

samband med en skada. Normalt leder en skada till smärta som i sin tur leder till rädsla i 

proportion till smärtans intensitet. Då konfronteras rädslan genom att individen försöker 

hitta en förklaring till smärtan och ett tillvägagångssätt för att lindra den. Vid smärta kan i 

vissa fall katastroftankar uppstå istället för normal rädsla. Katastroftankarna leder till en 

ökad uppmärksamhet för smärta och ett överdrivet beteende att undvika det som förväntas 

göra ont. Att smärtan uteblir vid undvikandebeteende förstärker detta beteende. Rädsla-

undvikandebeteende är en ond cirkel som kan leda till dysfunktion och nedstämdhet. Stress, 



3 

tidigare erfarenheter av smärta, personliga åtgärdsstrategier och personens karaktär och 

personlighet är faktorer som spelar roll i hur smärtan tolkas (Lethem et al., 1983).  

1.4 Rekommendationer för patienter med långvarig ländryggsmärta 
I en rapport från Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU, 2010) har 

behandlingsresultat bedömts. Den undersöker olika behandlingsmodellers påverkan på 

bland annat smärta och aktivitet. Ett resultat som utvärderats är vilken aktivitetsförmåga 

patienten har. Aktivitetsförmågan beskriver hur patienten klarar av vardagliga sysslor, kan 

röra sig normalt och ha ett välfungerande socialt liv utan att påverkas av smärta. Ett annat 

resultat som utvärderats är hur snabbt och i vilken grad patienten kan återgå till 

arbete/studier. Fokus för undersökningen har varit behandlingar som prövats vetenskapligt 

på individer med ospecifika smärtor från bland annat ryggen. Denna rapport visar att 

beteendemedicinska behandlingsåtgärder som kombineras med fysisk aktivitet har god effekt 

för patienter med långvarig smärta. Behandling som påverkar beteendet kan leda till bättre 

aktivitetsförmåga än annan behandling som inte innehåller beteendepåverkande insatser. 

Detta är något som fysioterapeuter kan erbjuda patienter med ospecifik långvarig 

ländryggssmärta. Fysioterapeuten och patienten kommer då gemensamt överens om en 

beteendeförändring som ska vara till hjälp för att nå målet. Behandlingen kan vara att fysisk 

aktivitet/träning integreras med beteendemedicinska metoder, som bygger på 

inlärningspsykologiska strategier. Övningar i problemlösning, positiv förstärkning, 

progressiv målformulering och aktivitetsdagbok är exempel på detta. Rehabilitering som 

innefattar alla delar av den biopsykosociala modellen leder till minskad sjukskrivning och 

snabbare återgång till arbete jämfört med endast biomedicinsk behandling. 

Sammanfattningsvis leder rehabilitering, som innefattar en kombination av biopsykosocial 

behandling, till bättre resultat än mindre omfattande insatser (SBU, 2010).  

Den fysiska inaktiviteten hos patienter, som ofta är en följd av långvarig smärta, har inte 

någon gynnsam effekt på smärtan eller funktionen. Däremot framgår det att inaktiviteten har 

många skadliga effekter, både fysiska och psykologiska. Därför rekommenderas att en 

återgång till så normal fysisk aktivitet som möjligt är det bästa för att minska besvären. Till 

en början bör den fysiska aktiviteten bestå av vardagliga aktiviteter för att förbättra den 

fysiska förmågan samt minska rörelserädsla för att förhoppningsvis sedan följas av ökad 

styrke- och konditionsträning. Beroende på hur stora patientens besvär är kan 

rehabiliteringstiden för återgången till patientens normala aktivitetsnivå variera. Beror 

smärtan inte på en vävnadsskada så finns det inget som motsäger en snabb återgång till 

aktivitet. Att det inte går att hitta något tecken på vävnadsskada kan vara bra att noga 

framföra till patienten då det kan vara en motiverande faktor för att öka fysisk aktivitet 

(Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling [FYSS], 2008).  
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1.5 Den biopsykosociala modellen 
Den biopsykosociala modellen fokuserar så väl på de biologiska som de psykologiska och 

sociala faktorerna hos patienten samt hur dessa samverkar med varandra. Om 

fysioterapeuter aktivt försöker förstå hur beteendet påverkar kroppsliga funktioner och där 

med hälsan kan de arbeta på ett beteendemedicinskt sätt som inriktar sig på den 

biopsykosociala modellen (Denison & Åsenlöf, 2012).  

Ett exempel på hur fysioterapeuter arbetar på ett biopsykosocialt sätt kan vara med hjälp av 

den beteendemedicinska modellen. I den ingår det att analysera vilka biologiska, 

psykologiska och/eller sociala faktorer som påverkar besvären hos patienten och beteenden 

kring dessa. Viktigt att komma ihåg är att den biopsykosociala modellen inte ersätter 

biomedicinen utan integreras med den. Ett sätt som fysioterapeuter kan använda sig av 

beteendemedicin i praktiken är genom en strukturerad beteendemedicinsk modell i sju steg. 

Syftet med modellen är att patienten och terapeuten arbetar tillsammans för att nå 

patientens prioriterade mål. Patientens fysiska och psykologiska förutsättningar samt sociala 

och fysiska omgivningsfaktorer tas då i hänsyn i förhållande till det prioriterade målet. Detta 

kallas för en funktionell beteendeanalys. Behandlingsåtgärderna baseras på den funktionella 

beteendeanalysen. De olika stegen är följande: 

Steg 1 - Identifiering och prioritering av för patienten relevanta aktiviteter och målbeteenden. 

steg 2 – Kartläggning av faktorer av betydelse för prioriterade aktiviteter i dess naturliga 

kontext. 

Steg 3 – Individuell funktionell beteendeanalys och en specifik, mätbar, angelägen, realistisk 

och tidsbestämd (SMART) målformulering. 

Steg 4 – Träning av grundläggande fysiska, psykologiska och organisatoriska färdigheter. 

Steg 5 – Träning av tillämpade färdigheter, överföring till aktivitetens naturliga kontext. 

Steg 6 - Generalisering av färdigheter till andra situationer eller andra prioriterade 

aktiviteter. 

Steg 7 – Återfallsprevention. 

Detta är en modell framtagen av Eva Denison och Pernilla Åsenlöf. Det är ett exempel på hur 

beteendemedicinskt arbete kan utföras inom fysioterapi (Denison & Åsenlöf, 2012). 

1.6 Den biomedicinska modellen 

Den biomedicinska modellen fokuserar huvudsakligen på vilka kroppsliga mekanismer som 

påverkar sjukdoms- eller skadetillståndet. Då är det även vanligt att terapeuten använder sig 

av manuella metoder i sin behandling (Denison & Åsenlöf, 2012). Manuella metoder är 

behandlingar som utförs med hjälp av terapeutens händer. Det kan till exempel vara 

muskeltöjningar eller tekniker som har syftet att öka rörligheten i en led (Erson, 1997). 

Manuella metoder kan ge kortsiktiga effekter så som funktionell förbättring, smärtlindring 

och positiv verkan på den allmänna hälsan hos patienten i alla faser av ländryggssmärta 

(Hidalgo, Detrembleur, Hall, Mahaudens & Nielens , 2014). Baserat på att patientens smärta 

och aktivitetsnedsättning beror på en vävnadsskada kan fysioterapeuter med en 

biomedicinsk attityd, i större utsträckning än en fysioterapeut med en biopsykosocial attityd, 
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anpassa behandlingen efter patientens smärtnivå. Detta kallas smärtstyrd behandling och 

regleras utefter smärtintensiteten (Houben et al., 2004).  

1.7 Vad är en attityd? 
Begreppet attityd kan användas som en term för att beskriva inställningen till att vara för 

eller emot något beroende på tidigare erfarenheter. En attityd består av kognitiva, affektiva 

och intentionella komponenter. Den kognitiva delen består av vad en person tror eller vet om 

något. Det kan till exempel vara om en person är för eller emot fysisk aktivitet som 

behandling vid långvarig ospecifik ländryggssmärta. Den affektiva delen står då för hur starkt 

en person bedömer de positiva eller negativa effekterna av fysisk aktivitet. En intentionell 

komponent kan i detta exempel vara benägenheten till att välja eller inte välja fysisk aktivitet 

som behandling (NE, 2016). Attityder, färdigheter och beteenden hos fysioterapeuten kan ha 

betydande inverkan på patientens upplevelse av behandlingen och därmed resultatet 

(Stenner, 2014).  

1.7.1 Fysioterapeuters attityd utifrån en biopsykosocial modell 

En attityd präglad av den biopsykosociala modellen har visat sig vara framgångsrik vid 

behandling av personer med långvarig smärta och sjukdom då den tar hänsyn till flera 

omständigheter som påverkar välmående. I en artikel från 2004 beskrivs det att acceptansen 

för denna attityd har ökat de senaste tio åren. Långvariga sjukdomstillstånd ökar och 

uppkommer ofta tillsammans med psykiska hälsoproblem. Då kan en biopsykosocial attityd 

vid bedömning och behandling rekommenderas (Gatchel, 2004). En fysioterapeut med en 

beteendemedicinsk inriktning, som grundar sig i att se patienten utifrån ett biopsykosocialt 

perspektiv, förespråkar i högre utsträckning fysisk aktivitet som behandling för patienter 

med långvarig smärta istället för manuella metoder (Denison & Åsenlöf, 2012).  

1.7.2 Fysioterapeuters attityd utifrån en biomedicinsk modell 

En studie av Darlow el al. (2011) visar att det finns medelhög evidens för att vårdpersonal 

med en attityd som inriktar sig på den biomedicinska modellen är mer benägna att råda 

patienter till sjukskrivning och begränsad fysisk aktivitet. Det finns exempel som tyder på att 

vårdgivarens attityd till smärta och aktivitetsnivå påverkas av patientens föreställningar 

kring detta. Om patienten tror att stillasittande är rätt strategi vid långvarig ryggsmärta är 

det mer troligt att vårdpersonalen anpassar behandlingen efter patientens åsikt (Darlow et 

al., 2011). I en 14 år gammal studie som undersöker fysioterapeuters attityd till ryggsmärta 

kom de fram till att fysioterapeuter med en biomedicinsk attityd i högre grad råder patienter 

att sluta med aktiviteter som ökar smärtan. De hade oftare en uppfattning om att träning vid 

ryggbesvär som gör ont är skadligt för patienten. De kunde då även ha inställningen att en 

smärtminskning var viktig för återgång till arbetet (Linton, Vlaeyen & Ostelo, 2002). I en 

annan studie som tar upp informationen från Linton et al. (2002) resoneras det kring att 
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detta delvis kan bero på att fysioterapeuten vill undvika missnöje från patienten och därmed 

riskera att patienten inte kommer tillbaka (Stenner, 2014).  

1.8 Utbildningens påverkan på studenters attityder till 
behandlingsmodeller 

Utbildning för vårdgivare som inriktar sig på strategier för beteendeförändring kan 

effektivisera insatserna för patienter med långvarig smärta (Stenner, 2014). I en studie gjord 

av Overmeer, Boersma, Main och Linton (2008) fick fysioterapeuter gå en högskolekurs på 

7,5 högskolepoäng som handlade om att implementera den biopsykosociala modellen vid 

undersökning och behandling av smärtpatienter. Resultatet av studien visar att den 

biopsykosociala attityden ökade. Även kunskapen och färdigheten kring den biopsykosociala 

modellen ökade.  

I en annan studie fick fysioterapeuter en fem timmar lång utbildning i hur psykologiska och 

sociala faktorer kan påverka patientens tillstånd. Studien visade att efter kursens slut skedde 

endast en liten förändring i fysioterapeuternas kliniska arbete gällande att involvera 

psykosociala faktorer i bedömning och behandling (Stevenson, Lewis & Hay, 2006).  

I en studie där författarna sammanställde ett mätinstrument för att mäta graden av 

biopsykosocial respektive biomedicinsk attityd utfördes undersökningar av fysioterapeuter 

som antingen hade eller inte hade gått biopsykosocialt inriktade kurser. Samma 

undersökning gjordes även på fysioterapeuter som hade gått olika typer av 

specialistutbildningar där utbildningar som inriktar sig på manuella metoder räknades som 

mer biomedicinska medan utbildningar i till exempel smärthantering ansågs som mer 

biopsykosociala. Resultatet visade att de som gått biopsykosociala kurser hade en signifikant 

högre grad av biopsykosocial attityd. Liknande mönster kunde ses bland specialisterna där de 

med en biomedicinsk inriktad utbildning fick höga poäng på den biomedicinska faktorn och 

specialisterna med en biopsykosocialt inriktad utbildning fick högre poäng på den 

biopsykosociala faktorn (Ostelo, Stomp-van den Berg, Vlaeyen, Wolters & de Vet, 2003).  

1.8.1 Fysioterapeututbildningars lokala profiler 

Utöver de nationella kraven för att bedriva ett fysioterapeutprogram kan utbildningar 

utforma egna lokala mål. Då denna studie kommer att jämföra två utbildningar där de lokala 

målen i utbildningsplanen skiljer sig åt beskrivs härmed dessa två och kommer benämnas 

som ”utbildning 1” och ”utbildning 2”. Inom båda utbildningarna ingår den biopsykosociala 

modellen mer eller mindre i utbildningsplanerna. Utbildningarna är profilerade genom att de 

har olika inriktningar. (Akademin för hälsa, vård och välfärd [HVV], 2015; Medicinska 

fakulteten, 2012). Utbildning 1 har en beteendemedicinsk profil som i undervisningen 

förespråkar en biopsykosocial attityd. Studenterna får kunskap inom den 

beteendemedicinska modellen och tränas i att samla in information om biologiska, 

psykologiska och sociala faktorer som har betydelse för patientens hälsa i vardagen. De lär sig 

hur orsaker kan analyseras gällande patientens beteende och hur patienten kan vidmakthålla 
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ett hälsofrämjande beteende. Detta är något som integreras i såväl de teoretiska kurserna 

som den verksamhetsförlagda utbildningen (Akademin för hälsa, vård och välfärd [HVV], 

2015). Även utbildning 2 integrerar den biopsykosociala modellen under utbildningen. Till 

skillnad från utbildning 1 har de valt att profilera sig med att undervisningen bedrivs med ett 

problembaserat lärande (PBL) där studentens delaktighet i lärandet är central. För att 

stimulera studentens utveckling arbetar bland annat studenterna tillsammans i mindre 

grupper där de lär sig samarbeta och ta del av varandras kunskap. Utifrån PBL verkar lärare 

som handledare genom att bidra med kunskap som stimulerar studenternas eget lärande 

(Medicinska fakulteten, 2012).  

1.9 Studenters påverkan på patienter utifrån ett beteendemedicinskt 
perspektiv 

En av beteendeinlärningsteorierna inom beteendemedicin är den socialkognitiva teorin 

(Denison & Åsenlöf, 2012). Den förklarar hur beteendeförändring sker genom en interaktion 

mellan individ, omgivning och beteende. Individfaktorer kan vara känslor, smärta och 

funktionsnedsättning. Omgivningsfaktorer kan vara personer, hjälpmedel och vårdgivare i 

individens närhet. Beteendet är det individen gör. Dessa tre faktorer samspelar med varandra 

och kan tillsammans resultera i en beteendeförändring (Bandura, 1986). För att förklara hur 

denna teori kan implementeras i denna studie ges här ett exempel: Under den 

verksamhetsförlagda utbildningen ses patienten som individen, studenten som en 

omgivningsfaktor och beteendet som en förändrad fysisk aktivitetsnivå hos patienten som 

fysioterapeutstudenten rekommenderar. Beroende på vilken attityd studenten har till en 

förändrad aktivitetsnivå som behandling kan det påverka patientens beteendeförändring. 

2 PROBLEMFORMULERING 

Långvarig ospecifik ländryggssmärta är en vanligt förekommande orsak till sjukskrivningar 

idag. SBU rekommenderar en biopsykosocial arbetsmodell vid dessa besvär. Trots dessa 

rekommendationer kan behandlingen för dessa patienter skilja sig åt. Det finns olika 

attityder hos fysioterapeuter gällande hur de ser på långvarig ospecifik ländryggssmärta och 

fysisk aktivitet då terapeuten arbetar mer biopsykosocialt eller biomedicinskt. Den 

biomedicinska modellen förklarar sjukdomstillståndet utifrån kroppsliga mekanismer medan 

den biopsykosociala modellen även inkluderar de psykologiska och sociala faktorerna hos 

patienten.  

Studieupplägget skiljer sig åt mellan fysioterapeututbildningarna i Sverige. Det finns ett 

fysioterapeutprogram med en beteendemedicinsk profil som i hög grad inkluderar den 

biopsykosociala arbetsmodellen i utbildningen. Ingen annan av fysioterapeututbildningarna i 

Sverige beskriver sig ha denna profil. Det är betydelsefullt att ta reda på om utbildningen 
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med ett beteendemedicinskt studieupplägg leder till att studenterna får en attityd som 

speglar utbildningens profil. Vetskapen gällande hur mycket utbildningens inriktning 

påverkar studenternas attityd till patienters ospecifika långvariga ländryggssmärta och vilken 

aktivitetsnivå som är lämplig vid dessa besvär saknas och därför bör denna studie göras.  

3 SYFTE 

Att undersöka och beskriva eventuella skillnader, mellan fysioterapeutstudenter som går en 

utbildning med beteendemedicinsk profil och fysioterapeutstudenter som går en utbildning 

utan en beteendemedicinsk profil, avseende attityder till behandling för patienter med 

långvarig ospecifik ländryggssmärta. . Ytterligare ett syfte var att jämföra dessa två 

studentgruppers syn på sambandet mellan smärta och aktivitetsnedsättning hos patienter 

med dessa besvär. 

3.1 Frågeställningar 
Hur ser eventuella skillnader ut mellan studentgrupperna gällande deras biomedicinska 

attityd?  

Hur ser eventuella skillnader ut mellan studentgrupperna gällande deras biopsykosociala 

attityd?  

Hur ser eventuella skillnader ut mellan studentgrupperna gällande deras attityd till 

kopplingen mellan långvarig ospecifik ländryggsmärta och dessa patienters 

aktivitetsnedsättning?  

4 METOD OCH MATERIAL 

4.1 Design 

Detta arbete är en komparativ kvantitativ tvärsnittsstudie. Det innebär att populationerna 

endast undersöks vid ett tillfälle och jämförs sedan med varandra (Carter, Lubinsky & 

Domholdt, 2011). Som hjälp för att besvara frågeställningarna används standardiserade 

enkäter. Den kvantitativa designen valdes för att frågeställningarna ska kunna analyseras och 

besvaras (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2013). Resultatet presenteras i form av 
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beskrivande och jämförande statistik i frekvenstabeller samt visualiseras genom boxplot-

diagram. 

4.2 Urval 
Urvalet var ändamålsenligt då det fanns en specifik anledning till att just dessa deltagare 

valdes ut (Carter et al, 2011). Samtliga fysioterapeutstudenter i termin 5, dels på en 

fysioterapeututbildning med beteendemedicinsk profil (utbildning 1) och på en 

fysioterapeututbildning utan beteendemedicinsk profil (utbildning 2), tillfrågades om 

deltagande. Termin 5 valdes då studenterna under denna termin får erfarenhet av 

verksamhetsförlagd utbildning inom primärvården. Valet av de skolor som deltog i studien 

var sedan tidigare bestämt av uppdragsgivaren till studien som också hjälpte till med 

kontaktuppgifter till ansvarig för termin 5 på utbildning 2. För att öka chanserna att kunna 

dra en mer sannolik slutsats av resultatet behövde det vara ett deltagande på minst 30 

personer per grupp (Carter et al., 2011). Samtliga studenter i klasserna tillfrågades om 

deltagande. Totalt var det 33 studenter från utbildning 1 och 31 studenter från utbildning 2. 

Två av deltagarna från utbildning 1 lämnade enkäterna blanka och en från utbildning 2 

kunde inte närvara. Dessa erbjöds inte möjlighet att besvara enkäten vid ett senare tillfälle. 

4.2.1 Inklusionskriterier 

För att kunna delta i studien krävdes det att vara fysioterapeutstudent i de utvalda klasserna 

samt att närvara vid datainsamlingstillfället. Andra kriterier var att studenterna skulle ha 

grundläggande läsförståelse i svenska samt att samtliga frågor som analyserades i enkäten 

skulle vara besvarade.  

4.3 Datainsamlingsmetod 

För att besvara syftet och frågeställningarna har två etablerade enkäter använts. Enkäterna 

kallas Physiotherapist Attitude and Beliefs scale (PABS-PT) (Ostelo et al., 2003), se bilaga A, 

samt Health Care Provider – Pain And Impairment Relationship Scale (HC-PAIRS) 

(Rainville, Carlson, Polatin, Gatchel & Indahl, 2000), se bilaga B.  

I denna studie har enkäterna anpassats till fysioterapeutstudenter där de ombads att leva sig 

in i en VFU-situation istället för en arbetssituation. I slutet av enkäten fanns det utrymme för 

deltagarna att lämna påpekanden. Detta är något som Eliasson (2010) rekommenderar då 

det kan vara värdefullt för studiens analys och diskussion för att få åsikter om vad som var 

mer eller mindre bra med enkäterna. 
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4.3.1 Mätning av en biomedicinsk respektive biopsykosocial attityd med hjälp av 
PABS-PT 

Denna enkät har i en studie testats för validitet och reliabilitet. Resultatet visade att 

mätinstrument är reliabla och valida samt att ingen tak- eller golveffekt kunde detekteras 

(Houben et al., 2005). Efter att PABS-PT översattes till svenska översatte sedan en oberoende 

litterär översättare den tillbaka till originalspråket engelska utan att några avvikelser kunde 

konstateras (Overmeer, Boersna, Denison & Linton, 2011).  

PABS-PT består av 36 frågor som syftar till att mäta graden av attityd till en biomedicinsk 

respektive biopsykosocial modell kopplat till ospecifik långvarig ländryggssmärta hos 

patienter. Studenterna ombeds besvara påståenden gällande patienter med ryggsmärtor på 

en sex-gradig ordinalskala som går från ”tar helt och hållet avstånd” till ”instämmer helt och 

hållet”. Den sex-gradiga skalan omvandlas till poäng, från 1 till 6, som mäter två faktorer, 

omfattningen av en biomedicinskt inriktat attityd (faktor 1) och omfattningen av en 

biopsykosocial inriktad attityd (faktor 2). Ju högre poäng deltagaren får i faktor 1 respektive 

faktor 2 desto mer biomedicinsk respektive biopsykosocial attityd bedöms studenten ha 

(Ostelo et al., 2003). Efter att enkäten utvecklades och testades kunde 19 av de 36 frågor 

delas in i faktor 1 eller 2. Resterande frågor kunde delas in i någon av faktorerna. I de 19 

utvalda frågorna är det 10 frågor (fråga 10, 14, 20, 22, 23, 24, 25, 30, 31 och 35) som värderar 

faktor 1 och 9 frågor (fråga 6, 7, 11, 12, 17, 27, 29, 33 och 34) som värderar faktor 2. Eftersom 

faktor 1 innehåller 10 frågor ger det en poängsvariation på 10 till 60 poäng. Faktor 2 som 

består av 9 frågor ger en variation på 9 till 54 poäng. Det behöver inte finnas en korrelation 

mellan att få hög poäng på den ena faktorn och låg på den andra (Houben et al., 2005). Se 

frågorna i bilaga A. 

Frågorna i PABS-PT utgår dels från forskarnas egenkomponerade frågor samt tidigare 

utarbetade enkäter som har visats vara reliabla. Frågorna har omformulerats för att passa 

PABS-PTs ändamål. De tidigare enkäterna är följande: Tempa Scale for Kinesiophobia (TSK) 

som mäter graden av rörelserädsla hos patienter, Fear Avoidence Beliefes Quastionnaire 

(FABQ) som mäter uppfattningen om hur fysisk aktivitet påverkar ländryggssmärta, Back 

Beliefs Quastionnarie (BBQ) som undersöker patienters förhållningssätt och uppfattning 

kring ryggsmärta samt Pain Catastrophizing Scale (PCS) som undersöker patienters grad av 

katastroftankar (Ostelo et al., 2003). 

4.3.2 Mätning av attityd till sambandet mellan smärta och aktivitetsnedsättning med 
hjälp av HC-PAIRS 

Även denna enkät har i en studie av Houben et al. (2005) testats för validitet och reliabilitet. 

Den visar att mätinstrumentet är reliabla och valida samt att ingen tak- eller golveffekt kunde 

detekteras. Efter att HC-PAIRS översattes till svenska översatte sedan en oberoende litterär 

översättare den tillbaka till originalspråket engelska utan att några avvikelser kunde 

konstateras (Overmeer et al., 2011).  

HC-PAIRS är en enkät som mäter tron till ett samband mellan långvarig ryggsmärta hos 

patienter och aktivitetsnedsättning hos dem. Den består av 15 påståenden där deltagarna får 
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värdera påståendet på en sex-gradig skala, från ”tar helt och hållet avstånd” till ”instämmer 

helt och hållet”. Skalstegen omvandlas till poäng från 1 till 6 och resultaten kan då variera 

från 15 till 90 poäng. En hög poäng på HC-PAIRS indikerar att det finns en stark tro att 

långvarig smärta leder till en aktivitetsnedsättning. En låg poäng på HC-PAIRS tyder på ett 

mer biopsykosocialt förhållningssätt då fler faktorer än endast de biologiska kan påverka 

smärttillståndet och aktivitetsnivån (Houben et al., 2005). Se frågorna i bilaga B. 

4.4 Tillvägagångssätt 
För att få tillstånd till att utföra studien kontaktades ansvariga för termin 5 på skolan utan 

beteendemedicinsk profil via telefon som i sin tur, efter godkännande, hänvisade till en 

klassrepresentant för vidare planering av datainsamling. Då mailkontakten med 

klassrepresentanten upphörde togs kontakt med en annan elev i den utvalda klassen. Med 

hjälp av henne bestämdes ett datum då datainsamlingen kunde ske. På skolan med en 

beteendemedicinsk profil gavs ett muntligt godkännande från terminsansvarig för termin 5 

att samla in data under seminarietillfällen då klassen var uppdelad i fyra grupper.  

Datainsamlingen skedde under besök på skolorna där författarna lämnade ut och samlade in 

formulären under ett och samma tillfälle. Vid datainsamlingstillfället presenterades syftet 

med arbetet och deras frivillighet att delta samt delades ett informationsbrev ut (se bilaga C). 

Då tidigare studier påvisade att 19 av de 36 frågor som finns med i PABS-PT tillhörde en viss 

faktor (faktor 1 eller 2) analyserades endast dessa 19 frågor. Trots detta bevarades samtliga 

36 frågor för att bevara enkätens originalform. Totalpoängen för varje faktor räknades ihop 

av en av författarna för att sedan kontrollräknas av den andra. Efter det kodades enkäterna 

och fördes in i SPSS som användes för att analysera data.  

4.5 Dataanalys 
För att beskriva grupperna används en tabell som visar antal deltagare, kön, medelålder samt 

yngsta och äldsta deltagare. För att besvara frågeställningarna gjordes en statistisk analys där 

skillnader mellan två grupper tydliggörs och presenteras i en frekvenstabell och boxplot-

diagram för varje faktor. De värden som visas i tabellerna är gruppstorlek, median och 

kvartiler. 

I och med att enkäternas svarsalternativ var i form av ordinalskala användes en icke 

parametriskt analys i form av Mann-Whitney U-test i dataprogrammet ”Statistical Package 

for the Social Sciences” (SPSS) version 22. Ett p-värde på <0,05 krävs för att resultatet, 

gällande skillnader mellan studentgrupperna, ska vara signifikant. Detta är ett 

rekommenderat värde för denna typ av studier (Carter et al., 2011). 
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4.6 Etiska överväganden 
Detta arbete är skrivet för högskolestudier och behövde därför inte ett etiskt godkännande 

från regional etisk kommitté. Arbeten som utförs av studenter inom ramen för 

högskoleutbildning förutsätts bedrivas under etiskt säkerställda och trygga former. 

Respektive högskola har själva ansvar att detta följs vilket tydliggörs i högskolelagen (SFS 

2003:460). 

Ett informationsbrev skickades ut till våra kontaktpersoner på respektive skola som ombads 

att vidarebefordra brevet till samtliga studenter i termin 5. Där informerades de om syftet 

med studien och varför just de tillfrågades att delta. Det beskrivs även hur frågeformulären är 

strukturerade, på vilket sätt och när datainsamlingen skulle ske. De informeras om att det är 

frivilligt att delta och att de hade rätt att avbryta medverkandet i studien utan närmre 

förklaring. Dessutom fanns våra kontaktuppgifter tillgängliga ifall de skulle ha frågor eller 

kommentarer gällande studien. Se informationsbrevet som bilaga C.  

Varken namn eller personnummer behövde anges vilket minskar risken att kunna härleda 

svaren till en specifik individ. Då denna studie vill ta reda på en generell attityd för grupperna 

är inte varje enskild individ intressant (Eliasson, 2010). Däremot anges ålder och kön för att 

kunna beskriva populationen. All data behandlades konfidentiellt och förvarades utan 

åtkomst för andra. Efter att examensarbetet är godkänt och arkiverat kommer datamaterialet 

förstöras.  
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5 RESULTAT 

Uppgifterna från enkäterna vad gäller kön och ålder visar att grupperna var likartade. Från 

utbildning 1 var 26 av deltagarna kvinnor och 5 var män. Medelåldern för denna grupp var 

24,6. Från utbildning 2 var 23 av deltagarna kvinnor och 7 var män. Medelåldern för denna 

grupp var 23,6. Åldersspannet på deltagarna i utbildning 1 varierade från 21 till 42 år. 

Åldersspannet på deltagarna i utbildning 2 varierade från 21 till 33 år (tabell 1).  

 

Tabell 1. Beskrivning av grupperna utifrån kön och ålder. 

Ålder och kön Studenter på  
utbildning 1 

Studenter på  
utbildning 2 

Totalt antal 
(kvinnor/män) 

31 (26/5) 30 (23/7) 

Medelålder 
(yngsta/äldsta) 

24,6 (21/42) 23,6 (21/33) 

 

Tabell 2. Respektive utbildnings poäng presenterat i median (kvartil 1/kvartil 3). 

 Studenter på 
utbildning 1 

Studenter på 
utbildning 2 

PABS-PT faktor 1 30 (26/33) 34 (31,8/38,5) 

PABS-PT faktor 2 40 (37/43) 36 (34,3/38,5) 

HC-PAIRS 41 (36/43) 45 (39/51,3) 
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5.1 Hur ser eventuella skillnader ut mellan utbildningarna gällande 
studenternas biomedicinska attityd? 

Det fanns en signifikant skillnad mellan grupperna. Av de 31 deltagarna från utbildning 1 

svarade samtliga på alla frågor gällande patienter med ospecifik långvarig ländryggssmärta 

utifrån den biomedicinska faktorn. Poängsumman varierade från 16 till 42 poäng och gav en 

median på 30 poäng med en kvartilavvikelse på 3,5 poäng. Av de 30 deltagarna från 

utbildning 2 svarade samtliga på alla frågor gällande den biomedicinska faktorn. 

Poängsumman av faktor 1 varierade från 26 till 53 poäng och gav en median på 34 poäng 

med en kvartilavvikelse på 3,4 poäng (tabell 2). Enligt resultatet visar detta att 

fysioterapeutstudenterna i termin 5 på utbildning 2 har signifikant mer biomedicinsk attityd 

jämfört med fysioterapeutstudenterna i termin 5 på utbildning 1 (p=0,001). 

 

 

Figur 1. Respektive studentgruppers poäng visat i boxplot utifrån faktor 1 (graden av en biomedicinsk 

attityd). 
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5.2 Hur ser eventuella skillnader ut mellan utbildningarna gällande 
studenternas biopsykosociala attityd? 

Det fanns även här en statistiskt signifikant skillnad mellan grupperna. Av de 31 deltagarna 

från utbildning 1 svarade samtliga på alla frågor gällande patienter med ospecifik långvarig 

ländryggssmärta utifrån den biopsykosociala faktorn. Poängsumman varierade från 30 till 45 

poäng och gav en median på 40 poäng med en kvartilavvikelse på 3 poäng. Av de 30 

deltagare från utbildning 2 svarade samtliga på alla frågor gällande den biopsykosociala 

faktorn. Poängsumman av faktor 2 varierade från 27 till 45 poäng och gav en median på 36 

poäng med en kvartilavvikelse på 2,1 poäng (tabell 3). Enligt resultatet visar detta att 

fysioterapeutstudenterna i termin 5 på utbildning 1 har signifikant mer biopsykosocial attityd 

jämfört med fysioterapeutstudenterna i termin 5 på utbildning 2 (p=0,001).  

 

 

Figur 2. Respektive studentgruppers poäng visat i boxplot utifrån faktor 2 (graden av en 

biopsykosocial attityd). 
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5.3 Hur ser eventuella skillnader ut mellan utbildningarna gällande 
studenternas attityd till kopplingen mellan långvarig ospecifik 
ländryggsmärta och aktivitetsnedsättning?  

Den andra enkäten som undersöker fysioterapeutstudenters attityd gällande sambandet 

mellan ospecifik långvarig ryggsmärta hos patienten och aktivitetsnedsättning vid dessa 

besvär visade att det fanns en signifikant skillnad mellan de två utbildningarna som deltog i 

studien. De 31 deltagarna från utbildning 1 fullföljde hela enkäten. Summan av deras svar 

varierade mellan 28 och 56 poäng. Detta gav en median på 41 poäng med en kvartilavvikelse 

på 3,5 poäng. Även de 30 deltagarna från utbildning 2 fullföljde hela enkäten. Summan av 

deras svar varierade mellan 28 och 63 poäng. Detta gav en median på 45 poäng med en 

kvartilavvikelse på 6,2 poäng (tabell 4). Resultatet visar att utbildning 2 i signifikant högre 

grad ser ett samband mellan smärta och aktivitetsnedsättning (p=0,012).  

 

 

Figur 3. Respektive studentgruppers poäng visat i boxplot utifrån HC-PAIRS (attityden till samband 

mellan smärta och aktivitetsnedsättning). 
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6 DISKUSSION 

6.1 Resultatsammanfattning 

Syftet med denna studie var att undersöka och beskriva om studentgruppernas attityder 

skilde sig åt, vad gäller behandling av patienter med ospecifik långvarig ländryggssmärta 

samt synen på sambandet mellan smärta och minskad aktivitetsnivå vid dessa besvär. För att 

undersöka detta har en enkätundersökning gjorts på studenter som går på en utbildning med 

en beteendemedicinsk profil (utbildning 1) och på en utbildning utan beteendemedicinsk 

profil (utbildning 2). Resultaten jämfördes sedan med varandra. Enkäterna inkluderade 

studenternas biopsykosociala respektive biomedicinska attityd samt attityd till 

aktivitetsnedsättning hos patienter med ospecifik långvarig längryggssmärta. Resultatet 

visade att studenterna på utbildning 1 hade en mer biopsykosocial attityd medan studenterna 

på utbildning 2 hade en mer biomedicinsk attityd. Studenterna på utbildning 2 såg ett större 

samband mellan ospecifik långvarig längdryggssmärta och aktivitetsnedsättning.  

6.2 Resultatdiskussion 
Det finns inget facit över vad som är rätt eller fel svar på frågorna i enkäterna, det handlar 

mer om att jämföra om personen som svarar har en mer biomedicinsk eller biopsykosocial 

attityd. Poängsystemet baseras inte heller på bestämda intervaller mellan poäng som 

indikerar till exempel låg, medel eller hög grad av en viss attityd. Resultatet kan endast 

användas i jämförande syfte mellan olika individer eller som i detta fall mellan grupper.  

PABS-PT har visat sig mäta två faktorer, graden av biomedicinsk attityd (faktor 1) och graden 

av biopsykosocial attityd (faktor 2). Resultatet av faktor 1 visar att studenterna på utbildning 

1 har en mindre biomedicinsk attityd i jämförelse med studenterna på utbildning 2. 

Resultatet av faktor 2 visar att studenterna på utbildning 1 har en mer biopsykosocial attityd 

än studenterna på utbildning 2. Orsaken till denna skillnad kan möjligtvis bero på 

utbildningarnas studieupplägg. Beroende på vad som ingår i undervisningen och vad 

föreläsarna anser är viktigt kan detta påverka studenternas attityder. Det är rimligt att tro att 

dessa attityder bevaras när studenterna blir färdiga fysioterapeuter. I och med detta kan 

patientens behandling påverkas beroende på var fysioterapeuten gått sin utbildning. Då 

resultatet så tydligt visar att utbildning 1 både hade en mindre biomedicinsk attityd och en 

mer biopsykosocial attityd än utbildning 2 tyder det på en starkare reliabilitet än om ena 

gruppen hade fått en högre medianpoäng på båda faktorerna jämfört med den andra 

gruppen. I detta fall fanns det en relation mellan en högre poäng på faktor 1 och en lägre 

poäng på faktor 2 och vice versa hos studentgrupperna.  

En hög poäng på HC-PAIRS tolkas som en stark tro till att det finns ett samband mellan 

ospecifik långvarig ryggsmärta och aktivitetsnedsättning. En låg poäng tolkas som en mer 

biopsykosocial attityd där ospecifik långvarig ryggsmärta hos patienten inte tvunget behöver 

vara en anledning till aktivitetsnedsättning. Resultatet av svaren i HC-PAIRS-enkäten visar 
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att studenterna på utbildning 1, i större utsträckning än studenterna på utbildning 2, inte 

tycker att smärtan bör hindra patienten från att aktivera sig. Har studenterna en tro om att 

smärta kan förklaras av att det har uppstått en vävnadsskada är det möjligt att de i högre 

grad avråder fysisk aktivitet.  

Utifrån den socialkognitiva teorin där det sker ett samspel mellan individ, beteende och 

omgivning vid beteendeinlärning kan även patienten påverka fysioterapeutstudentens attityd 

(Bandura, 1987). En anledning till resultatet kan vara att studenterna i grupperna, under sin 

verksamhetsförlagda utbildning, har träffat olika många patienter med ospecifik långvarig 

ländryggssmärta och dessa patienter kan ha haft olika inställningar till fysisk aktivitet vid sitt 

tillstånd. En osäkerhet hos fysioterapeutstudenter skulle kunna göra dem mer lättpåverkade 

av en negativ syn på aktivitet hos patienten. Detta skulle i sin tur kunna påverka valet av 

rekommenderad aktivitetsnivå vid behandling.  

I denna studie visade resultaten att den studentgrupp som hade en hög medianpoäng på HC-

PAIRS även hade en hög medianpoäng på den biopsykosociala faktorn i PABS-PT och vice 

versa. Detta indikerar att fysioterapeutstudenter med en biopsykosocial attityd inte i lika stor 

utsträckning tror att det finns en koppling mellan ospecifik långvarig ländryggssmärta och 

aktivitetsnedsättning.  

6.2.1 Studiens resultat i förhållande till tidigare forskning 

Forskning har visat att fysioterapeuter som arbetar biomedicinskt har en större tendens att 

avråda patienter med långvarig smärta från aktivitet än fysioterapeuter med en mer 

biopsykosocial attityd (Linton el at, 2002). Detta stämmer överens med resultaten från HC-

PAIRS kopplat till PABS-PT som visar att studenterna på utbildning 1 har en mer 

biopsykosocial attityd.  

En studie som har undersökt attityder hos fysioterapeutstudenter, gällande behandling av 

ryggsmärta, använde sig av PABS-PT för att jämföra hur studenter vill agera och faktiskt 

agerade utifrån ett patientfall. Deras resultat från PABS-PT visar att studenterna hade ett 

medelvärde på 29,8 poäng på faktor 1 och 37,5 poäng på faktor 2 (Houben, Gijsen, Peterson, 

Jong & Vlaeyen, 2005). Om gruppernas resultat i vår studie jämförs med resultatet från 

studien ovan visar det att studenterna på utbildning 1 hade en lägre median och studenterna 

på utbildning 2 en högre median utifrån den biomedicinska faktorn. Både studenterna på 

utbildning 1 och utbildning 2 hade en högre median utifrån den biopsykosociala faktorn 

jämfört med gruppens medelvärde i studien av Houben et al. (2005). Denna jämförelse görs 

för att få en bild av hur våra gruppers resultat ser ut i förhållande till likande grupper i andra 

studier. Dock så är denna källa cirka tio år gammal vilket kan vara en anledning till att 

resultaten skiljer sig åt då attityderna kan ha förändrats sedan dess.  

En studie som liknar vår har undersökt kulturella skillnader hos fysioterapeutstudenter från 

Australien och Brasilien, i deras attityd till sambandet mellan långvarig smärta och 

aktivitetsnedsättning, genom att använda sig av HC-PAIRS. De brasilianska studenterna 

hade ett medelvärde på 64,4 poäng och de australienska studenterna hade ett medelvärde på 

53,3 poäng (Ferreira, Ferreira, Latimer, Maher & Refshauge, 2004). Utifrån denna studie kan 
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vi jämföra våra gruppers resultat från HC-PAIRS och det visar att studenterna på båda 

utbildningarna i vår studie hade en lägre median än både de australienska och de 

brasilianska fysioterapeutstudenternas medelvärde. Detta tyder på en mer biopsykosocial 

attityd hos båda grupperna i vår studie vad gäller smärta och aktivitetsnivå. Eventuellt skulle 

en förklaring kunna vara att båda utbildningarna i denna studie är svenska och en kulturell 

skillnad kan då finnas. Det är möjligt att det finns en ökad kunskap och acceptans till en den 

biopsykosociala modellen vilket speglas i studenternas resultat. Möjligen skulle även en 

förklaring till dessa skillnader kunna vara att olika utbildningar kan ha fokuserat på olika 

resultat och rekommendationer utifrån forskning i utformning av kursplaner. Även här bör 

hänsyn tas till att källan är tio år gammal och det kan ha skett en förändring sedan dess.  

6.2.2 Ytterligare möjliga orsaker till resultatet  

Författarna till denna studie har en uppfattning om att det främst är utbildningens upplägg 

som påverkar studenternas attityder men det kan även bero på andra faktorer. En möjlig 

faktor är vilka attityder studenternas handledare har under den verksamhetsförlagda 

utbildningen. Eftersom vi skapar attityder utifrån erfarenheter (NE, 2016) spelar 

handledarna en stor roll. Om exempelvis studenter får se goda resultat utifrån att 

handledaren använt sig av en biopsykosocial modell är det troligt att studenterna tillämpar 

en mer biopsykosocial attityd. Detsamma gäller om studenterna upplever goda resultat 

utifrån en biomedicinsk arbetsmodell. Detta stämmer överens med Banduras socialkognitiva 

teori om att olika faktorer påverkar varandra och leder till en beteendeförändring (Bandura, 

1986).  

Enligt den socialkognitiva teorin sker en beteendeförändring utifrån ett samspel mellan 

individ, omgivning och beteenden (Denison & Åsenlöf, 2012). För att patienter med ospecifik 

långvarig ländryggssmärta ska följa fysioterapeutstudentens rekommendationer gällande en 

ökad aktivitetsnivå kan det ofta krävas en hälsofrämjande beteendeförändring hos patienten. 

Fysioterapeutstudenten är då en omgivningsfaktor som kan påverka patienten i detta. Det 

finns i sin tur många saker som kan påverka fysioterapeutstudenten som omgivningsfaktor. 

Detta kan till exempel vara utbildningen, handledare och andra tidigare erfarenheter. 

Fysioterapeutstudentens behandlingsupplägg kan komma att påverkas mycket av patientens 

beteende och behöver då anpassas efter varje enskild individ. Att ha den biopsykosociala 

modellen i åtanke kan då vara ett bra redskap för att lyckas genomföra en hälsofrämjande 

beteendeförändring hos patienten eftersom denna behandlingsmodell har visats vara 

framgångsrik (SBU, 2010).  

En biomedicinsk modell och en biopsykosocial modell är inte varandras motsatser. Den 

biopsykosociala modellen inkluderar ett biomedicinskt tankesätt och hos patienter med 

långvarig ryggsmärta är en biopsykosocial modell i bedömning och behandling att föredra 

(SBU, 2010). I andra fall kan den enda förklaringen till en patients besvär vara biologiska och 

därmed är en biomedicinsk bedömning och behandling tillräcklig.  
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6.2.3 Tillämpning av resultatet  

Analysen har visat att det fanns statistiskt signifikanta skillnader mellan studentgrupperna i 

samtliga faktorer.  Författarna förmodar att det är kliniskt relevant att i hög grad tillämpa 

den biopsykosociala modellen i utbildningarna, då detta överensstämmer med de allmänna 

rekommendationerna vid behandling för patienter med långvarig ospecifik ländryggssmärta. 

Den biopsykosociala modellen bör därför fortsätta att implementeras i 

fysioterapeututbildningarna. Det kan även bli mer kostnadseffektivt att vägleda patienter till 

en mer aktiv vardag samt snabb återgång till arbetet än att avråda patienter från att aktivera 

sig. Detta gör att det även är kliniskt relevant att ha en biopsykosocial attityd när studenterna 

sedan är färdigutbildade och ska börja arbeta kliniskt. Resultatet är i viss mån överförbart till 

fysioterapeutprograms utbildningsupplägg då en skillnad finns mellan studenters attityder 

som troligen beror på de två olika fysioterapeutprogrammens studieupplägg. 

Med dessa potentiella faktorer som påverkat resultatet i åtanke så behöver inte skillnaderna i 

attityder spegla hur det faktiska behandlingsupplägget ser ut. Bara för att studenterna har en 

attityd till en viss behandling behöver det inte tvunget resultera i att de tillämpar detta i sin 

behandling (Houben et al., 2005).  

6.2.4 Framtida forskning 

Ytterligare forskning inom detta område kan inrikta sig på om en attityd verkligen tillämpas i 

behandlingen av patienter. Då skulle en studie kunnat göras på de studenter som svarat på 

enkäten för att se om skillnaden i attityder även visas i behandlingen. Arbetar en 

fysioterapeut med en mer biopsykosocial attityd verkligen efter den biopsykosociala 

modellen? En sådan studie hade kunnat visa om attityderna verkligen tillämpas i 

behandlingen.  

Studier behöver göras där resultatet av en biopsykosocial respektive biomedicinsk 

behandling av patienter med ospecifik långvarig ländryggssmärta undersöks och jämförs. 

Dessa bör inrikta sig på både effekten av behandlingen samt kostnadseffektiviteten. Det är 

rimligt att anta att vårdgivare har en större villighet att utföra en viss typ av behandling om 

kostnadseffektiviteten är hög. Om framtida forskning skulle undersöka vilken typ av 

behandling som är mest kostnadseffektiv kan det användas som ytterligare argument till att 

tillämpa en viss modell. För att styrka antagandet om att en biopsykosocial modell är att 

föredra framför en biomedicinsk behövs vidare forskning inom detta område. Detta bekräftas 

även i SBUs rapport om långvarig smärta. Där beskriver de tillgången till hälsoekonomiska 

studier som bristfällig vad gäller effekten av olika icke-farmakologiska behandlingsmetoder 

(SBU, 2010).  
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6.3 Metoddiskussion 

6.3.1 Val av design 

Den valda designen gjordes för att kunna jämföra två studentgrupper med varandra. Detta 

ger en övergripande bild av hela gruppens gemensamma svar. Hade istället en kvalitativ 

design valts är det en tolkande studie, som då ger mer utförliga svar kring några få individers 

attityder, utifrån den biopsykosociala respektive biomedicinska modellen. Dessa svar hade 

dock inte kunnat representera hela gruppen och går därmed inte att generalisera över en 

population (Carter et al., 2011). Däremot hade det varit intressant att komplettera studien 

med en kvalitativ del där studenterna hade kunnat beskriva varför och hur de beter sig i vissa 

specifika situationer samt beskriva vad de tycker och tänker om ett ämne (Ahrne & Svennson, 

2015). Då kan upplevelser av studieupplägget på respektive utbildning tydligare 

uppmärksammas. Exempelvis hade upplevelsen av att gå en utbildning med respektive utan 

en beteendemedicinsk profil kunnat undersökas och även hur studenterna tycker att detta 

har påverkat deras attityd till behandling för patienter med långvarig ospecifik 

ländryggsmärta och deras aktivitetsnivå. Resultatet av en sådan studie hade varit mer 

djupgående och individspecifik vilket också är ett outforskat område.  

6.3.2 Urval 

Ändamålsenligt urval används då det finns en specifik anledning till att välja ut just de 

deltagarna. Anledningen till det ändamålsenliga urvalet och att just dessa skolor valdes ut var 

att författarna själva gick på utbildning 1 med en beteendemedicinsk profil och ville jämföra 

studenterna på den egna utbildningen med studenterna på en utbildning utan 

beteendemedicinsk profil. Det ändamålsenliga urvalet ökar den externa validiteten då 

deltagarna ingår i den population som resultatet förhoppningsvis ska kunna generaliseras 

över (Carter et al., 2011). Flera faktorer spelade roll i valet av utbildning 2. Den 

grundläggande anledningen var att det redan fanns en kontakt med den utbildningen genom 

uppdragsgivaren och även att den befann sig på rimligt avstånd för att göra ett besök på 

skolan. Detta underlättade valet av skola och genomförandet. Storleken på klassen spelade 

också roll i urvalet då de var ungefär lika stora, detta bekräftades också efter att enkäterna 

var insamlade då det visades vara endast en skillnad på en deltagare mellan grupperna. Det 

fanns även en uppfattning hos författarna om att en del andra fysioterapeututbildningar i 

landet i högre grad än utbildning 2 har implementerat det biopsykosociala tankesättet i 

utbildningen och därför gjordes inte jämförelsen med en av dem.  

En viktig del i urvalet var att studenterna skulle ha varit ute på verksamhetsförlagd 

utbildning inom primärvården. Detta kriterium baseras på att det fanns en uppfattning hos 

författarna om att det är inom den verksamhet där fysioterapeutstudenter i störst 

utsträckning möter flest patienter med ospecifik långvarig ländryggssmärta.  
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6.3.3 Datainsamling 

Ett orosmoment inför datainsamlingen var huruvida studenterna var villiga att delta och 

svara på enkäterna. På grund av detta valde författarna att besöka studentgrupperna i 

samband med datainsamlingen i förhoppning om att detta skulle bidra till ett tillräckligt 

deltagande. En anledning till det låga bortfallet kan bero på att författarna personligen 

besökte båda utbildningarna, denna uppfattning stödjs av Eliasson (2010). Undersökningar 

som saknar den direkta mänskliga kontakten brukar i större utsträckning få ett lägre 

deltagarantal. Om det är möjligt att besöka de utvalda grupperna istället för att skicka ut 

enkäterna är det att föredra för att få ett högt deltagarantal (Eliasson, 2010). Hade istället 

enkäterna vidarebefordrats via en annan person eller mailat dem till de tillfrågade, finns 

misstanke om att det hade minskat motivationen till att delta då de får en mindre förståelse 

för arbetets betydelse för oss.  

Ett dilemma i datainsamlingen är hur relevant informationen angående kön och ålder är då 

studien jämför två gruppers poäng och inte specifika studenters poäng (Eliasson, 2010). 

Denna information är ändå med då författarna vill kunna beskriva populationen och anser att 

data förvaras på ett så pass skyddat sätt att obehöriga inte kan få tag på det. Dessutom är de 

frågorna med i originalenkäterna och så lite redigering av dem som möjligt ville göras.  

En möjlig felkälla är att instruktioner under datainsamlingstillfället inte utfördes helt 

identiskt. På utbildning 1 delades enkäterna ut under seminarietillfällen för studenterna och 

då var inte hela klassen samlad. På grund av att det var fyra seminariegrupper och författarna 

endast är två personer som inte kunde närvara vid alla seminarietillfällen kunde inte alla 

studenter på utbildning 1 höra den kortfattade muntliga presentationen av arbetet innan de 

började fylla i enkäterna. Därför kunde eventuella frågor inte besvaras på plats innan 

studenterna i utbildning 1 besvarade enkäterna. Dock så fanns vetskapen om att detta 

problem kunde uppstå och därför hade ett mail i förväg skickats ut till samtliga i klassen. 

Detta mail innehöll information om syftet och datainsamlingen samt möjlighet att ställa 

frågor via mail inför besvarandet av enkäterna. Då inga frågor ställdes från deltagarna, 

varken via mail eller muntligt, förutsätts att informationen var tillräcklig. Under 

datainsamlingstillfället på utbildning 2 var hela klassen samlad och därför kunde kortfattad 

information om studien ges. Samma information som muntligt redogjordes framkom även 

skriftligt i en informationstext som försättsblad i samtliga enkäter för att ge alla möjlighet att 

ta del av informationen. Då ingen ytterligare information utöver det som stod i 

informationsbrevet gavs ut gör det studien reproducerbar och ökar studiens externa validitet 

(Carter et al., 2011).  

Båda datainsamlingstillfällena var efter att studenterna avslutat den sista föreläsningen för 

dagen. Tiden för att besvara enkäterna beräknades ta cirka 15 minuter men detta är förstås 

individuellt. En del individer är i behov av mer tid till att läsa igenom frågorna och en del 

behöver längre tid att tänka ut vad de ska svara. För att tillgodose dessa behov fanns det 

ingen begränsning om hur lång tid de fick ta på sig att besvara frågorna och det var ett skäl 

till att lämna ut enkäterna efter den sista föreläsningen på dagen så att de inte påverkade 

andra schemalagda föreläsningar. Trots detta kan deltagare ha haft andra tider att passa och 

därför inte svarat lika noggrant för att bli färdiga så fort som möjligt. 
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En svårighet under datainsamlingstillfället var att det var besvärligt att få kontakt med 

lämplig person från utbildning 2 för att bestämma tid och datum då författarna skulle besöka 

klassen. Fysioterapeutprogrammet där hade en policy att den här typen av arbete skulle 

godkännas av och planeras tillsammans med studenterna i den berörda klassen. 

Kommunikationen med den klassrepresentant som kontaktuppgifter fanns till var bristfällig 

och ansvaret för detta ligger både på författarna och klassrepresentanten. Planeringen kunde 

trots detta fortsätta genom en annan student i den berörda klassen vilket ledde till att 

datasamlingen gick att genomföra. Detta bedöms inte ha påverkat studien.  

6.3.4 Mätinstrumenten 

Mätinstrumenten för denna studie är valida och reliabla vilket gör studien reproducerbar 

(Houben et al., 2004). Dock är enkäterna utformad för redan färdiga fysioterapeuter och inte 

fysioterapeutstudenter. Detta är något som har funnits i åtanke och därför ändrades 

instruktionerna något i informationstexten för att passa in på studenterna. Eftersom det är 

förutbestämda svar ger det inte utrymme för motivering eller förtydligande. Vid 

enkätundersökningar finns det en risk att deltagare överdriver sin redogörelse om det som 

tros vara positiva beteenden för att så bra som möjligt passa in i det som är socialt önskvärt. 

Svaren kan vara en bild av hur personen uppfattar sig själv eller vill vara trots att personen 

inte är så i verkligheten (Ejlertsson, 2005).  

Som beskrivet i metoden så bestod PABS-PT enkäten av 36 frågor. Då tidigare studier som 

har testat enkäten har kommit fram till att endast 19 av frågorna tillhör antingen en 

biomedicinsk eller biopsykosocial faktor valdes det att endast ha med dessa i analysen 

(Houben et al., 2004). Trots att endast dessa frågor analyserades fick deltagarna besvara 

samtliga 36 frågor. Anledningen till detta var att författarna ännu inte var fullt införstådda i 

varför de övriga frågorna som inte tillhörde någon faktor fortfarande fanns kvar i 

originalenkäten och ville därför ha svar på alla 36 frågor och därmed inte riskera att gå miste 

om viktig information. Hade datainsamlingen gjorts om idag skulle enkäterna varit 

redigerade och då hade endast de 19 frågorna som analyserats varit med. Detta för att 

underlätta för deltagarna som då inte hade behövt lägga lika mycket tid på att svara. En 

deltagare nämnde i kommentarsfältet att enkäten var lite väl lång. Detta kan ha varit en 

felkälla till resultatet eftersom det därmed fanns en risk att deltagare inte orkat hålla full 

koncentration genom hela enkäten.  

Anledningen till valet av två enkäter istället för att endast välja en av dem var att både kunna 

undersöka och jämföra fler faktorer. Huvudsyftet var att undersöka hur präglade 

biopsykosociala respektive biomedicinska attityder studenterna har vilket PABS-PT 

undersöker. Dock så var det relevant att kunna tydliggöra hur detta implementeras i mötet 

och utformningen av behandlingen med patienten, i detta fall synen på vad som är rätt 

mängd fysisk aktivitet, vilket framgår genom HC-PAIRS. I och med detta kan båda 

enkäternas delar analysera var för sig men även undersöka om det finns samband mellan 

resultaten. Då det tas fram tre värden av undersökningen (två från PABS-PT och ett från HC-

PAIRS) kan, om svaren överensstämmer, en mer reliabel slutsats av resultaten dras än om 

endast ett värde hade undersökts.  
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6.3.5 Dataanalys 

Anledningen till att vi valde att göra en icke parametrisk analys var för att följa de riktlinjer 

som ges vid analys av ordinaldata som innebär att det inte är jämna skalsteg mellan 

svarsalternativen. Då medianvärden beräknades minimerades risken för att extremvärden 

skulle påverka resultatet. För att tillgodose dessa faktorer samt för att jämföra två oberoende 

grupper användes ett Mann-Whitney U-test (Carter et al., 2011).   

6.3.6 Ytterligare faktorer som kan ha påverkat resultatet 

En omständighet som kan ha påverkat resultatet för studenterna på utbildning 2, framför allt 

när det gäller svaren i HC-PAIRS, är att de precis innan enkäten skulle besvaras hade en 

föreläsning med en anställd från försäkringskassan gällande bland annat sjukskrivningar. Vid 

en rast under föreläsningen pratade författarna med föreläsaren om denna studie och 

förklarade syftet med den. Han tyckte att detta var mycket intressant och kunde koppla det 

en hel del till sitt arbete. Till följd av detta tog han i slutet av denna föreläsning upp ospecifik 

ryggsmärta som ett exempel. Då berättade han att det sällan finns anledning för dessa 

patienter att vara sjukskrivna en längre tid utan borde återgå till arbetet så fort som möjligt 

då de bör aktivera sig. Trots det som föreläsaren precis hade berättat fick studenterna på 

utbildning 2 en högre poäng än studenterna på utbildning 1 på HC-PARIS, som undersöker 

hur fysioterapeutstudenterna ser på sambandet mellan ospecifik långvarig ländryggssmärta 

och aktivitetsnedsättning hos dessa patienter. Det går tyvärr inte att ta reda på om detta hade 

någon påverkan på resultatet men vi tror att det finns en stor risk att studenterna hade detta i 

åtanke när de besvarade frågorna. En logisk spekulation är att om föreläsaren inte tagit upp 

detta exempel så misstänks poängen från HC-PAIRS blivit högre för studenterna på 

utbildning 2 och det hade då varit en ännu större poängskillnad mellan utbildningarna.  

Eftersom studenterna på utbildning 1 går ett fysioterapeutprogram med en 

beteendemedicinsk profil kan detta i hög grad påverkat deras svar. Inte bara genom att 

skolans beteendemedicinska undervisning faktiskt påverkat deras attityd till en 

biopsykosocial modell utan också att de känner en viss förpliktelse gentemot utbildningen att 

svara enligt en biopsykosocial attityd för att framhäva utbildningens profil. Studenterna på 

utbildning 1 kan känna att det är mer socialt accepterat inom gruppen att ha en mer 

biopsykosocial attityd eftersom undervisningen präglas av detta genom hela utbildningen. 

Till följd av att studenterna på utbildning 1 var mer införstådda i arbetet och att det var en 

jämförande studie kan de ha svarat överdrivet biopsykosocialt eller mindre biomedicinskt. 

6.4 Etikdiskussion  
I informationsbrevet stod det att studenterna skulle vara anonyma, detta har till viss del inte 

följts då författarna var med medan enkäterna besvarades och kunde se vilka som deltog. Vår 

närvaro kan även ha påverkat att de kände sig tvungna att delta trots att vi hade informerat 

om att det var frivilligt. Studiens design gör att det är lättare att bevara deltagarnas 

anonymitet då det är en jämförelse på gruppnivå och inte redovisar några enskilda individers 
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svar. Dock så kan det faktum att det finns en beskrivning av grupperna utifrån ålder och kön 

göra att de som läser arbetet i viss mån räkna ut vilka som deltog i studien men dock inte vad 

de har svarat. När studien är färdig och godkänd kommer datamaterialet att förstöras. Inga 

eventuella risker med att delta har konstaterats under studiens gång.  

7 SLUTSATS 

Det fanns en signifikant skillnad mellan studentgrupperna gällande attityder till en 

biopsykosocial och en biomedicinsk arbetsmodell. Studentgrupperna skiljde sig även åt vad 

gällde synen på aktivitetsnedsättning hos patienter med ospecifik långvarig ländryggssmärta. 

Studenterna på utbildning 1 med en beteendemedicinsk profil hade i större utsträckning en 

biopsykosocial attityd och såg även ett mindre samband mellan ospecifik långvarig 

ländryggssmärta hos patienter och aktivitetsnedsättning hos dessa patienter. Studenterna på 

utbildningen utan beteendemedicinsk profil hade i större utsträckning en biomedicinsk 

attityd och såg ett större samband mellan långvarig ospecifik ländryggssmärta och patienters 

aktivitetsnedsättning. Detta talar för att utbildningens inriktning påverkar studenternas 

attityder och att kurser inom beteendemedicin kan ge en mer biopsykosocial attityd hos 

studenter.  

Resultatet kan vara användbart för utbildningen med en beteendemedicinsk profil då det 

styrker deras ambition att profilera sig på detta sätt. Det är troligt att utbildningens profil 

påverkar studenternas beteenden i mötet med patienter. För att utveckla denna studie, och se 

om attityderna hos samma studenter stämmer överens med hur det kliniska arbetet utförs då 

de är färdiga fysioterapeuter, hade det varit intressant att undersöka dem vid ett senare 

tillfälle. En sådan jämförelse skulle kunna belysa om deras attityder förändrats efter att de 

fått mer erfarenhet av det kliniska arbetet.   
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BILAGA A  
 
 
 
 
 

Physiotherapist Attitude and Beliefs scale 
 

(PABS) 
 

 
 

RWJG Ostelo, SGM van den Berg, JWS Vlaeyen, HCW de Vet, PMJC Wolters 
 
 
 
 
 
 
INSTRUKTIONER: 
 
Föreställ dig att du under VFUn möter en patient som har allmänna ryggsmärtor. I 
detta frågeformulär avses inte ryggsmärtor som beror på nervrot skada, cauda equina 
syndrom, frakturer, infektioner, en inflammation, en tumör eller metastas. Tänk igenom 
varje påstående här nedan och ringa in den siffra som bäst motsvarar din uppfattning. 
 
Detta är inget kunskapstest. Det finns inget rätt eller fel svar på frågorna. Vi vill 
veta Din uppfattning; andras uppfattning är orelevant i sammanhanget.  
 
 
 
 
 
 
Exempel: “Att äta apelsiner är farligt för hälsan” 
 
Om du helt tar avstånd från detta påstående ska du ringa in nummer 1:  
 
Tar helt och 

hållet 
avstånd 

Tar avstånd 
till viss del 

Tar lite 
avstånd  

Instämmer 
lite grand 

Instämmer 
till viss del 

Instämmer helt 
och hållet 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 
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Observera: 
 
För att uppgifterna ska kunna behandlas korrekt är det viktigt att du anger din åsikt om 
alla påståendena, även om  du  tycker att ”dubbla” påståenden har tagits med. 
 
 
 
 
 

Allmänna  frågor 
 
 
Födelseår: 19__  
       
Kön: ¨  Man 

¨  Kvinna   
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 Tar helt 
och hållet 
avstånd 

Tar 
avstånd 
till viss 

del 

Tar lite 
avstånd  

Instämmer 
lite grand 

Instämmer 
till viss del 

Instämmer 
helt och 

hållet 

       
1) Ont i ryggen betyder att man ska avstå från fysisk 

aktivitet för att undvika att bli skadad  
 
¨ 

 
¨ 

 
¨ 

 
¨ 

 
¨ 

 
¨ 

       
2) Bra hållning förebygger ont i ryggen  ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 
       
3) Kunskap om vävnadsskada är inte nödvändig för 

effektiv behandling  
 
¨ 

 
¨ 

 
¨ 

 
¨ 

 
¨ 

 
¨ 

       
4) Minskning av daglig fysisk belastning är en viktig del 

i behandlingen av ont i ryggen  
 
¨ 

 
¨ 

 
¨ 

 
¨ 

 
¨ 

 
¨ 

       
5) Vid ont i ryggen söks för lite efter den 

bakomliggande organiska orsaken  
 
¨ 

 
¨ 

 
¨ 

 
¨ 

 
¨ 

 
¨ 

       
6) Mental stress kan orsaka ryggsmärtor även om det 

inte finns vävnadsskador 
 
¨ 

 
¨ 

 
¨ 

 
¨ 

 
¨ 

 
¨ 

       
7) Orsaken till ryggsmärta är okänt  ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 
       
8) Ensidig fysisk belastning orsakar inte ont i ryggen  ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 
       
9) Patienter med ont i ryggen bör undvika aktiviteter 

som belastar ryggen  
 
¨ 

 
¨ 

 
¨ 

 
¨ 

 
¨ 

 
¨ 

       
10) Smärta är en nociceptiv stimuli som signalerar 
vävnadsskada  

 
¨ 

 
¨ 

 
¨ 

 
¨ 

 
¨ 

 
¨ 

       
11) En patient som har mycket ont i ryggen har nytta 

av fysisk aktivitet  
 
¨ 

 
¨ 

 
¨ 

 
¨ 

 
¨ 

 
¨ 

       
12) Funktionella inskränkningar vid ont i ryggen är ett 

resultat av psykosociala faktorer  
 
¨ 

 
¨ 

 
¨ 

 
¨ 

 
¨ 

 
¨ 

       
13) Det bästa rådet vid ont i ryggen är: “akta dig” och 

“gör inga onödiga rörelser”  
 
¨ 

 
¨ 

 
¨ 

 
¨ 

 
¨ 

 
¨ 

       
14) Patienter med ryggsmärta borde enbart göra 

smärtfria övningar  
 
¨ 

 
¨ 

 
¨ 

 
¨ 

 
¨ 

 
¨ 

       
15) Ryggsmärta antyder att det är någonting i ryggen 

som är allvarligt fel  
 
¨ 

 
¨ 

 
¨ 

 
¨ 

 
¨ 

 
¨ 

       
16) Hur patienter ser på deras smärta påverkar 

förloppet av deras symptom  
 
¨ 

 
¨ 

 
¨ 

 
¨ 

 
¨ 

 
¨ 

       
 Tar helt 

och hållet 
avstånd 

Tar 
avstånd 
till viss 

del 

Tar lite 
avstånd  

Instämmer 
lite grand 

Instämmer 
till viss del 

Instämmer 
helt och 

hållet 
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 Tar helt 
och hållet 
avstånd 

Tar 
avstånd 
till viss 

del 

Tar lite 
avstånd  

Instämmer 
lite grand 

Instämmer 
till viss del 

Instämmer 
helt och 

hållet 

       
17) Behandling kan vara framgångsrik även om 

smärtan kvarstår 
 
¨ 

 
¨ 

 
¨ 

 
¨ 

 
¨ 

 
¨ 

       
18) Funktionella besvär till följd av ryggsmärta kan 

försvinna helt genom behandling  
 
¨ 

 
¨ 

 
¨ 

 
¨ 

 
¨ 

 
¨ 

       
19) Om ADL orsakar mer ryggbesvär är det inte farligt  ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 
       
20) Ryggont betyder att det finns en organisk skada  ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 
       
21) Idrott ska inte rekommenderas till patienter med 

ryggbesvär  
 
¨ 

 
¨ 

 
¨ 

 
¨ 

 
¨ 

 
¨ 

       
22) Om ryggsmärtan ökar i intensitet anpassar jag 

omedelbart övningarna i min behandling  
 
¨ 

 
¨ 

 
¨ 

 
¨ 

 
¨ 

 
¨ 

       
23) Om behandlingen inte leder till en smärtminskning 

finns det stor risk för allvarliga inskränkningar på 
lång sikt  

 
¨ 

 
¨ 

 
¨ 

 
¨ 

 
¨ 

 
¨ 

       
24) Smärtminskning är ett villkor för att återställa 

normal funktion  
 
¨ 

 
¨ 

 
¨ 

 
¨ 

 
¨ 

 
¨ 

       
25) Ökad smärta tyder på ny vävnadsskada eller 

utökning av existerande vävnadsskada  
 
¨ 

 
¨ 

 
¨ 

 
¨ 

 
¨ 

 
¨ 

       
26) Det är sjukgymnastens uppgift att ta bort orsaken 

till ryggsmärtan  
 
¨ 

 
¨ 

 
¨ 

 
¨ 

 
¨ 

 
¨ 

       
27) Det finns ingen effektiv behandling som tar bort 

ryggsmärta  
 
¨ 

 
¨ 

 
¨ 

 
¨ 

 
¨ 

 
¨ 

       
28) TENS och/eller ryggkorset främjar funktionell 

återhämtning  
 
¨ 

 
¨ 

 
¨ 

 
¨ 

 
¨ 

 
¨ 

       
29) Även om smärtan har ökat kan intensiteten av 

nästa behandling ökas  
 
¨ 

 
¨ 

 
¨ 

 
¨ 

 
¨ 

 
¨ 

       
30) Om patienten klagar över smärta under 

övningarna, oroar jag mig för att de kan orsaka 
skada 

 
¨ 

 
¨ 

 
¨ 

 
¨ 

 
¨ 

 
¨ 

       
31) Smärtintensitet styrs av hur allvarlig 

vävnadsskadan är  
 
¨ 

 
¨ 

 
¨ 

 
¨ 

 
¨ 

 
¨ 

       
 Tar helt 

och hållet 
avstånd 

Tar 
avstånd 
till viss 

del 

Tar lite 
avstånd  

Instämmer 
lite grand 

Instämmer 
till viss del 

Instämmer 
helt och 

hållet 

 



 

 

 Tar helt 
och hållet 
avstånd 

Tar 
avstånd 
till viss 

del 

Tar lite 
avstånd  

Instämmer 
lite grand 

Instämmer 
till viss del 

Instämmer 
helt och 

hållet 

       
32) Att snabbt återuppta dagliga aktiviteter är ett viktigt 

mål för behandlingen  
 
¨ 

 
¨ 

 
¨ 

 
¨ 

 
¨ 

 
¨ 

       
33) Att lära sig att hantera stress främjar tillfrisknande 

från ont i ryggen  
 
¨ 

 
¨ 

 
¨ 

 
¨ 

 
¨ 

 
¨ 

       
34) Övningar som belastar ryggen ska inte undvikas i 

behandlingen  
 
¨ 

 
¨ 

 
¨ 

 
¨ 

 
¨ 

 
¨ 

       
35) På lång sikt löper patienter med ryggbesvär större 

risk att utveckla försvagningar i ryggen  
 
¨ 

 
¨ 

 
¨ 

 
¨ 

 
¨ 

 
¨ 

       
36) Vid ryggsmärta är röntgen eller MRI diagnostik 

onödigt  
¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 

       

 Tar helt 
och hållet 
avstånd 

Tar 
avstånd 
till viss 

del 

Tar lite 
avstånd  

Instämmer 
lite grand 

Instämmer 
till viss del 

Instämmer 
helt och 

hållet 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BILAGA B 
 
 
 
 
 
 

Health Care Provider – Pain And Impairment 
Relationship Scale 

 
(HC-PAIRS) 

 
Rainville, J., Bagnall, D. & Phalen, L. (1995) 

 
INSTRUKTIONER: 
 
Föreställ dig att du under VFUn möter en patient som har allmänna ryggsmärtor. I 
detta frågeformulär avses inte ryggsmärtor som beror på nervrot skada, cauda 
equina syndrom, frakturer, infektioner, en inflammation, en tumör eller metastas. 
Tänk igenom varje påstående här nedan och ringa in den siffra som bäst motsvarar 
din uppfattning. 
 
 
 
 
 
 
 
Exempel: “Att äta apelsiner är farligt för hälsan” 
 
Om du helt tar avstånd från detta påstående ska du ringa in nummer 1:  
 
Tar helt och 

hållet 
avstånd 

Tar avstånd 
till viss del 

Tar lite 
avstånd  

Instämmer 
lite grand 

Instämmer 
till viss del 

Instämmer helt 
och hållet 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
Observera: 
 
För att uppgifterna ska kunna behandlas korrekt är det viktigt att du anger din åsikt 
om alla påståendena, även om  du  tycker att ”dubbla” påståenden har tagits med. 
 
 
 
 
 

Allmänna  frågor 
 
 
Födelseår: 19__  
       
Kön: ¨  Man 

¨  Kvinna   
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1)  Av patienter med långvarig ryggsmärta kan 

förväntas att de fullgör sitt ansvar mot familjen 
och arbetet trots smärta  

 
¨ 

 
¨ 

 
¨ 

 
¨ 

 
¨ 

 
¨ 

       
2) En ökning i smärta är ett tecken på att en patient 

med långvarig smärta borde sluta med det 
han/hon håller på med till smärtan minskar  

 
 
¨ 

 
 
¨ 

 
 
¨ 

 
 
¨ 

 
 
¨ 

 
 
¨ 

       
3) Patienter med långvarig smärta kan inte utföra 

sina normala aktiviteter när de har smärta  
 
¨ 

 
¨ 

 
¨ 

 
¨ 

 
¨ 

 
¨ 

       
4) Utan smärta skulle patienter med långvarig 

smärta vara lika aktiva som förut  
 
¨ 

 
¨ 

 
¨ 

 
¨ 

 
¨ 

 
¨ 

       
5) Patienter med långvarig smärta borde på grund 

av deras långvariga smärtproblem ha samma 
förmåner som handikappade  

 
 
¨ 

 
 
¨ 

 
 
¨ 

 
 
¨ 

 
 
¨ 

 
 
¨ 

       
6) Patienter med långvarig smärta är skyldig sig 

själv och deras omgivning att utföra deras dagliga 
aktiviteter även när de har mycket smärta  

 
 
¨ 

 
 
¨ 

 
 
¨ 

 
 
¨ 

 
 
¨ 

 
 
¨ 

       
7) De flesta människor förväntar sig för mycket av 

patienter med långvarig smärta med tanke på 
deras smärta  

 
¨ 

 
¨ 

 
¨ 

 
¨ 

 
¨ 

 
¨ 

       
8) Patienter med långvarig smärta ska vara 

försiktiga så att de inte gör något som förvärrar 
deras smärta  

 
¨ 

 
¨ 

 
¨ 

 
¨ 

 
¨ 

 
¨ 

       
9) Så länge de har smärta, kan patienter med 

långvarig smärta aldrig leva som förut  
 
¨ 

 
¨ 

 
¨ 

 
¨ 

 
¨ 

 
¨ 

       
10) När deras smärta förvärras, är det mycket svårt 

för patienter med långvarig smärta att koncentrera 
sig på något annat  

 
 
¨ 

 
 
¨ 

 
 
¨ 

 
 
¨ 

 
 
¨ 

 
 
¨ 

       

11) Patienter med långvarig smärta måste acceptera 
att de på grund av deras långvariga smärta, är 
handikappade  

 
¨ 

 
¨ 

 
¨ 

 
¨ 

 
¨ 

 
¨ 

       
12) Det är omöjligt för patienter med långvarig smärta 

att göra de saker som de gjorde förut om de inte 
först hittar ett botemedel för deras smärta  

 
 
¨ 

 
 
¨ 

 
 
¨ 

 
 
¨ 

 
 
¨ 

 
 
¨ 

       
13) Patienter med långvarig smärta märker själv ofta 

att de tänker på sin smärta och vad den har gjort 
med deras liv  

 
 
¨ 

 
 
¨ 

 
 
¨ 

 
 
¨ 

 
 
¨ 
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14) Även om smärtan alltid finns där uppmärksammar 

patienter med långvarig smärta den inte när de är 
sysselsatta med något 

 
 
¨ 

 
 
¨ 

 
 
¨ 

 
 
¨ 

 
 
¨ 

 
 
¨ 

       
15) Alla problem för patienter med långvarig smärta 

skulle bli lösta om deras smärta försvann  
 
¨ 

 
¨ 

 
¨ 

 
¨ 

 
¨ 
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Tack för att du besvarat detta frågeformulär! 
Om du har några påpekanden får du gärna skriva ner dem här. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

BILAGA C  

Informationsbrev	  till	  deltagare	   
 

Avsikt	  med	  studien	  
Att	  ta	  reda	  på	  om	  det	  finns	  några	  skillnader	  mellan	  studenterna,	  på	  två	  olika	  
fysioterapeututbildningar,	  i	  deras	  hantering	  av	  patienter	  med	  ryggsmärta.	  	  

Studien	  är	  ett	  examensarbete	  och	  kommer	  att	  presenteras	  i	  form	  av	  en	  uppsats	  vid	  Mälardalens	  
högskola.	  	  

Deltagande	  och	  genomförande	  
Du	  tillfrågas	  om	  deltagande	  därför	  att	  du	  läser	  en	  fysioterapeututbildning	  i	  termin	  5.	  Du	  kommer	  
att	  besvara	  två	  frågeformulär.	  Påståendena	  ska	  besvaras	  genom	  skattning	  på	  en	  6-‐gradig	  skala	  
från	  ”tar	  helt	  och	  hållet	  avstånd”	  till	  ”instämmer	  helt	  och	  hållet”.	  Du	  kommer	  endast	  besvara	  
formulären	  vid	  ett	  tillfälle	  och	  det	  beräknas	  ta	  ca	  15	  min	  att	  fylla	  i.	  Kartläggningen	  kan	  komma	  
att	  redogöras	  skillnader	  mellan	  utbildningsorterna	  och	  hjälpa	  dem	  i	  deras	  profilering,	  därför	  är	  
det	  viktigt	  att	  du	  svarar	  så	  sanningsenligt	  som	  möjligt.	  

Frivillighet	  
Det	  är	  frivilligt	  att	  delta	  och	  du	  kan	  när	  som	  helst	  avbryta	  ditt	  deltagande	  i	  studien	  utan	  närmare	  
motivering.	  Det	  är	  endast	  studenterna	  som	  utför	  studien	  och	  uppdragsgivaren	  som	  har	  tillgång	  
till	  datamaterialet	  och	  detta	  kommer	  behandlas	  och	  förvaras	  konfidentiellt.	  Om	  inte	  
uppdragsgivaren	  väljer	  att	  publicera	  studien	  kommer	  datamaterialet	  att	  förstöras	  efter	  att	  
examensarbetet	  är	  godkänt	  och	  arkiverat.	   

Kontaktuppgifter	  
Student	  Katarina	  Svantesson,	  ksn13003@student.mdh.se,	  tel:	  0768037627	  
Student	  Susanna	  Söderberg,	  ssg13002@student.mdh.se,	  tel:	  0768178176	  
Handledare	  	  

 


