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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Studier visar att fysioterapeuter inte tar hänsyn till psykosociala riskfaktorer i 

tillräckligt stor utsträckning för att identifiera patienter som ligger i riskzonen att utveckla 

långvarig smärta. Fysioterapeuters syn på att implementera dessa faktorer och deras 

upplevelse av att identifiera riskzonspatienter finns det förhållandevis lite forskning om. För 

att bidra till en minskad kunskapslucka har studien genomförts med intentionen att 

åskådliggöra fysioterapeuters attityder, upplevda kunskaper och färdigheter gentemot 

biopsykosociala riskfaktorer.   

Syfte: Att undersöka fysioterapeuters attityder, upplevda kunskaper och färdigheter 

gentemot biopsykosociala riskfaktorer för att identifiera patienter som ligger i riskzonen för 

att utveckla långvarig smärta, inom primärvården.   

Metod: En kvalitativ intervjustudie med en deduktiv ansats. Resultatet erhölls genom fem 

stycken semistrukturerade intervjuer. Intervjumaterialet granskades mha kvalitativ 

innehållsanalys. 

Resultat: Utifrån studiens resultat framkom 14 underkategorier som motsvarade 

fysioterapeuters attityder, upplevda kunskaper och färdigheter gentemot biopsykosociala 

riskfaktorer. Underkategorierna sorterades in i tre färdigställda kategorier utifrån ABC-

modellens antecedenter: explicita attityder, upplevda kunskaper och färdigheter.  

Slutsats: Resultatet i studien visade att fysioterapeuterna har motstridiga attityder. Vilket 

potentiellt kan förklara varför de har ett biomedicinskt arbetssätt. Hade fysioterapeuterna 

istället valt att använda en biopsykosocial arbetsmetod skulle de potentiellt kunna identifiera 

psykosociala riskfaktorer och således fler riskzonspatienter. 

Nyckelord: kronisk smärta, beteendemedicin, beteende, kompetens, gula flaggor 

 

   



 

ABSTRACT 

Background: Research shows physiotherapists do not adequately consider psychosocial 

risk factors in order to identify patients at risk of developing chronic pain. However, there is 

relatively little research about how physiotherapists look at implementing these factors and if 

they believe that they can identify patients at risk. To contribute to a reduce knowledge gap 

this study have been conducted with the intention to illustrate physiotherapists' attitudes, 

perceived knowledge and skills towards biopsychosocial risk factors. 

Aim: To study physiotherapists' attitudes, perceived knowledge and skills towards 

biopsychosocial risk factors in order to identify patients at risk of developing chronic pain in 

primary care. 

Method: A qualitative interview study with a deductive approach. The results were obtained 

through five personal semi-structured interviews. The interview material was examined using 

qualitative content analysis. 

Result: Based on the results of the study, 14 subcategories were found, that represented the 

physiotherapists attitudes, perceived knowledge and skills towards biopsychosocial risk 

factors. The subcategories were sorted into three completed categories based on the ABC 

model's antecedents: explicit attitudes, perceived knowledge and skills. 

Conclusion: The result showed that the physiotherapists have conflicting attitudes. Which 

potentially can explain why they have a biomedical working method. Had the 

physiotherapists instead chosen to use a biopsychosocial working method, they would 

potentially identify psychosocial risk factors and thus more risk patients. 

Keywords: chronic pain, behavior medicin, behavior, competence, yellow flags.  
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1 BAKGRUND  

Fysioterapeutiskt bemötande av patienter med smärta har länge präglats av en biomedicinsk 

arbetsmetod, där ingen större hänsyn tagits till de psykosociala faktorernas påverkan (Louw, 

Zimney, O’Hotto & Hilton, 2016). Forskningen menar dock att ett biopsykosocialt synsätt är 

mer fördelaktigt att använda i ett patientmöte (Denison & Åsenlöf, 2012; Linton, 2013). Detta 

eftersom synsättet tar hänsyn till biologiska-, psykologiska- och sociala faktorer. Det 

biopsykosociala synsättet är även mer användbart vid identifiering av patienter som ligger i 

riskzonen för att utveckla långvarig smärta (Statens beredning för medicinsk utvärdering 

[SBU], 2006). Att enbart använda en biomedicinsk arbetsmetod som inte tar hänsyn till 

psykosociala faktorer resulterar i att många patienter faller mellan stolarna och inte får den 

vård som de behöver (Driver, Kean, Oprescu & Lovell, 2016; Nicholas, Linton, Watson & 

Main, 2011). Trots denna tydlighet i forskningen visar flertalet studier att fysioterapeuter inte 

har adopterat det biopsykosociala synsättet och att de har svårt för att identifiera vilka 

psykosociala riskfaktorer som kan bidra till utvecklingen av långvarig smärta (Foster & 

Delitto, 2011; Linton & Shaw, 2011; Overmeer, Linton & Boersma, 2004). Hur fysioterapeuter 

ser på att implementera dessa faktorer och om de upplever att de kan identifiera patienter i 

riskzonen finns det dock förhållandevis lite forskning om. 

Hur fysioterapeuter upplever att de implementerar det biopsykosociala synsättet och 

psykosociala riskfaktorer kan ha att göra med deras antecedenter. Antecedenter är de 

faktorer som föranleder och resulterar i vilka beteenden som utförs (Ramnerö & Törneke, 

2013). Exempel på antecedenter är attityder, kunskaper och färdigheter. Då antecedenter är 

direkt kopplade till beteenden, kan nyckeln till hur fysioterapeuter ser på att använda det 

biopsykosociala synsättet ha att göra med deras attityder, upplevda kunskaper och 

färdigheter.  

 

1.1 Smärta 

Smärta som känslouttryck har följt människan genom historien och förklaringen till dess 

uppkomst och upprätthållande finns det flertalet teorier och förklaringar om (Linton, 2013). 

Definitionen av smärta som för närvarande är mest gångbar och accepterad är den som 

framtogs av Världshälsoorganisation [WHO] (Norrbrink & Lundeberg, 2014). WHO 

definierar smärta enligt följande, “en obehaglig sensorisk och emotionell upplevelse 

associerad med faktisk eller potentiell vävnadsskada eller beskriven i termer av sådan skada” 

(Magnusson, Funke & Mannheimer, 2008, s.10). 

Upplevelsen av smärta fungerar som en påminnelse, likt en väckarklocka som ringer, när 

något upplevs som fel i kroppen (Norrbrink et al., 2014). För att en individ ska bli varse om 
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smärtan skickas smärtsignaler från den skadade vävnadens nervfibrer via nervbanor upp till 

hjärnan. Dock behöver inte denna smärtsignal nödvändigtvis vara förenad med den skada 

som skett i vävnaden. Det beror på att smärta påverkas av flertalet olika faktorer, såsom 

skadans storlek och psykologiska faktorer (Linton, 2013). Enligt Linton (2013) är det 

svårbegripligt att det inte finns ett direkt samband mellan smärtans storlek och skadan. Hade 

vävnadsskadan varit proportionerlig med smärtupplevelsen hade detta mekaniska samband 

varit lättare att förstå och kringgå, men så är dessvärre inte fallet menar Linton (2013). 

Upplevelsen av smärta är därmed mångfacetterad och i princip aldrig likadan individer 

sinsemellan (Norrbrink et al., 2014). 

Att beskriva smärta är svårt, men ett sätt att göra den mer begriplig och hanterbar är genom 

att dela in den utifrån tidsaspekt. Smärta delas vanligen in i akut, subakut, återkommande 

och långvarig (Linton, 2013). I denna studie kommer indelningen att referera till akut- och 

långvarig smärta.  

1.1.1 Akut smärta 

Akut smärta definieras som smärta med ett välavgränsat tidsförlopp och en hyperaktivitet av 

det autonoma nervsystemet (Jakobsson, 2007). Enligt Linton (2013) klassificeras smärta 

som akut om den pågår i upp till fyra veckor. Den akuta smärtan har en inbyggd 

skyddsfunktion som alarmerar individen om en potentiell eller pågående skada. Simultant 

med skyddsfunktionen, sker en stressreaktion i kroppen som innefattar en förhöjning av 

blodtryck, puls och andningsfrekvens samt en ökad medvetandegrad. Anledningen till att 

denna stressreaktion uppstår är för att kroppen förbereds inför en eventuell flykt- eller 

kampsituation, i syfte att skydda kroppen (Norrbrink et al., 2014).  

1.1.2 Långvarig smärta 

Långvarig smärta definieras som kvarvarande smärta i mer än 3–6 månader efter att en 

skada normalt bör ha läkt ut. Vid akut smärta fungerar smärtan likt en varningssignal, vilket 

resulterar i att kroppen ökar sin beredskap som ett svar på den vävnadsskada som uppstått. 

Men vid långvarig smärta finns det oftast ingen kvarstående vävnadsskada. Individens behov 

av smärtans signalerade funktion kan då bli störande och stundtals fungera likt ett 

funktionshinder. Individer med långvarig smärta genomgår en förändring av sitt autonoma 

nervsystem. Förändringen gör att smärtan får ett annat uttryckssätt än tidigare (Jakobsson, 

2007).  

1.1.3 Konsekvenser av långvarig smärta 

Långvarig smärta är komplex och när den väl har etablerat sig är chanserna till ett smärtfritt 

liv förhållandevis små (Andersson, 2004). Ungefärligen drabbas ca 40–50 % av den svenska 

befolkningen av långvarig smärta under en livstid och ca 20 % lever med svår långvarig 

smärta (Jakobsson, 2007; SBU, 2006). Cirka 7 % av de som drabbas upplever att smärtan har 

en stor inverkan på deras liv, vilket resulterar i ett stort vårdbehov (Magnusson et al., 2008). 
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Studier har även visat att prevalensen för långvarig smärta ökar i takt med stigande ålder upp 

till ca 65 år och att det i Sverige är den främsta orsaken till sjukskrivning (Jakobsson, 2010). 

För individer som är drabbade uppfattas smärtan som dominerande och ett stort fokus läggs 

på besvären, samt vad som uppfattas som onormalt i kroppen. De tenderar även att sträva 

efter smärtlindring, en diagnos eller en förklaring till sin smärta (SBU, 2006). 

Smärtproblematiken uppkommer sällan ensamt, utan är ofta åtföljd av flera andra symtom 

och konsekvenser som påverkar det dagliga livet. Vanligt förekommande är depression, 

ångest, sömnbrist, påverkan på relationer och minskad fysisk- samt social aktivitet (Gatchel 

et al., 2007; Jakobsson, 2007; Magnusson et al., 2008). I en studie av Becker et al. (1997) 

kunde det konstateras att de individer som har långvarig smärta tillhör en av de 

sjukdomsgrupper som upplevs ha lägst livskvalitet. 

Förutom att individen blir lidande, bidrar långvarig smärta till stora konsekvenser för 

samhället i form av ökad sjukskrivning, funktionsförluster och minskad delaktighet 

(Robinson, Wicksell & Olsson, 2004; SBU, 2006). De direkta kostnaderna som kan kopplas 

till behandling av smärta utav fysioterapeuter ligger på ungefär 1,1 miljarder kronor per år i 

Sverige (SBU, 2006). Förutom de direkta kostnaderna som kan kopplas till hälso- och 

sjukvården blir de indirekta kostnaderna stora för individen, arbetsplatsen och den sociala 

omgivningen. 2003 uppgick de indirekta- och direkta kostnaderna för långvarig smärta till 

87,5 miljarder (Magnusson et al., 2008). 

1.1.4 Utveckling av långvarig smärta  

Hur utvecklingen av långvarig smärta går till finns det ingen entydig förklaring om. Det som 

har kunnat konstateras är dock att utvecklingen från akut till långvarig smärta sällan beror 

på enbart en ensamkommande faktor, utan är en komplex situation (Linton, 2013). Enligt 

Linton (2013) beror smärtans utvecklingsprocessen på individens smärttolkning och 

copingstrategi. Individens val av copingstrategi beror på dess smärttolkning, dvs hur den 

uppfattar och tolkar sin smärta. Både smärttolkningen och copingstrategin påverkas av 

biopsykosociala faktorer menar Linton (2013). 

1.1.4.1 Psykologiska faktorer  

Psykologiska faktorer samspelar under en längre tid vid utvecklingen av långvarig smärta 

(Linton, 2013). Linton (2013) förklarar att psykologiska faktorer till viss del är 

grundläggande och innefattar en individs erfarenheter och inlärda beteenden. Vilket till viss 

del ger en förklaring till vilka copingstrategier en individ använder och kommer att använda i 

framtiden för att hantera smärta (Linton, 2013). 

Psykologiska faktorer som används för att tolka smärta är bland annat emotioner och 

kognitioner. Dessa faktorer ska tillsammans avgöra huruvida smärtan signalerar om ett litet 

eller stort hot och vilka åtgärder som behövs för att hantera den (Linton, 2005). Typiska 

emotioner och kognitioner vid smärta är oro, ångest, stress, rädsla, ilska och nedstämdhet. 

Om dessa psykologiska faktorer blir för negativa kan de ge en ofördelaktig syn på förmågan 

att hantera smärta och en minskad upplevelse av kontroll (Asmundson, Abramowitz, Richter 
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& Whedon, 2010; Asmundson, & Katz, 2009; Linton, 2013). Leeuw et al. (2008) och Main, 

Foster & Buchbinder (2010) tydliggör att negativa emotioner och kognitioner vid smärta kan 

ge en tolkning om att smärtan är farlig, vilket i sin tur kan skapa en ogynnsam passiv 

copingstrategi. Exempel på dessa tolkningar kan vara; att smärta signalerar om fara/skada, 

att smärta signalerar att något är allvarligt fel, att smärta signalerar om att kroppen måste 

vila, alternativt att smärta signalerar om att denna aktivitet är farlig då den framkallar smärta 

(Linton et al., 2011). Andra emotioner och kognitioner som kan ge en ofördelaktig tolkning av 

smärta är katastroftankar (Sullivan, Bishop & Pivik, 1995). Dessa tankar kan ge en förutfattad 

mening om att värsta tänkbara scenario kommer att utspela sig. De kan därför skapa en 

minskad problemlösningsförmåga och återhämtning, samtidigt som de ökar risken för att 

utveckling av långvarig smärta sker (Leeuw et al., 2007; Nicholas et al., 2011; Shaw, Linton, & 

Pransky, 2006). 

En individs tolkning av smärta påverkas även av förväntningar hävdar Main et al. (2010). 

Förväntningar vid smärta ger en förklaring för individen om vad som orsakar smärtan, hur 

den ska hanteras och hur lång tid återhämtningen beräknas att ta (Petrie, Jago, & Devcich, 

2007; Petrie & Weinman, 2006). Om individens förväntningar inte motsvarar 

smärtutvecklingen, kan det resultera i negativa konsekvenser, en passiv copingstrategi och 

att en långvarig smärta potentiellt utvecklas (van den Hoogen, Koes, Deville, van Eijk, & 

Bouter, 1997; van den Hoogen, Koes, van Eijk, Bouter, & Deville´, 1998).  

1.1.4.2 Sociala och kulturella faktorer  

Kultur, etnicitet, familj, arbetsförhållanden och samhällsklass är alla exempel på sociala 

faktorer som påverkar om och hur långvarig smärta utvecklas (SBU, 2006). Enligt Edwards, 

Fillingim & Keefe (2001) är det de kulturella och sociala faktorerna som avgör hur en individ 

reagerar på smärta. De kulturella faktorerna sätter gränsen för hur en individ upplever och 

beskriver smärta. Medan de sociala faktorerna avgör vad som är accepterbart och vad som är 

tabu, avseende smärthantering (Edwards et al., 2001). De sociala faktorerna kommer i 

största sannolikhet även att avgöra hur individen uppmärksammar och tolkar 

smärtsituationen, eftersom de är en del av den kontext där smärtan uppstår, hävdar Linton 

(2013). Andra sociala faktorer som påverkar smärtan är individens familj och nära relationer. 

Individens familj kan påverka copingstrategin genom att uppmuntra och återkoppla till 

beteendet (Linton, 2013; Newton-John, 2002). 

Tan et al. (2008) förklarar även att det finns kulturella och etniska skillnader i hur en individ 

upplever smärta. I skillnaderna ingår hur mycket smärta en individ kan uthärda och hur 

smärtan ska tolkas och hanteras. Kultur och etnicitet påverkar således copingstrategier, 

lidande, syn på vården och smärtföreställningar (Lasch, 2000). Utöver kultur och etnicitet 

har det även visat sig att personer som utvecklar långvarig smärta ofta har en lägre 

socioekonomisk status med ofördelaktiga ergonomiska och fysiska arbetsförhållanden 

(Persson et al., 2001).  
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1.1.4.3 Biologiska faktorer  

Under utvecklingen av långvarig smärta skapar biologiska faktorer en förändring av det 

autonoma nervsystemet. Under smärtans utvecklingsprocess har det ofta skett en biologisk 

förändring i den skadade vävnaden, i de smärthämmande bansystemen och i de 

smärtfaciliterande bansystemen (Norrbrink et al., 2014). En av de biologiska förändringarna 

som sker vid utveckling av långvarig smärta kallas för sensitisering. Sensitisering delas in i 

perifer- och central sensitisering. Klassiskt för perifer sensitisering är att vävnadens 

smärtfibrer, dvs nociceptorer, sänker sin retningströskel. Det innebär att smärtfibrerna 

lättare aktiveras perifert och framkallar smärta. Denna perifera sensitisering leder till att ett 

sensoriskt stimuli som normalt inte ska framkalla smärta, nu gör det (Linton, 2013). 

Retningen i de perifera nociceptorerna leder även till en central påverkan, dvs central 

sensitisering (Norrbrink et al., 2014). Strukturella omställningar uppstår i nervsystemet, 

vilket leder till att neuronen i ryggmärgens bakhorn får en ökad känslighet för smärta (Leden 

& Werner, 2010). Centralt kan även en aktivering av närliggande neuron ske, vilket resulterar 

i att det refererade smärtområdets symtom ökar. Förändringarna som uppstår vid perifer- 

och central sensitisering bidrar till en förstärkt smärtupplevelse och en förlängd 

smärtpåverkan (Norrbrink et al., 2014). 

1.1.4.4 Copingstrategier och smärtbeteende  

De senaste åren har rädsla-undvikande modellen [R-U] (Bilaga A) varit en av de mest 

använda modellerna för att beskriva utvecklandet och vidmakthållandet av långvarig smärta 

(Dahlén & Nilsson, 2013). Modellen beskrevs första gången av Lethem, Slade, Troup & 

Bentley (1983) och gav en förklaring på hur en individs smärttolkning kan leda till ett 

undvikande eller konfronterande beteende. Det undvikande beteendet föregås ofta av en 

rädsla för smärta och medför undvikande av rörelse samt belastning. Vilket på sikt ger en 

minskad muskelanvändning och dysfunktion. Dysfunktionen leder i sin tur till mer smärta 

för individen (Lethem et al., 1983). Lethem et al. (1983) beskriver det hela som en ond cirkel 

mellan rädsla, undvikande, ökad smärta, minskad aktivitet och sämre livskvalitet. I R-U 

modellen kan en individ även välja att använda sig av ett konfronterande beteende. Detta 

beteende leder till att individen enligt modellen blir återställd eller återhämtar sig från sin 

skada (Lethem et al., 1983; Linton, 2013). 

R-U modellen har på senare tid kommit att modifieras och utvecklats, bland annat av Leeuw 

et al. (2007). Nya begrepp som tillkommit är överpresterande och underpresterande, dvs de 

som anstränger sig för mycket och de som anstränger sig för lite (Linton, 2005). De som 

underpresterar intar en passiv roll för att undvika smärta. Medan de som överpresterar 

svarar på smärta genom en uthållighetsreaktion. Detta innebär att de fortsätter att vara 

aktiva eller till och med överaktiva trots smärta (Hasenbring, Hallner & Rusu, 2009). 

Orsaken till detta beteende kan bero på en rädsla för; att bli sjuk, att få en 

funktionsnedsättning eller att avvika från att vara välfungerande. Anledningen till detta kan 

även ha att göra med en oacceptans och okunskap avseende smärta (Dahlén et al., 2013). Den 

utvecklade modellen kan således beskrivas som två cirklar med alternativa vägar som 

vidmakthåller ett smärtbeteende (Hasenbring et al., 2009).  



6 

1.2 Fysioterapi  

Fysioterapi är ett vetenskapsområde och en hälsoprofession, vilka är integrerade i varandra. 

Begreppet fysioterapi handlar om att främja hälsa och innefattar studerandet av människan 

utifrån en såväl fysisk, psykisk som social helhet enligt Broberg och Lenné (2017). Förutom 

att främja hälsa åsyftar även professionen till att minska lidande, återfå eller erhålla 

rörelseförmåga och rörelsebeteenden (Broberg et al., 2017).  

1.2.1 Beteendemedicin  

Beteendemedicinens grundprincip handlar om att beskriva samband avseende beteende och 

biomedicinska faktorer i alla stadier av en individs sjukdomsutveckling. Syftet med 

beteendemedicin är att patienten skall åstadkomma en hälsorelaterad beteendeförändring 

där fysioterapeutens uppgift är att stödja och stötta patienten i denna process (Denison et al., 

2012). En av de viktigaste delarna enligt Denison et al. (2012) är att initiera, genomföra och 

upprätthålla individens hälsorelaterade beteenden. Kännetecknande för beteendemedicin är 

att analys och behandling utförs utifrån biopsykosociala faktorer, då de antas förklara 

nuvarande och framtida beteenden. Dessa faktorer anses även vara bestämmande för en 

individs hälso- och sjukdomstillstånd (Denison et al., 2012). 

1.2.2 Bemötande och identifiering av patienter med smärta  

Traditionellt sett har patienter bemötts utifrån ett biomedicinskt arbetssätt inom vården. 

Denna metod inriktar sig huvudsakligen på att söka förståelse för vilka biologiska faktorer 

som bäst beskriver sjukdomstillståndet (Denison et al., 2012). Denna metod är dock 

begränsande i arbetet med patienter som ligger i riskzonen. Eftersom den kan driva på 

utvecklingen av långvarig smärta genom att tillföra rädsla hos patienter (Louw et al., 2016). 

Enligt SBU:s rapport (2010) ska istället patienter bemötas utifrån ett biopsykosocialt synsätt. 

Denison et al. (2012) menar att en beteendemedicinsk arbetsmetod är fördelaktig att 

använda utifrån detta syfte. Eftersom den i kontrast till den biomedicinska tar hänsyn till och 

beskriver samband mellan biopsykosociala faktorer i sjukdomsutvecklingen (Denison et al., 

2012). 

Enligt Nicholas et al. (2011) är även identifiering av gula flaggor, dvs psykosociala 

riskfaktorer en viktig del av patientmötet och kopplat till vem som utvecklar långvarig 

smärta. En tidig identifiering av gula flaggor hos patienter med smärta verkar vara kopplat 

till ett ökat tillfrisknande, i relation till de som ignorerar psykosociala riskfaktorer (Nicholas 

et al., 2011). Magnusson et al. (2008) påstår vidare att en tidig identifiering av de som är i 

riskzonen för att utveckla långvarig smärta är avgörande och påverkar vilket uttryck smärtan 

kommer att ta. 

Förutom en tidig identifiering finns det även faktorer som motverkar utvecklingen av 

långvarig smärta. Linton (2013) hävdar att en bra smärthantering handlar om att uppleva 

smärta och acceptera den. En acceptans av smärta anses vara avgörande för att motverka oro 

och katastroftankar. Samtidigt som acceptansen bidrar till att patienten fortsätter som 

vanligt utan att fastna i negativa tankemönster (Linton, 2013). Dahlén et al. (2013) 
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understryker att en väg ut ur ett negativt tankemönster är att exponera patienten för det som 

upplevs som hotfullt. Syftet med detta ska dock alltid vara att uppnå en ökad funktionsnivå 

och minska smärtupplevelsen. Linton (2013) hävdar vidare att vårdgivarens hantering och 

bemötande, är helt avgörande för hur patienten hanterar situationen. 

Trots denna tydlighet om hur bemötande av patienter ska ske, har studier visat att 

fysioterapeuter inte har implementerat den beteendemedicinska och det biopsykosociala 

arbetssättet. De har även svårt för att identifiera vilka biopsykosociala riskfaktorer som är 

avgörande för utvecklingen av långvarig smärta (Foster et al., 2011; Linton et al., 2011; 

Overmeer et al., 2004). Linton (2013) betonar att en teoretisk kunskap om smärta är 

nödvändig för kliniskt arbete, men den är inte allt och den teoretiska kunskapen kan inte 

heller ses som tillräcklig. Han hävdar även att personal såsom fysioterapeuter måste ta till sig 

kunskapen och ändra sitt eget beteende för att patienter med smärta ska kunna hjälpas 

kliniskt. En ökad identifiering av de psykologiska faktorerna i mötet med patient, kommer att 

bidra till att minska antalet patienter som utvecklar långvarig smärta (Linton, 2013).  

1.3 Beteende  

Ett beteende kännetecknas av något som en individ utför, tänker, säger eller känner. Det 

utförs i en specifik omständighet eller situation och fyller en specifik funktion (Denison et al., 

2012). I denna studie har författarna valt att undersöka fysioterapeuters upplevda 

antecedenter som föranleder beteendet; implementering av biopsykosociala riskfaktorer för 

att identifiera patienter som ligger i riskzonen för att utveckla långvarig smärta. Detta med 

hänsyn till att antecedenter föranleder beteenden (Ramnerö et al., 2013).  

1.3.1 Operant- och respondentinlärning  

Beteendeinlärning kan beskrivas med hjälp av respondent- och operant inlärningsteori. 

Respondent inlärning kan i enkelhet förklaras som en automatisk reaktion på ett specifikt 

stimuli. Medan operant inlärning kan förklaras genom omständigheter som föregick 

beteendet och konsekvenserna som följde. Inlärning av ett operant beteende sker således 

genom tidigare ageranden (beteenden) och deras konsekvenser (Denison et al., 2012). 

Operant betingning handlar om en påverkan från den omgivande miljön, vilket i sin tur 

genererar ett stimuli som påverkar individen (Skinner, 2012). Detta stimuli förklaras enklast 

enligt Skinner (2012) i form av en förstärkning eller bestraffning. Om konsekvenserna av ett 

beteende förstärks eller belönas ökar sannolikheten för att beteendet kommer att utföras igen 

(Skinner, 2012). Vid bestraffning blir konsekvenserna följaktligen tvärtom, dvs att 

sannolikheten för att beteendet ska utföras igen minskar (Ramnerö et al., 2013).   

1.3.2 ABC-modellen  

Enligt Ramnerö et al. (2013) kan ett beteende beskrivas med hjälp av sekvensanalys och 

ABC-modellen, vilken har sitt ursprung i operant inlärningsteori. ABC-modellen (Bilaga B) 

analyserar ett beteende i ett sammanhang och tack vare sammanhanget får beteendet ett 
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djup och en mening i relation till om enbart en topografisk analys av beteendet hade skett. 

ABC-modellen utgår ifrån sekvensanalys, dvs ett sammanhang, där en handling eller 

händelse är beroende av en annan händelse för att inträffa. Det innebär exempelvis att B i 

modellen är beroende av A och C i modellen är beroende av B. A i modellen står för 

antecedent och är allt som föranleder ett beteende. B i modellen står för beteende och kan 

förklaras som vad en individ gör i en given situation. C i modellen står för konsekvens och är 

de konsekvenser som följer ett beteende och styr om beteendet vidmakthålls eller ej. Viktigt 

att veta är att tidigare konsekvenser kommer att styra framtida beteenden (Ramnerö et al., 

2013).   

Antecedenter är vad som föregår ett beteende och likställs i modeller som det eller de stimuli 

som fungerar likt en aktiverare för ett specifikt beteende (Ramnerö et al., 2013). 

Antecedenterna ger svar på frågan om vad som hände innan beteendet och vad det var som 

startade beteendet. Enligt Wadström (2014) finns det en mängd olika antecedenter, vilka är 

situationsbetingade. Vissa är medvetna, medan andra är omedvetna (Wadström, 2014). Till 

antecedenter hör alla de faktorer som påverkar individens agerande, exempel på det kan vara 

kunskap, attityder, tankar, känslor, visuella intryck och andra människors handlande 

(Wadström & Pettersson, 2008). Alla dessa faktorer mynnar ut i och väcker en individs 

motivation till att utföra ett specifikt beteende enligt Wadström et al. (2008). För att skapa 

förståelse för ett beteende eller ett agerande behövs en ökad insikt i de händelser som ledde 

upp till beteendet (Ramnerö et al., 2013). 

Ett beteende kännetecknas av att det är något som sker, dvs en process som uppstår 

(Wadström, 2014). En vanlig indelning av beteenden är i yttre och inre beteenden. Inre 

beteenden är inte alltid visuella och kan utgöras av exempelvis känslor, tankar och 

fysiologiska reaktioner. Dessa beteenden kan dock vara svårare att tolka än exempelvis yttre 

beteenden. Yttre beteenden är beteenden som kan observeras visuellt, tex verbala eller 

motoriska beteenden (Denison et al., 2012). Ett beteende är en individs handlande i en 

specifik situation. Varför individer handlar på ett visst sätt beror på flera faktorer och sker 

alltid i ett sammanhang (Wadström, 2014). Enligt Wadström (2014) är ett beteende beroende 

av ett stimuli som initierar beteendet, dvs antecedenter och något som upprätthåller det eller 

ej, dvs beteendets konsekvenser. För att förstå en individs beteende är det därför viktigt att 

förstå beteendets kontingens, dvs vad som leder till att beteendet uppstår (Ramnerö et al., 

2013). 

Konsekvenser uppstår som en direkt följd av beteenden. Det är viktigt att kartlägga ett 

beteendes konsekvenser för att komma underfund med varför beteendet utförs. Detta då 

beteenden styrs av vilka konsekvenser liknande beteenden har haft tidigare. Det är inte alltid 

lätt att särskilja vilka konsekvenser ett beteende får. Detta eftersom alla konsekvenser som 

uppstår till följd av ett beteende inte är lika viktiga för framtida beteenden. Enligt Ramnerö 

et al. (2013) är det enbart de styrande konsekvenserna som kommer att påverka oss, vilka är 

kärnan till vilket beteende som väljs av individen. Det finns olika styrande konsekvenser och 

vilken karaktär de har påverkar hur de influerar framtida beteenden. Kortsiktiga omedelbara 

konsekvenser har en mer styrande effekt i relation till långsiktiga styrande konsekvenser 

(Ramnerö et al., 2013). 
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1.3.3 Faktorer som påverkar ett beteende 

Enligt ABC-modellen påverkas beteenden av såväl antecedenter som konsekvenser. Hur stort 

fokus som bör ligga på antecedenter respektive konsekvenser för att förklara ett beteende, 

råder det delade meningar om (Wadström, 2014). Denison et al. (2012) och Ramnerö et al. 

(2013) hävdar dock att förklaringen till beteenden grundar sig i dess antecedenter och att det 

inte är ovanligt att undersöka dem för att förklara ett beteende. Författarna i denna studie 

har därför valt att undersöka antecedenter för att förklara beteendet; implementering av 

biopsykosociala riskfaktorer för att identifiera patienter som ligger i riskzonen för att 

utveckla långvarig smärta. De antecedenter som avgör huruvida beteendet utförs, kan då 

exempelvis vara fysioterapeuters attityder, upplevda kunskaper och färdigheter gentemot 

biopsykosociala riskfaktorer. I studien definieras och avgränsas dessa antecedenter i enlighet 

med Nationalencyklopedins definitioner. Kunskap definieras som fakta, förståelse eller 

färdigheter, vilka tillägnats genom studier eller erfarenhet. Färdigheter definieras som 

förmågan att utföra något i praktiken. Attityder definieras som en inställning, ett 

förhållningssätt eller en känsla till en viss person eller företeelse. En individs attityder kan 

delas in i explicita, dvs de attityder den förmedlar och implicita, dvs de attityder som den 

innehar, men som inte förmedlas (Nationalencyklopedin, 2018). 

Enligt Dumitrescu, Wagle, Dogaru, & Manolescu (2011) och Biguet, Lindquist, Martin & 

Pettersson (2015) styr attityder, kunskaper och färdigheter hur en individ agerar i en 

situation, dvs vilket beteende som utförs. Enligt Biguet et al. (2015) samlas dessa faktorer 

under begreppet kompetens och de hävdar att antecedenterna tillsammans anpassar och 

avväger ett beteende i en specifik situation. Varför faktorerna samlas under detta begrepp 

beror på att det är svårt att separera dem från varandra och att de tillsammans som en enhet 

styr beteenden (Biguet et al., 2015). 

Driver et al. (2017) förklarar att fysioterapeuters implementering av psykologiska faktorer i 

patientmötet är starkt länkade till deras kompetens. De hävdar även att fysioterapeuters 

attityder gentemot integrering av psykologiska faktorer i patientmötet generellt är positiva. 

Något Gatchel (2004) understryker och förklarar att fysioterapeuters attityder och acceptans 

av det biopsykosociala synsättet har förbättrats de senaste tio åren. Men att de största 

hindren för implementering av psykologiska faktorer i patientmötet är relaterade till en brist 

på tidigare erfarenheter och kunskaper inom ämnet psykologi (Driver et al., 2017). Enligt 

Stenner, Swinkels, Mitchell & Palmer (2014) kommer fysioterapeuters attityder, färdigheter 

och beteenden inte bara ha en inverkan på implementering av det biopsykosociala synsättet 

utan även ha betydande inverkan på patientens upplevelse av behandling och därmed 

resultatet. 
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2 PROBLEMFORMULERING  

Det är konstaterat att biopsykosociala faktorer spelar en avgörande roll vid utvecklandet av 

långvarig smärta. För att fånga upp patienter som ligger i riskzonen för att utveckla långvarig 

smärta bör således fysioterapeuter bemöta patienter utifrån ett biopsykosocialt synsätt 

hävdar forskningen. Dock har flertalet studier påvisat att fysioterapeuter inte tar hänsyn till 

psykosociala riskfaktorer i tillräckligt stor utsträckning och att de även har svårt för att 

identifiera patienter som ligger i riskzonen för att utveckla långvarig smärta. Då det finns 

förhållandevis lite forskning om fysioterapeuters syn på ämnet, har studien genomförts med 

intentionen att åskådliggöra deras upplevelser gentemot det biopsykosociala synsättet. Detta 

för att identifiera vilka biopsykosociala riskfaktorer som fysioterapeuter tar hänsyn till vid 

identifiering av riskzonspatienter. Av den anledningen undersöktes fysioterapeuters 

attityder, upplevda kunskaper och färdigheter gentemot beteendet; implementering av 

biopsykosociala riskfaktorer för att identifiera patienter som ligger i riskzonen för att 

utveckla långvarig smärta. Detta då attityder, kunskaper och färdigheter är exempel på 

antecedenter som i enlighet med ABC-modellen kan föranleda ett beteende.  

3 SYFTE 

Studiens syfte var att undersöka fysioterapeuters attityder, upplevda kunskaper och 

färdigheter gentemot biopsykosociala riskfaktorer för att identifiera patienter som ligger i 

riskzonen för att utveckla långvarig smärta, inom primärvården.   

4 METOD OCH MATERIAL 

4.1 Design  

I denna studie har en deskriptiv design med en deduktiv ansats antagits. En kvalitativ 

innehållsanalys har använts som metod, då studien syftar till att skildra fysioterapeuters 

upplevelser. Den kvalitativa metoden lägger vikt vid analys av ord och text och inte på 

granskning av data som en kvantitativ studie. Metoden ger även förutsättningar för att tolka 

textens manifesta innehåll (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). En deduktiv ansats har 

antagits med hänsyn till att materialet har analyserats utifrån ABC-modellen, dvs utifrån en 

tidigare utarbetad modell/teori.  
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4.2 Urval  

Studien antog ett bekvämlighets- och ändamålsenligt urval. Ett bekvämlighetsurval antogs 

med hänsyn till att fysioterapeuterna som intervjuades kom från ett geografiskt närområde 

(Lundman et al., 2012). Urvalet var även ändamålsenligt då deltagarna som rekryterades till 

studien var legitimerade fysioterapeuter som arbetar inom primärvården (Carter, Lubinsky & 

Domholdt, 2011). Fysioterapeuterna som deltog var av olika kön, ålder och hade varierad 

arbetslivserfarenhet inom primärvården. Merparten av informanterna hade även utbildning 

inom beteendemedicin.   

4.2.1 Inklusionskriterier  

Medverkan i studien krävde att deltagarna var legitimerade fysioterapeuter eller 

sjukgymnaster som arbetat inom primärvården och hade gjort det i minst sex månader. De 

skulle även ha mött patienter som har långvarig smärta under denna period.    

4.2.2 Rekrytering  

Informanter rekryterades till studien genom att en av författarna mejlade till olika 

verksamhetschefer inom primärvården i författarnas närområde. Utskickets syfte var att 

erhålla ett eventuellt godkännande från verksamhetschefer för att inleda rekrytering av 

informanter till studien. Efter att godkännande från verksamhetschefer erhållits inleddes 

mejlkorrespondens mellan författarna och informanterna. Mejlkorrespondensen påbörjades 

genom att författarna skickade ut ett mejl med ett bifogat informationsbrev (Bilaga C), vilket 

skulle ge en beskrivning av studiens innehåll. Informationsbrevet åsyftade även att ge 

studiens informanter information om deltagandet och att det var frivilligt, samt att de även 

när som helst under studien hade rätt till att avböja/avbryta deltagandet utan vidare 

motivering eller konsekvenser. I informationsbrevet utgick även information om att 

informanternas personuppgifter och svar kommer att hanteras med stor försiktighet för att 

säkerställa deras konfidentialitet. Korrespondensen var även till för tidsbokning av 

intervjuer.  

Informanterna rekryterades löpande med målet att nå sex stycken deltagare. 

Rekryteringsarbetet utfördes i relativt liten skala med hänsyn till att ett för stort material 

hade blivit svårtolkat och viktiga detaljer hade kunnat förbises (Trost, 2005).  

4.3 Datainsamling 

Datainsamling skedde med hjälp utav personliga semistrukturerade intervjuer för att skildra 

fysioterapeuters upplevelser gentemot biopsykosociala riskfaktorer för att identifiera 

patienter som ligger i riskzonen för att utveckla långvarig smärta. De semistrukturerade 

frågorna var såldes utformade för att besvara studiens syfte (Carter et al., 2011). Med 

utgångspunkt från aktuell forskning och med hänsyn till studiens syfte utformades en 

intervjuguide (Bilaga D) som behandlade olika teman, vilka kompletterades med följdfrågor. 
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Enligt Carter et al. (2011) innehåller en semistrukturerad intervjuguide förberedda frågor 

som möjliggör att författarna kan ställa eventuella följdfrågor. 

Författarna genomförde fem intervjuer. Utav de fem intervjuerna som genomfördes 

fungerade de två första likt provintervjuer. Detta eftersom författarna skulle få möjligheten 

att öva sig i rollen som intervjuare och för att pröva intervjuguidens innehåll. 

Provintervjuerna som genomfördes bedömdes efter genomlyssning hålla tillräckligt hög 

kvalitet för att inkluderas i studien. Dessutom utfördes ingen ändring av intervjuguidens 

innehåll, vilket möjliggjorde att en inkludering av dessa intervjuerna kunde ske.   

Intervjuerna varade mellan 20–50 minuter och genomfördes på en plats vald av 

informanten, vilket oftast var på informantens arbetsplats. En av författarna ledde samtliga 

intervjuer, medan den andra författaren agerade bisittare och kompletterade med eventuella 

följdfrågor. Innan intervjuerna inleddes utfördes en avstämning med informanten om att den 

tagit del av informationsbrevets innehåll. Avstämningen syftade även till att ge muntlig 

information om studiens syfte, konfidentialitet och om att deltagandet var frivilligt. 

Intervjuerna spelades in med hjälp av en diktafon och de inspelade intervjuerna överfördes 

sedan från diktafonen till en lösenordskyddad extern hårddisk i direkt anslutning till 

intervjuerna. Den externa hårddisken förvarades under arbetets gång på en säker plats 

enbart känd av författarna. 

4.4 Dataanalys  

De inspelade intervjuerna transkriberades ordagrant från tal till text av författarna. För att 

spara tid och effektivisera arbetet fördelades transkriberingsarbetet jämnt mellan författarna 

(Carter et al., 2011). Transkriberingen utfördes med hjälp av datorprogrammet Word. När 

intervjumaterialet översatts till textform inleddes ett kodningsarbete för att skydda 

informanternas konfidentialitet. Kodningen utfördes genom att den första informanten som 

intervjuades gavs bokstaven A som kod, den andra informant gavs bokstaven B som kod osv. 

Studier som antagit en kvalitativ innehållsanalys har som huvudsyfte att skildra individers 

tankar, upplevelser och känslor. Detta utfördes genom att författarna analyserade 

intervjumaterialet. Eftersom studien även antagit en deduktiv ansats analyserades materialet 

utifrån en färdig modell (Lundman et al., 2012). Vilket i denna studie innebar att analysen 

utfördes i enlighet med ABC-modellen. 

Efter att transkribering slutförts utförde författarna en genomläsning och reflektion av 

textens huvudsakliga innehåll. Utifrån studiens syfte plockades därefter meningsbärande 

enheter ut på varsitt håll. Därefter jämförde författarna sina meningsbärande enheter 

tillsammans och kondenserade ned dem till meningsenheter. Kondenseringsarbetet innebar 

att de meningsbärande enheterna kortas ned, utan att deras huvudsakliga innebörd gick 

förlorad. Efter kondenseringen abstraherades meningsenheterna till koder, vilka sorterades 

in i förutbestämda kategorier med utgångspunkt i ABC-modellen. Eftersom sorteringsarbetet 

till olika kategorier utförts med utgångspunkt i ABC-modellen skedde arbetet i enlighet med 

en deduktiv ansats. I studien analyserades det manifesta budskapet, vilket innebar att 
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författarna utförde en tolkning av det uppenbara och textnära innehållet (Lundman et al., 

2012). 

Tabell 1. Exempel på meningsenheter, kondenserade meningsenheter, koder, 

underkategorier och kategorier.   

Meningsenhet 
Kondenserad 

meningsenhet 
Kod Underkategori Kategori 

Det pratade vi 

också ganska 

mycket om, så 

det är ju ganska 

viktigt att ha ett 

stöd runt sig. 

Och har man ett 

bristande stöd 

från familj eller 

vänner eller så 

då så kan det 

vara en 

riskfaktor. 

 

Ett socialt stöd 

är viktigt. Ett 

bristande stöd 

från familj eller 

vänner är en 

riskfaktor för att 

utveckla 

långvarig 

smärta.   

 

Bristande socialt 

stöd är en 

riskfaktor. 

 

Gula flaggor. 

 

Upplevda 

kunskaper. 

 

4.5 Etiska överväganden  

Författarnas första steg i att rekrytera informanter var att få ett skriftligt godkännande från 

deras verksamhetschefer. Godkännandet från verksamhetscheferna möjliggjorde att 

författarna kunde kontakta informanterna personligen. Informanterna fick därefter 

information om studiens innehåll, syfte och konfidentialitet via ett informationsbrev (Bilaga 

C). Informationsbrevet tydliggjorde även att deltagandet inte var bindande, utan att 

avbrytande av medverkan kunde ske när som helst utan vidare motivering eller 

konsekvenser. Samma information gavs till informanterna vid intervjutillfället (Codex, 

2017a; Helsingforsdeklarationen, 2013). Informanternas konfidentialitet fastställdes genom 

att de erhöll ett kodnamn (A-E) och genom att intervjumaterialet förvarades på ett sådant 

sätt att obehöriga inte kunde ta del av det. Efter att studien är färdigställd och godkänd av 

examinator kommer allt intervjumaterial att raderas (Codex, 2017b, 

Helsingforsdeklarationen, 2013). 
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5 RESULTAT  

Studiens dataanalys genererade 14 underkategorier som i sin tur sorterades in i tre 

färdigställda kategorier utifrån ABC-modellens antecedenter. I resultatet skildras 

underkategorierna i kursiv stil.  

Tabell 2. Presentation av studiens resultat i form av underkategorier och kategorier. 

Underkategori Kategori 

Fysiska faktorer ska prioriteras. 

Gula flaggor.  

Vad påverkar identifiering. 

Fysioterapeuters allmänna identifikationsförmåga. 

Synsätt. 

Explicita attityder.  

Upplevd utbildningskunskap. 

Skadetyp och smärtutveckling.  

Psykologiska faktorers påverkan.  

Psykosociala riskfaktorer. 

Copingstrategier. 

Upplevda kunskaper. 

Identifiering av gula flaggor.  

Undvikande beteende.  

Förmågor i att identifiera. 

Inkonsekvent arbetssätt.   

Upplevda färdigheter. 

5.1 Explicita attityder  

Flera utav informanterna ansåg att patienter alltid ska bemötas utifrån ett biomedicinskt 

synsätt. Detta med hänsyn till att långvarig smärta ofta kan förklaras utifrån biologiska- och 

biomekaniska faktorer enligt en av informanterna. De uttryckte även att biologiska faktorer 

skulle prioriteras högre än psykosociala. En av informanterna rangordnade biologiska 

faktorer högre än psykosociala då han hävdade att de var huvudkomponenten i yrket och då 

han ansåg att de var viktigast att fånga upp. Vilket även flertalet informanter poängterade 

under intervjuerna. Dessa attityder samlades inom underkategorin Fysiska faktorer ska 

prioriteras. 



15 

“Och jag tycker också att det är huvudkomponenten i yrket, det gör jag, jag tycker att det 

biologiska ändå är det, de söker någon smärta liksom, så jag tycker ändå det blir 

huvudkomponenten, sen tycker jag däremot att psykologiska kommer direkt efteråt och sen 

tycker jag att den sociala kanske kommer sist, men asså inte så att den är jätteliten för det, 

men jag tycker bara det att det är i den storleksordningen”. Informant E 

 “Och min uppfattning är ju att ofta så beror det på något biologiskt alltså eller biomekaniskt 

som gör att smärtan uppstår.” Informant A  

Alla informanter som intervjuades uttryckte positiva attityder gentemot det biopsykosociala 

synsättet. De ansåg även att gula flaggor, dvs psykosociala riskfaktorer var viktiga att 

identifiera. Detta då de psykosociala riskfaktorerna enligt informanterna kan kopplas till 

patienter som utvecklar långvarig smärta. Informanterna nämnde rädsla och oro som 

psykologiska riskfaktorer och ett bristande socialt stöd som en social riskfaktor. En av 

informanterna uttryckte även att gula flaggor ibland kunde vara mer svåridentifierade än 

röda flaggor, men att de fortfarande var viktiga att identifiera för att få reda på vem som 

ligger i riskzonen för att utveckla långvarig smärta. Dessa attityder representerades av 

underkategorin Gula flaggor. 

“Det pratade vi ganska mycket om, så det är ju ganska viktigt att ha ett stöd runt sig. Och har 

man ett bristande stöd från familj eller vänner så kan det vara en riskfaktor.” Informant C  

“Vissa kanske vill helst gå till läkaren för att få någon sorts medicin helst då alltså, för att de är 

väldigt rädda för att de har fått någonting allvarligt, så ja jag tycker att det är jätteviktigt å för å 

hitta dem här gula flaggorna”.  Informant E 

Samtliga informanter uttryckte att de kunde identifiera patienter som ligger i riskzonen för 

att utveckla långvarig smärta. Vissa informanter hävdade dock att identifiering ibland 

undveks, med hänsyn till att det kunde vara en tung patientgrupp. En informant förklarade 

att detta undvikande beteende ibland skedde med hänsyn till att stöd från andra 

yrkesgrupper behövs för att underlätta identifiering. En informant hävdade vidare att 

intresset för patientgruppen och långvarig smärta påverkar om identifiering sker eller ej. 

Flera informanter uttryckte också att erfarenhet underlättar identifieringen och 

fysioterapeuter kan bli bättre på att identifiera riskzonspatienter med åren. Underkategorin 

Vad påverkar identifiering representerades av dessa informanters attityder. 

“Jag tror att man ibland, har, man vill titta på den där axeln och man försöker, det är lite 

jobbigt att ta tag i det här, patienterna blir ledsna och gråter, får ångest och så att jag tror att 

en del kan känna igen mig under mina tidigare år, duckade för det där.” Informant C 

“Ja, det tror man att man blir duktig på. Men, det är kanske det man tror sig att man blir 

bättre på faktiskt med åren som går.” Informant A 

Alla informanter uttryckte att fysioterapeuter i allmänhet kan identifiera patienter som ligger 

i riskzonen för att utveckla långvarig smärta. De hävdade dessutom att fysioterapeuter i 

allmänhet har goda kunskaper och färdigheter gentemot att identifiera biopsykosociala 

riskfaktorer hos patienter som ligger i riskzonen. Vidare ansåg de att det fanns en koppling 

mellan erfarenhet och identifiering, vilket enligt informanterna innebar att en större 

erfarenhet möjliggör en ökad identifieringsförmåga. Informanterna uttryckte även att 
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fysioterapeuter i allmänhet ibland kunde undvika att utföra identifieringen, med hänsyn till 

att patientgruppen kan vara tuff att bemöta. 

“Det tror jag, det tycker jag nog att många kan. Har du fått några år på nacken så tror jag nog 

att du kan göra det. ” Informant D  

Trots att alla informanter uttryckte att fysioterapeuter i allmänhet kan identifiera patienter 

som ligger i riskzonen, uttryckte de även att fysioterapeuter ibland kunde brista i sina 

färdigheter för att identifiera. Detta med hänsyn till att fysioterapeuters 

identifikationsfärdigheter i allmänhet präglas av ett mer biomedicinskt synsätt uttryckte 

några utav informanterna. Enligt en informant kan bristande identifikationsfärdigheter 

förklaras genom att fysioterapeuter i allmänhet har begränsade kunskaper avseende 

psykosociala riskfaktorer. Denna informant uttryckte samtidigt att fysioterapeuter i 

allmänhet kan bli bättre på att identifiera biopsykosociala riskfaktorer. Dessa allmänna 

attityder samlades inom underkategorin Fysioterapeuters allmänna identifikationsförmåga. 

“Så absolut tycker jag att min generella uppfattning är att vi behöver mer kunskap i branschen 

om det.” Informant E 

Flera informanter som intervjuades uttryckte att det biopsykosociala synsättet är bra, 

intressant och viktigt för att identifiera patienter som ligger i riskzonen att utveckla långvarig 

smärta. Ett fåtal informanter tydliggjorde även att synsättets alla delar var lika viktiga och 

uttryckte att biologiska, psykologiska och sociala faktorer ska rangordnas lika sinsemellan 

inom synsättet. Vidare ansåg vissa informanter att de hade förbättringspotential avseende sin 

egen utveckling inom synsättet. Medan andra informanter uttryckte att erfarenhet var 

viktigare än teoretisk kunskap. En informant förklarade att ork, tid, rutin, intresse och 

bekvämlighet avgör huruvida kunskap erhålls inom området. Vilket var avgörande för om 

kunskapen praktiserades enligt informanten. Dessa attityder summerades inom 

underkategorin Synsätt. 

“Man orkar liksom inte ta till sig allt som kommer, utan det blir speciella där man just nu 

intresserar sig läser man på lite extra. Så tiden, dels tiden, det finns inte riktigt tiden, motviljan 

att ta åt sig nytt och tid och ork.” Informant C   

5.2 Upplevda kunskaper  

Merparten av informanterna hade gått kurser inom beteendemedicin, gula flaggor och 

smärthantering. En utav informanterna hade även gått en grundutbildning i fysioterapi med 

beteendemedicinsk inriktning. De informanter som utbildat sig inom beteendemedicin 

upplevde även att de hade mer förståelse för biopsykosociala faktorer. Utöver utbildning 

inom beteendemedicin och smärthantering hade en av informanterna även en steg 1 

utbildning inom kognitiv beteendeterapi. Vilket enligt informanten ökade hennes kunskap 

om biopsykosociala riskfaktorer. Informanternas sammanfattade upplevda kunskaper 

samlades i underkategorin Upplevd utbildningskunskap. 

“Jag har två såna här, vad är det, ja dom heter ju 7,5 poängare nu då, i beteendemedicin med 

inriktning mot sjukgymnastik, har jag gått två, två sådana olika kurser. Sen har jag en steg 1 
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utbildning i KBT. Jag har andra liksom kortare kurser inom KBT. Jag har en 

gruppledarutbildning i KBT också.” Informant D 

Flera utav informanterna upplevde att de hade kunskap om biologiska faktorer och hur de 

utvecklar långvarig smärta. Ett fåtal utav informanterna beskrev även hur central 

sensitisering vidmakthåller och förstärker smärtuttrycket. 

“Så vet man ju att långvarig smärta är även kroppsligen, alltså att det sprider sig till 

hjärnstrukturer och tar sig vidare i kroppen. Så större smärta blir nästan alltid större, även 

rent symptomatiskt.” Informant B   

En informant hade även upplevd kunskap om att en biologisk skadas läkningstid kan vara en 

riskfaktor för om långvarig smärta utvecklas eller ej. Detta med hänsyn till tidsaspekten i 

definitionen av långvarig smärta enligt informanten. Samma informant hade även upplevd 

kunskap om att vissa patientgrupper såsom ländryggspatienter har en större benägenhet att 

utveckla långvarig smärta. Detta då patienter med ländryggssmärta statistiskt sett oftare 

utvecklar långvarig smärta menade informanten. Informanternas samlade kunskaper 

sorterades in i underkategorin Skadetyp och smärtutveckling. 

Alla informanter upplevde att de hade kunskap om psykologiska riskfaktorer. De ansåg även 

att dessa riskfaktorer står i direkt anslutning till utvecklandet av långvarig smärta. En 

informant förklarade även att en psykiatrisk bakgrund kan tolkas som en psykologisk 

riskfaktor. Merparten av informanterna upplevde att de hade kunskaper om att de 

psykologiska riskfaktorerna rädsla och oro ofta finns hos riskzonspatienter. De hänvisade till 

att dessa riskfaktorer var de som påverkade patienternas förhållningssätt och 

copingstrategier till smärtan i störst utsträckning. Flera informanter upplevde även att de 

hade kunskaper om psykologiska riskfaktorer såsom känsla av maktlöshet och 

katastroftankar. Vilka enligt informanterna ofta kan förekomma hos patienter som ligger i 

riskzonen för att utveckla långvarig smärta. Dessa upplevda kunskaper samlades inom 

underkategorin Psykologiska faktorers påverkan. 

“Det är just de här faktorerna, lite hur dom ser på det liksom, om det är rädda för det som är, 

om de känner en maktlöshet inför det som är, hur ska jag klara av det här liksom.” Informant 

D 

Gemensamt för alla informanter var att de upplevde sig ha kunskap om gula flaggor, dvs 

psykosociala riskfaktorer. Psykosociala riskfaktorer har en avgörande roll för utvecklandet av 

långvarig smärta enligt informanterna. En informant förklarade också att det är just de 

psykosociala riskfaktorerna som vidmakthåller smärta eller är en bidragande orsak till att 

smärta finns kvar. Några informanter upplevde även att de hade specifika kunskaper om 

sociala riskfaktorer. De förklarade att isolering och ett bristande socialt stöd i form av 

stöttning är sociala riskfaktorer som kan bidra till att patienter utvecklar ett undvikande 

beteende och långvarig smärta. De hävdade även att andra sociala faktorer såsom 

socioekonomisk status kan tolkas som en social riskfaktor. Samtliga informanter hade även 

upplevd kunskap om att psykologiska faktorer såsom rädsla, oro och katastroftankar kan 

ligga till grund för utvecklandet av långvarig smärta.   
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“Jag tror ju väldigt mycket på de här andra orsakerna, som en bidragande orsak till att man 

har ont i kroppen. ” Informant B  

“Men är man då ensam och kanske inte har det här stödet så är det klart att det är lättare sen 

säkert att falla in i nån sorts undvikande beteende.” Informant E 

Några utav informanterna upplevde att de hade en kunskapsbrist avseende psykosociala 

riskfaktorer, med hänsyn till att de inte har någon specifik utbildning inom beteendemedicin. 

En av dessa informanter upplevde sig därför brista i sin identifiering av patienter som ligger i 

riskzonen för att utveckla långvarig smärta. En informant förklarade även att han ibland var 

tvungen att läsa på om gula flaggor trots att han har utbildning inom beteendemedicin och 

psykosociala riskfaktorer. Vilket enligt informanten betydde att han inte hade tillräckligt med 

kunskap om gula flaggor. Dessa upplevda kunskaper samlades inom underkategorin 

Psykosociala riskfaktorer.   

“Så får jag gå in och läsa på i mina gamla anteckningar, vad är en gul flagga, sådär så att jag, 

nej tycker kanske inte att jag faktiskt har tillräcklig kunskap.” Informant E 

Samtliga informanter upplevde att de hade kunskap om copingstrategier. De ansåg att ett 

rädsla-undvikande beteende ofta förekom hos riskzonspatienter och förklarade att en 

bristande smärthantering samt copingstrategi är riskfaktorer för att utveckla långvarig 

smärta. Vidare ansåg informanterna att faktorer såsom isolering, rädsla och katastroftankar 

driver på ett undvikande beteende. Detta undvikande beteende leder enligt informanterna till 

att patienter blir passiva och rör sig mindre. Vilket på lång sikt kan leda till att långvarig 

smärta utvecklas, menade de. En informant upplevde sig även ha kunskaper om att patienter 

som agerade osäkert och blev uppslukade av sin smärta, ofta fick svårt att hantera den. Dessa 

upplevda kunskaper summerades i underkategorin Copingstrategier. 

“Om man får mycket katastroftankar, man har ett undvikande beteende, det finns ju en sån 

smärtmodell som är, om man får katastroftankar och ett undvikande beteende, så kanske du 

rör dig mindre, du kommer få mer smärta, så går du runt i den här cirkeln liksom.” Informant 

E  

5.3 Upplevda färdigheter   

Majoriteten av informanterna upplevde sig ha färdigheter för att identifiera psykosociala 

riskfaktorer hos patienter som ligger i riskzonen för att utveckla långvarig smärta. De 

psykosociala riskfaktorerna som informanterna upplevde att de kunde identifiera var rädsla, 

oro, stress, press, katastroftankar och ett bristande socialt stöd. En informant förklarade även 

att hon snappade upp hur patienter uttryckte sig kring sin smärta och hur smärtan påverkar 

individens vardagsbeteenden. Ett fåtal informanter förklarade även att de ibland upplevde att 

de missar att identifiera gula flaggor. De uppleva färdigheterna samlades i underkategorin 

Identifiering av psykosociala riskfaktorer.  

“Ja, gula flaggor, ja precis, dom kör jag.” Informant D  
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“Jag gör nog det och om man blandar in gula flaggor så kan man ju se det lite från första 

början så att visst finns det en misstanke om att det här kanske inte har så bra prognos redan 

från början.” Informant C.  

“Vi pratar mycket om att man lägger det på bordet. Om jag märker att du är orolig kan du 

berätta lite mer. Att man försöker fånga upp alla sådana här trådar och lyfta upp dem.” 

Informant C  

Flera informanter upplevde att de kunde identifiera ogynnsamma copingstrategier hos 

patienter som ligger i riskzonen för att utveckla långvarig smärta. Informanterna upplevde 

även att de hade färdigheter för att identifiera ett undvikande beteende simultant med rädsla, 

oro och katastroftankar. Enligt dem kunde detta undvikande beteende i sin tur utveckla 

långvarig smärta. En informant förklarade även att en negativ smärthantering ofta infann sig 

hos patienter som ligger i riskzonen för att utveckla långvarig smärta. Dessa upplevda 

färdigheter sammanställdes i underkategorin Undvikande beteende. 

“Man snappar upp vissa liksom, lite hur de uttrycker sig och kring hur smärtan påverkar deras 

beteende i vardagen och kring aktiviteter och så då.” Informant A 

Samtliga informanter upplevde sig ha färdigheter för att identifiera patienter som ligger i 

riskzonen för att utveckla långvarig smärta. Majoriteten upplevde detta med hänsyn till att de 

hade de färdigheter som krävdes för att identifiera biopsykosociala riskfaktorer. Men trots 

denna upplevda färdighet ansåg ett fåtal av informanter sig ha en färdighetsbrist gällande 

identifiering av riskzonspatienter. Informanterna E och C förklarade att de under 

patientmöten stundtals missade att identifiera gula flaggor. En av dessa informanter 

uttryckte även att det kunde fanns svårigheter i att identifiera riskzonspatienter. Detta 

eftersom att informanten ansåg att sin identifieringsförmåga inte alltid var hundraprocentig, 

utan att vissa riskzonspatienter ibland missades. Informanternas upplevda färdigheter i att 

identifiera samlades inom underkategorin Förmågor i att identifiera.  

“Jo, men det tycker jag nog att jag kan göra.” Informant A  

“Det är mer att jag tycker att jag själv kanske är dålig på att fånga upp gula flaggorna ibland.” 

Informant E 

Gemensamt för samtliga informanter var att de upplevde sig ha ett mer biomedicinskt 

arbetssätt än biopsykosocialt. Vilket enligt informanterna innebar att de biologiska 

faktorerna prioriterades och rangordnades högre i förhållande till psykosociala i ett 

patientmöte. En informant förklarade dock att ett biomedicinskt arbetssätt inte uteslut att ett 

beteendemedicinskt arbetssätt tillämpades. Informanterna uttryckte även att de primärt 

utförde en undersökning av biologiska faktorer, innan de psykosociala faktorerna utreddes. 

Informanternas upplevda arbetssätt samlades i underkategorin Inkonsekvent arbetssätt.  

“Men grunden är liksom ändå att jag gör min fysiska bedömning och utvärderar alltså de rena, 

rent fysiska faktorerna först.” Informant A 
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6 DISKUSSION   

6.1 Resultatdiskussion  

Studiens syfte var att undersöka fysioterapeuters attityder, upplevda kunskaper och 

färdigheter gentemot biopsykosociala riskfaktorer, detta med hänsyn till att identifiera 

patienter som ligger i riskzonen för att utveckla långvarig smärta. Studien utgick från ABC-

modellen, då fysioterapeuters antecedenter antas ligga till grund för vilka beteenden som 

utförs. Enligt Ramnerö et al. (2012) föranleder antecedenter beteenden. Vilket ger en 

förklaring till varför författarna i denna studie undersökt fysioterapeuters attityder, upplevda 

kunskaper och färdigheter, vilka alla är exempel på antecedenter.  

I resultatet framkom det att informanterna hade positiva attityder till att använda det 

biopsykosociala synsättet och således biopsykosociala riskfaktorer för att identifiera patienter 

som ligger i riskzonen för att utveckla långvarig smärta. De hade även upplevd kunskap om 

att psykosociala riskfaktorer och ogynnsamma copingstrategier utvecklar och vidmakthåller 

långvarig smärta. Vilket ligger i linje med vad Mallen, Peat, Thomas, Dunn & Croft (2007) 

beskriver i sin metastudie. I studiens resultat beskriver de att psykosociala riskfaktorer och 

copingstrategier kan ses som prognostiska faktorer för utvecklingen av långvarig smärta 

(Mallen et al, 2007). Informanterna som intervjuats i denna studie upplevde dessutom att de 

hade färdigheter för att identifiera biopsykosociala riskfaktorer och såldes riskzonspatienter. 

Trots detta uttryckte informanterna attityder om att de biologiska faktorerna ska prioriteras 

före de psykosociala, samt att de även har ett mer biomedicinskt arbetssätt.  

6.1.1 Attityder  

Attityder kännetecknas utav en inställning, ett förhållningssätt eller en känsla till en viss 

person eller företeelse (Nationalencyklopedin, 2018). Resultatet i denna studie påvisade att 

alla informanter som intervjuades uttryckte positiva attityder gentemot det biopsykosociala 

synsättet. De var även positiva till att använda ett biopsykosocialt arbetssätt för att identifiera 

patienters biopsykosociala riskfaktorer. Detta styrks utav flera studier som hävdar att 

fysioterapeuters attityder generellt är positiva till att implementera biologiska- psykologiska- 

och sociala faktorer i patientmötet (Driver et al., 2017; Gatchel, 2004). Trots detta uttryckte 

samtliga informanter att de prioriterar biologiska riskfaktorer före psykosociala och att de 

har ett mer biomedicinskt arbetssätt. Informanternas attityder om att prioritera biologiska 

faktorer står i direkt kontrast till hur den senaste forskningen anser att arbete med denna 

patientgrupp ska bedrivas (Linton 2013; SBU, 2006; SBU, 2010). Enligt SBU:s rapport 

(2010) ska fysioterapeuters arbete för att identifiera riskzonspatienter ske utifrån ett 

biopsykosocialt synsätt, med hänsyn till psykosociala riskfaktorer. Att informanternas 

attityder gentemot biopsykosociala riskfaktorer stod i kontrast till varandra kan potentiellt 

bero på att deras explicita attityder är motstridiga (Nationalencyklopedin, 2018). 

Samtliga informanter uttryckte att de kan identifiera patienter som ligger i riskzonen för att 

utveckla långvarig smärta. De uttryckte även attityder om att fysioterapeuter i allmänhet kan 
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göra det. Dessa attityder står i direkt kontrast till forskningen som hävdar att fysioterapeuter 

har svårt för att identifiera patienter som ligger i riskzonen. Studierna påvisar att 

fysioterapeuter har svårt för att identifiera vilka psykosociala riskfaktorer som kan bidra till 

utvecklingen av långvarig smärta och därmed vilka patienter som ligger i riskzonen (Brunner, 

Dankaerts, Meichtry, O'Sullivan, Probst, 2018; Linton et al., 2011; Foster et al., 2011; 

Overmeer et al., 2004). Studier förklarar att fysioterapeuters svårighet avseende identifiering 

kan bero på bristande kunskap om psykosociala riskfaktorer (Alexanders, Anderson & 

Henderson, 2015; Driver et al., 2017; Overmeer et al., 2004). Det verkar därför som att 

informanternas attityder gentemot identifikation skiljer sig gentemot den bild som 

forskningen ger.  

Informanterna i denna studie invände mot det forskningens påstående om att fysioterapeuter 

har svårt för att identifiera riskzonspatienter. De hävdade att identifieringsmissarna istället 

berodde på att patientgruppen ibland undveks med hänsyn till att den kan vara tung att 

bemöta. De förklarade även att identifiering ibland kunde undvikas om inte tillräckligt stöd 

från andra yrkeskategorier fanns inom verksamheten. Ett fåtal av informanterna höll dock 

med forskningen och sa därmed emot sig själva, då de uttryckte att fysioterapeuter ibland 

kan ha svårt för att identifiera riskzonspatienter. De förklarade att identifieringsmissarna 

kunde bero på att fysioterapeuter i allmänhet har ett mer biomedicinskt synsätt med för lite 

kunskap och färdigheter om psykosociala riskfaktorer. Resultatet i denna studie ligger därför 

till viss del i linje med forskningen (Alexandersu et al., 2016; Driver et al., 2017; Linton et al., 

2011; Foster et al., 2011; Overmeer et al., 2004). Det verkar därmed som att det finns ett visst 

stöd för vad forskningen påstår och att identifieringsmissarna till viss del beror på bristande 

kunskap och färdigheter om psykosociala riskfaktorer. Detta skulle potentiellt kunna leda till 

att patienter som ligger i riskzonen att utveckla långvarig smärta inte identifieras.  

6.1.2 Kunskaper 

Begreppet kunskap definieras som fakta, förståelse eller färdigheter, vilka erhållits genom 

studier eller erfarenhet (Nationalencyklopedin, 2018). I denna studie var det ett flertal av 

informanterna som upplevde att de hade kunskap om smärthantering och biopsykosociala 

riskfaktorer. Vilket enligt dem underlättar identifieringen av patienter som ligger i riskzonen. 

Några utav informanterna hade även utbildat sig inom beteendemedicin, vilket enligt dem 

själva underlättar identifieringen av biopsykosociala riskfaktorer. Detta överensstämmer 

med Denison et al. (2012), som hävdar att en beteendemedicinsk arbetsmetod är fördelaktig 

att använda. Eftersom den tar hänsyn till och beskriver samband mellan biopsykosociala 

faktorer i sjukdomsutvecklingen (Denison et al., 2012). Detta skulle kunna innebära att 

implementering av den beteendemedicinska arbetsmetoden potentiellt leder till 

identifieringen av biopsykosociala riskfaktorer och således riskzonspatienter.  

Samtliga informanter som medverkade i studien upplevde att de hade kunskaper om 

copingstrategier och smärthanteringsmodeller såsom RU-modellen. De hade således upplevd 

kunskap om att ett rädsla-undvikande beteende ofta förekommer hos riskzonspatienter. 

Detta är något som stämmer väl överens med forskningen. Vilken tydliggör att ett rädsla-

undvikande beteende leder till en bristande smärthantering och en passiv copingstrategi. 
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Vilka är riskfaktorer för att utveckla långvarig smärta (Dahlén et al., 2013; Lethem et al., 

1983; Linton, 2013). De senaste åren har RU-modellen utvecklats, vilket innebär att patienter 

kan välja att reagera på smärta genom en uthållighetsreaktion (Leeuw et al. (2007). De 

fortsätter således att vara aktiva eller överaktiva trots smärta (Hasenbring et al., 2009). 

Denna utveckling av RU-modellen var det dock ingen av informanterna som nämnde under 

intervjuerna. Författarna kan tolka detta som att informanterna har kunskap om RU-

modellen och att de därför potentiellt kan identifiera riskzonspatienter med ett rädsla-

undvikande beteende. Då kunskap är ett exempel på en antecedent skulle kunskap om 

copingstrategier således kunna leda till att beteendet; implementering av biopsykosociala 

riskfaktorer för att identifiera patienter som ligger i riskzonen för att utveckla långvarig 

smärta, utförs i större utsträckning (Biguet et al., 2015; Denison et al., 2012; Dumitrescu et 

al., 2011; Ramnerö et al., 2013; Wadström, 2014). Då informanterna inte nämnde någon 

uthållighetsreaktion under intervjuerna, finns det potentiellt en möjlighet till att utvecklas 

inom området menar författarna i denna studie.   

Informanterna upplevde även att de hade kunskaper om biologiska faktorer och hur dessa 

faktorer påverkar smärtutvecklingen. Några utav informanterna beskrev hur central 

sensitisering vidmakthåller och förstärker smärtuttrycket, vilket ligger i linje med vad 

Jakobsson (2007) beskriver sker, när långvarig smärta utvecklas. Informanternas upplevda 

kunskap om att smärta kan sprida sig biologiskt i kroppen och att en ökad känslighet för 

smärta uppstår hos patienter, stämmer väl överens med forskningen (Norrbrink et al., 2014; 

Werner et al., 2010).  

Samtliga informanter upplevde sig ha kunskap om psykologiska riskfaktorer. De förklarade 

att psykologiska riskfaktorer såsom negativa emotioner och kognitioner står i direkt 

anslutning till utvecklandet av långvarig smärta. Enligt informanterna påverkade även de 

psykologiska riskfaktorerna patienternas förhållningssätt och val av copingstrategi. Vilket 

stämmer väl överens med vad forskningen förklarar sker, när psykologiska faktorer påverkar 

en individs smärttolkning och således utvecklingen av långvarig smärta (Linton, 2013; 

Sullivan et al., 1995). Deras upplevda kunskap om psykologiska riskfaktorer stämmer även 

överens med flertalet studier som fastslår att emotioner såsom oro, ångest, stress, rädsla, 

ilska och nedstämdhet är riskfaktorer för utveckling av långvarig smärta (Asmundson et al., 

2010; Asmundson et al., 2009; Linton, 2013). Förutom emotioner, kognitioner och 

uppmärksamhet beskriver även ett flertal artiklar hur uppmärksamhet och 

utfallsförväntningar på skadan samt smärtan kan påverka hur en individ agerar på ett 

smärtstimuli (Main et al., 2010; Petrie et al., 2007; Petrie et al., 2006). Något ingen av 

informanterna nämnde som en psykologisk riskfaktor.  

Informanterna upplevde att de hade kunskap om sociala riskfaktorer såsom isolering, 

bristande socialt stöd och socioekonomisk status. Detta ligger i linje med flertalet artiklar 

som även tydliggör att kulturella och etniska faktorer ligger till grund för vem som utvecklar 

långvarig smärta (Edwards et al., 2001; Lasch, 2000; Linton, 2013; Newton-John, 2002; 

Pearson et al., 2001; SBU 2006). Linton (2013) beskriver att kulturella och etniska faktorer 

sätter gränsen för hur en individ upplever, reagerar och beskriver sin smärta. Att kulturella 

och etniska faktorer har relevans för vem som utvecklar långvarig smärta var det dock ingen 

av informanterna som uttryckte under intervjuerna.  
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Gemensamt för alla informanterna var att de upplevde sig ha kunskap om gula flaggor. Att ha 

kunskap om gula flaggor är viktigt då de enligt Magnusson et al. (2008) är viktiga att 

identifiera för att avgöra vilka patienter som ligger i riskzonen för att utveckla långvarig 

smärta. Att utvecklandet av långvarig smärta står i direkt relation till innehavandet av gula 

flaggor var även något som informanterna uttryckte under intervjuerna. Några utav 

informanterna hävdade även att gula flaggorna är avgörande för hur länge patienters smärta 

finns kvar. Denna upplevda kunskap om smärtans kvarvarande är även något som 

Magnusson et al. (2008) förklarar är av relevans, då de gula flaggorna påverkar vilken 

uttrycksform smärtan kommer att ta. Detta skulle potentiellt kunna innebära att 

informanternas upplevda kunskap om gula flaggor leder till att de lättare kan identifiera 

riskzonspatienter.  

Det verkar som att informanternas upplevda kunskap ligger i linje med hur forskningen 

förklarar att utvecklingen av långvarig smärta sker.  Detta eftersom informanterna har 

kunskap om såväl biologiska-, psykologiska- och sociala riskfaktorer. I studien av Foster et al 

(2011) menar författarna att kunskap om psykosociala riskfaktorer potentiellt kan förbättra 

patienters utfall och att kunskapen om riskfaktorerna underlättar valet av den intervention 

som är mest gynnsam för patienten. Detta skulle potentiellt kunna betyda att informanterna 

kan identifiera patienter som ligger i riskzonen för att utveckla långvarig smärta. I enlighet 

med ABC-modellen skulle även kunskap om biopsykosociala riskfaktorer öka sannolikheten 

för att beteendet; implementering av biopsykosociala riskfaktorer för att identifiera patienter 

som ligger i riskzonen för att utveckla långvarig smärta, sker i större utsträckning. Detta 

eftersom kunskap är ett exempel på en antecedent som föranleder ett beteende (Biguet et al., 

2015; Dumitrescu et al., 2011; Ramnerö et al., 2013; Stenner et al., 2014). 

I denna studie står informanternas upplevda kunskap om psykosociala riskfaktorer i kontrast 

till forskningen som hävdar att fysioterapeuter brister i sin kunskap om psykosociala 

riskfaktorer (Alexanders et al., 2015; Driver et al., 2017; Overmeer et al., 2004). Alexanders 

et al. (2015) hävdar i sin studie att fysioterapeuter är positiva till och medvetna om 

fördelarna med att implementera psykologiska faktorer i mötet med patient. Trots detta visar 

även studien att fysioterapeuter brister i sin kunskap och förståelse om psykologiska faktorer. 

Driver et al. (2011) drar liknande slutsatser i sin studie och förklarar att bristande kunskaper 

leder till att psykologiska faktorer inte implementeras i patientmötet. Det verkar därför som 

att informanternas syn på sin kunskap skiljer sig från den bild som forskningen ger.  

6.1.3 Färdigheter  

Färdigheter kännetecknas av förmågan att utföra något i praktiken (Nationalencyklopedin, 

2018). I studiens resultat framkom det att samtliga informanter upplevde att de hade 

färdigheter för att identifiera patienter som ligger i riskzonen för att utveckla långvarig 

smärta. Det framkom även att informanterna upplevde att de hade färdigheter för att 

identifiera psykosociala riskfaktorer, dvs gula flaggor. Dessa upplevda färdigheter står i 

kontrast till forskningen som hävdar att fysioterapeuter har svårt för att identifiera 

riskzonspatienter och vilka psykosociala riskfaktorer som ligger till grund för utvecklingen av 

långvarig smärta (Linton et al., 2011; Foster et al., 2011; Overmeer et al., 2004). Trots dessa 
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upplevda färdigheter i att identifiera var det flera informanter som höll med forskningen och 

motsägelsefullt uttryckte att de ibland missade psykosociala riskfaktorer. Detta ledde till att 

studiens resultat enligt författarna blev svårtolkat och underlag erhölls för att tolka 

informanternas svar på två olika sätt. Om informanterna upplever att de har färdigheter för 

att identifiera psykosociala riskfaktorer, kan de potentiellt identifiera riskzonspatienter 

(Biguet et al., 2015; Dumitrescu et al., 2011). Men om de inte har tillräckligt med färdigheter 

avseende identifiering av psykosociala riskfaktorer, kan de potentiellt inte heller identifiera 

riskzonspatienter (Biguet et al., 2015; Driver et al., 2017; Dumitrescu et al., 2011; Stenner et 

al., 2014). Enligt Magnusson et al. (2008) är det framförallt de psykosociala faktorerna som 

kan bidra till utvecklingen av långvarig smärta, varför de är viktiga att identifiera. Då 

färdigheter enligt författarna i denna studie är en antecedent, kommer således 

informanternas upplevda färdigheter i att identifiera avgöra om beteendet; implementering 

av biopsykosociala riskfaktorer för att identifiera patienter som ligger i riskzonen för att 

utveckla långvarig smärta, utförs eller ej. 

Gemensamt för alla informanter var att de hade positiva attityder gentemot det 

biopsykosociala synsättet och att de även var positiva till att använda det för att identifiera 

psykosociala riskfaktorer och således riskzonspatienter. Studiens resultat påvisade dock att 

samtliga informanter upplever att de arbetar mer biomedicinskt än biopsykosocialt, med en 

högre prioritering av biologiska faktorer i relation till psykosociala. I Driver et al. (2017) och 

Gatchels (2004) studier kunde liknande slutsatser dras. Det vill säga att fysioterapeuter har 

positiva attityder gentemot att implementera det biopsykosociala synsättet, men att de har 

svårt för att implementera det i praktiken. I SBU:s rapporter (2006; 2010) kan det även 

utläsas att ett biopsykosocialt arbetssätt ska användas. Då det till skillnad från det 

biomedicinska fångar upp fler faktorer som ligger till grund för utvecklingen av långvarig 

smärta. Enligt Denison et al (2012) och SBU:s rapporter (2006; 2010) ger det 

biopsykosociala arbetssättet även de bästa förutsättningarna för att identifiera 

riskzonspatienter. I SBU:s rapport (2006) beskrivs det även att ett biomedicinskt arbetssätt 

kan vara direkt skadligt för patienter. Detta skulle potentiellt kunna innebära att 

informanternas biomedicinska arbetssätt inte bara minskar sannolikheten för att 

identifiering av riskzonspatienter sker, utan att det även kan driva på utvecklandet av 

långvarig smärta. Informanternas beteende; implementering av biopsykosociala riskfaktorer 

för att identifiera patienter som ligger i riskzonen för att utveckla långvarig smärta, kommer 

sannolikt inte utföras i lika stor utsträckning som om de hade haft ett biopsykosocialt eller 

beteendemedicinskt arbetssätt. Informanternas val av arbetssätt kan därför möjligen leda till 

att ett färre antal riskzonspatienter identifieras och att fler patienter utvecklar långvarig 

smärta.  

I enlighet med ABC-modellen är b (beteende) beroende av a (antecedenter) och c 

(konsekvenser) är beroende av b (beteende)(Ramnerö et al, 2013). Vilket innebär att 

informanternas beteende; implementering av biopsykosociala riskfaktorer för att identifiera 

riskzonspatienter leder till konsekvenser. Beteendet påverkar inte bara informanternas 

konsekvenser, utan även patientens beteende och således konsekvenser.  

Konsekvenserna av att använda ett biopsykosocialt eller beteendemedicinskt arbetssätt skulle 

potentiellt kunna leda till att fler riskzonspatienter identifieras av fysioterapeuter. Det skulle 
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även hypotetiskt kunna leda till att riskzonspatienter inte utvecklar långvarig smärta i samma 

utsträckning som om ett biomedicinskt arbetssätt hade tillämpats. Detta med hänsyn till att 

det biopsykosociala och beteendemedicinska arbetssättet tar hänsyn till och bemöter fler 

faktorer som ligger till grund för utvecklandet av långvarig smärta (Denison, 2012; SBU, 

2006). Konsekvenserna i stort skulle potentiellt även kunna leda till minskade 

samhällskostnader och ett minskat lidande för individen.  

De konsekvenser som kan uppkomma vid tillämpandet av ett mer biomedicinskt arbetssätt 

likt informanterna uttryckt i denna studie, skulle potentiellt kunna innebära att 

informanterna missar att identifiera riskzonspatienter. Det skulle även kunna innebära att 

patientens smärtutveckling drivs på istället för att den lindras (Louw et al., 2016). En 

minskad identifiering från informanternas sida skulle således potentiellt i sin tur kunna leda 

till att patienter utvecklar långvarig smärta i större utsträckning.  Jacobsson (2007) och SBU 

(2006) hävdar att konsekvenserna av långvarig smärta blir stora för såväl individen som 

samhället. För individen kan utvecklingen av långvarig smärta potentiellt resultera i ett stort 

lidande. För samhället kan konsekvenserna resultera i stora kostnader i form av ökad 

sjukskrivning, funktionsförluster och minskad delaktighet (Robinson, Wicksell & Olsson, 

2004; SBU, 2006).  

6.2 Metoddiskussion  

Studien har antagit en deskriptiv design och en deduktiv ansats, då studiens syfte var att 

undersöka fysioterapeuters upplevelser utifrån ABC-modellen. Metoden som använts var en 

kvalitativ innehållsanalys. Enligt Lundman et al. (2012) är en kvalitativ metod fördelaktig att 

använda då den möjliggör en tolkning av det manifesta, uppenbara och textnära innehållet. 

Det finns ett flertal studier som beskriver att fysioterapeuter inte tar hänsyn till psykosociala 

riskfaktorer för att identifiera patienter som ligger i riskzonen (Foster et al., 2011; Linton et 

al., 2011; Overmeer et al., 2004). Hur fysioterapeuter ser på att implementera dessa faktorer 

och om de upplever att de kan identifiera patienter i riskzonen finns det dock förhållandevis 

lite forskning om. För att bidra till en minskad kunskapslucka och åskådliggöra vad 

fysioterapeuters upplevelser gentemot biopsykosociala riskfaktorer har en kvalitativ 

innehållsanalys valts som metod. Metoden har även antagits då den anses vara fördelaktig att 

använda i relation till studiens syfte.  

Enligt Lundman et al. (2012) antas en deduktiv ansats då analysen utförs utifrån ett i förväg 

utarbetat kodningsschema eller mall, som är baserade på en modell eller teori. I denna studie 

utgick författarna från ABC-modellen, vilken har sin grund i operant inlärningsteori och 

möjliggjorde att en deduktiv ansats därmed kunde antas. Modellen har använts som 

utgångspunkt, med hänsyn till att författarna ville åskådliggöra informanternas antecedenter, 

dvs vad som föranleder ett beteende. Attityder, kunskaper och färdigheter är alla sådana 

exempel och kan enligt Dumitrescu et al. (2011) och Biguet et al. (2015) härledas till om ett 

beteende utförs eller ej. Den deduktiva ansatsen har även antagits då informanternas svar 

kategoriserades utifrån modellens antecedenter och således skapat kategorierna explicita 

attityder, upplevda kunskaper samt upplevda färdigheter. Att insortera resultatet utifrån en 
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modell eller teori ligger i linje med den deduktiva ansatsen och görs för att testa en modell 

eller hypotes hävdar Elo & Kyngäs (2008). En nackdel med att studien har utförts i enlighet 

med en deduktiv ansats kan vara att författarna tolkat resultatet för att enbart få fram 

informanternas attityder, upplevda kunskaper och färdigheter. Vilket gör att författarna 

potentiellt kan ha missat andra aspekter som möjligtvis fångats upp om de använt sig av en 

induktiv ansats istället (Lundman et al., 2012).  

Studiens urval var en kombination av ett bekvämlighets- och ändamålsenligt urval. Ett 

bekvämlighetsurval användes då informanterna som rekryterades kom från ett geografiskt 

närområde. Eftersom rekrytering skedde i ett geografiskt närområde minskade studiens 

geografiska spridning och således överförbarhet (Lundman et al., 2012). Då några utav 

deltagarna i studien rekryterades från samma arbetsplats fanns det en risk för att studiens 

trovärdighet minskat. Detta med hänsyn till att deltagarna kunnat föra diskussioner kring 

studien sinsemellan och att deras svar kan ha påverkats av värderingar som fanns på 

arbetsplatsen. Att valet av informanter hade en liten geografisk spridning är en nackdel som 

författarna är väl medvetna om. Men då förfrågan om deltagande skickades ut till flertalet 

verksamheter med stor geografisk spridning inledningsvis och svarsfrekvensen var låg kunde 

inte denna nackdel förbises.  

Ett ändamålsenligt urval antogs med hänsyn till att författarna ville skildra fysioterapeuters 

upplevelser och erfarenheter avseende biopsykosociala riskfaktorer för att identifiera 

riskzonspatienter. Carter et al. (2011) förklarar att ett ändamålsenligt urval är användbart när 

en studie har en specifik anledning till att rekrytera specifika deltagare. Carter et al. (2011) 

förklarar vidare att styrkan med ett sådant urval infinner sig om forskaren väljer 

informationsrika fall, då de potentiellt kan ge studien ett större djup. Ett informationsrikt 

urval är ett urval som forskaren kan dra stora slutsatser ifrån, med hänsyn till studiens syfte 

(Carter et al., 2011). 

För att erhålla ett informationsrikt urval valde författarna att anta inklusionskriterier. Att 

anta inklusionskriterier kan ses som en fördel för studien, då de underlättade rekrytering av 

rätt deltagare. Inklusionskriterierna innebar att deltagarna, var tvungna att vara legitimerade 

fysioterapeuter eller sjukgymnaster, som arbetar inom primärvården och som har gjort det i 

minst sex månader. De skulle även ha mött patienter med långvarig smärta under denna 

period. Sex månader antogs med hänsyn till att informanterna under denna period anses ha 

erhållit tillräckligt med erfarenhet avseende denna patientgrupp inom primärvården. Att 

författarna valde att intervjua fysioterapeuter inom primärvården gjordes med hänsyn till att 

många patienter med smärta ofta förekommer inom denna verksamhet.  

För att åskådliggöra informanternas upplevelser utifrån studiens syfte och för att inte riskera 

att en för översiktlig analys utfördes valde författarna att intervjua ett mindre antal 

informanter. En fördel med att intervjua ett mindre antal informanter var att det 

möjliggjorde att ett mer djupgående innehåll kunde erhållas. En nackdel med att enbart 

intervjua ett fåtal informanter är dock att studiens överförbarhet minskar och det går inte att 

generalisera resultatet till en större population (Carter et al., 2011). För att motverka denna 

nackdel och öka studiens överförbarhet hade en kvantitativ metod med exempelvis en 

enkätundersökning kunnat utföras. Resultatet hade då potentiellt kunnat bli bredare och 
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författarna hade eventuellt kunnat generalisera materialet i större utsträckning. Samtidigt 

hade en enkätundersökning inte nödvändigtvis gett de djupa svar som författarna ville få 

fram (Carter et al., 2011). En större variation i urvalet hade kunnat erhållas om ett ökat antal 

informanter rekryterats till studien. Men efter fem genomförda intervjuer upplevde dock 

författarna att de hade tillräckligt med material för att kunna genomföra en dataanalys. Ingen 

mättnad kunde uppnås avseende studiens syfte och med hänsyn till det låga antalet 

informanter som intervjuats. Vilket författarna såg som en nackdel för studien, men med 

hänsyn till att studien utfördes i enlighet med ett förutbestämt tidschema, begränsades även 

möjligheten till att rekrytera ett ökat antal informanter. En annan nackdel med ett litet urval 

är att populationens variation inte redovisas i samma utsträckning (Lundman et al., 2012). 

Enligt Lundman et al. (2012) ökar en studies giltighet om deltagarna har olika kön, är i olika 

åldrar och har olika erfarenheter. Detta med hänsyn till att deltagarnas olika erfarenheter 

berikar studiens syfte utifrån olika individers perspektiv. I denna studie kan giltigheten 

betraktas som hög då arbetslivserfarenheten hos informanterna varierade från sju månader 

till 31 år. Dessutom var informanterna av olika kön och ålder, vilket ökar studiens giltighet. 

En stor variation avseende erfarenhet kan även ses som en fördel för studien då den kan 

bidra till en större variation i informanternas svar och upplevelser. Det gav således studien 

ett mer informationsrikt urval och ett större djup.  

Studien utfördes med hjälp utav personliga intervjuer utifrån en semistrukturerad 

intervjuguide. Intervjuguiden togs fram i enlighet med syftet, för att åskådliggöra 

fysioterapeuternas attityder, upplevda kunskaper och färdigheter gentemot biopsykosociala 

riskfaktorer. En fördel med denna datainsamlingsmetod var att den gav författarna 

möjligheten att undersöka informanternas upplevelser och erfarenheter. En nackdel med 

intervjumetoden är att det kan vara svårt att avgöra om informanternas svar speglar 

individernas faktiska beteende gentemot biopsykosociala riskfaktorer för att identifiera 

patienter som ligger i riskzonen för att utveckla långvarig smärta. Men eftersom studiens 

syfte är att undersöka fysioterapeuters upplevelse, påverkas inte studiens trovärdighet av 

detta faktum (Lundman et al., 2012).  

En semistrukturerad intervjuguide behandlar såväl öppna som stängda frågor (Lundman et 

al., 2012). Enligt Lundman et al. (2012) kan öppna frågor vara fördelaktiga att använda då de 

får deltagaren att svara på ett mer öppet och beskrivande sätt. Stängda frågor låter inte 

intervjupersonen utveckla sina svar i samma utsträckning som vid öppna frågor, men kan 

vara bra att använda för att få en bekräftelse på en informanternas åsikter 

(Folkhälsomyndigheten, 2018). Utöver de stängda och öppna frågorna använde sig 

författarna av följdfrågor. Exempel på dessa följdfrågor var; “hur gör du då, kan du utveckla”. 

Följdfrågornas syfte var att informanterna skulle få möjligheten till att utveckla och beskriva 

sina svar mer djupgående (Lundman et al., 2012).    

Att genomföra personliga intervjuer var fördelaktigt, då den enskilde informantens svar inte 

styrs av någon annans värderingar eller åsikter. Vilket alltid är en risk som kan uppstå vid 

exempelvis gruppintervjuer. Samtidigt tog författarna i beaktning att en enskild personlig 

intervju kan kännas mer obekväm i jämförelse med en gruppintervju. Av den anledningen 

valde författarna att låta informanterna bestämma plats och tid för intervjun. Vilket stämmer 



28 

överens med Carter et al. (2011) som förklarar att en intervjusituation ska vara trygg och 

bekväm för informanten. Författarna valde att ha samma roller under samtliga intervjuer, 

vilket innebar att en och samma person hade huvudansvaret för intervjuerna, medan den 

andra agerade bisittare och ställde eventuella följdfrågor. Författarna såg detta som en fördel, 

då det minskade variationen i hur frågorna ställdes och en ökad tillförlitlighet infinner sig 

(Lundman et al., 2012). En viktig parentes vid genomförandet av intervjuerna som 

författarna tog hänsyn till var att informanternas svar inte kan ses som oberoende av 

författarnas medverkan. Detta med hänsyn till att författarna alltid i viss mån styr intervjuns 

riktning och har en viss förförståelse enligt Lundman et al. (2012). Då författarna studerar på 

fysioterapeutprogrammet vid Mälardalens högskola och utbildningen genomsyras av en 

beteendemedicinsk inriktning finns det en risk för att författarnas förförståelse avseende 

beteendemedicin och biopsykosociala riskfaktorer kan ha påverkat studien. Det finns även en 

risk att författarnas förförståelse om långvarig smärta kan ha påverkat studien.  

Eftersom studien syftar till att åskådliggöra fysioterapeuters upplevelser och erfarenheter 

med hjälp av intervjuer var författarna närvarande under intervjusituationen och fungerade 

likt ett redskap som förde diskussionen framåt. Lundman et al. (2012) förklarar att forskaren 

i en kvalitativ innehållsanalys växlar mellan närhet och distans till det som undersöks. 

Medan forskaren i en kvantitativ studie betraktar data på distans och ställer sig utanför det 

som undersöks (Lundman et al., 2012). Detta innebar att författarna i denna studie som 

antagit en kvalitativ innehållsanalys i olika hög grad har medverkat och skapat 

forskningsprocessen. Lundman et al. (2012) förklarar dock att forskaren kan distansera sig 

mer vid en kvalitativ innehållsanalys, genom att använda sig av strukturerade frågeformulär. 

I denna studie användes därför en semistrukturerad intervjuguide. Författarna valde även att 

genomföra två provintervjuer, med hänsyn till att testa intervjuguidens kvalitét och för att se 

om frågorna motsvarade studiens syfte. Vilket enligt Gillham (2008) ökar studiens 

tillförlitlighet. 

Dataanalysen inleddes genom att författarna på varsitt håll analyserade de transkriberade 

intervjuerna och plockade ut meningsbärande enheter som motsvarade syftet. Därefter 

jämförde författarna sina meningsbärande enheter tillsammans och kondenserade ned dem 

till meningsenheter. Detta med hänsyn till att göra dem mer hanterbara, utan att deras 

innebörd gick förlorad. Att författarna på varsitt håll plockade ut meningsbärande enheter 

och sedan jämförde dessa med varandra ses som en styrka då det stärker studiens 

tillförlitlighet. Efter att meningsenheterna fastställts tilldelades de en kod som sedan 

sorterades in i underkategorier. Underkategorierna sorterades sedan in i färdigställda 

kategorier utifrån ABC-modellen och i enlighet med en deduktiv ansats. 

Kategoriseringsarbetet av informanternas svar till underkategorierna upplevdes av 

författarna som utmanande, med hänsyn till att attityder, kunskaper och färdigheter är svåra 

att särskilja från varandra och då alla ingår under begreppet kompetens (Biguet et al., 2015). 

Att dessa antecedenter var svåra att särskilja från varandra påverkade således studiens 

giltighet, då det inte är säkert att författarnas tolkning av antecedenterna utförts på ett sätt 

som motsvarar dess innebörd. För att reducera mängden feltolkningar har författarna i 

dataanalysen genomgående utgått från Nationalencyklopedins definition av attityder, 

kunskaper och färdigheter (Nationalencyklopedins, 2018).  Att resterande analysarbete 
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såsom kodning och insortering av material i underkategorier skedde tillsammans stärker 

även det studiens tillförlitlighet (Lundman et al., 2012). 

Enligt Lundman et al. (2012) kan dataanalysen även påverkas av erfarenhet. Författarna har 

full förståelse för att analysprocessen och hanteringen av studiens resultat kan vara bristande 

i viss mån, då författarnas erfarenhet av att utföra kvalitativa studier anses vara begränsad. 

Under analysprocessen blev bristen på erfarenhet tydlig, då en viss latent tolkning av 

informanternas svar skett omedvetet. Den latenta tolkningen som utfördes av författarna 

upptäcktes dock i samband med handledning och efter detta handledningstillfälle försökte 

författarna i största möjliga mån utföra en analys av det manifesta innehållet. En brist på 

erfarenhet inom dataanalys kompenserades med hjälp av handledning och råd från 

handledare.  

6.3 Etikdiskussion  

Studien har utformats i enlighet med de etiska riktlinjerna som bör tas i beaktning under 

forskningsprocessen (Codex, 2017a; Helsingforsdeklarationen, 2013). För att garantera 

informanternas konfidentialitet delgavs de i samband med intervju att deltagandet inte skulle 

innebära att det fanns någon möjlighet att härleda deras svar till respektive deltagares 

personuppgifter. Informanterna hade även möjlighet att när som helst under studiens gång 

hoppa av eller avbryta deltagandet, utan vidare förklaring eller konsekvenser. Författarna 

tydliggjorde även att materialet, dvs informanternas svar skulle behandlas med stor 

varsamhet. Detta skedde genom att varje informant tilldelades en kod (A-E) som ersatte 

deras namn under transkriberings- och analysarbetet (Codex, 2017b, 

Helsingforsdeklarationen, 2013). Intervjuerna spelades in med hjälp av en diktafon och 

materialet fördes i direkt anslutning till intervjuerna över från diktafonen till en 

lösenordskyddad extern hårddisk. Detta tillvägagångssätt säkerhetsställde att 

personuppgifterna hanterades på ett varsamt sätt och att inga obehöriga kunde ta del av det 

inspelade materialet. Det inspelade materialet kommer dessutom att raderas efter att 

uppsatsen blivit godkänd av examinator vid Mälardalens högskola (Codex, 2017b, 

Helsingforsdeklarationen, 2013).  

De etiska riktlinjerna togs även i beaktning vid upprättandet av studiens inklusionskriterier, 

då kriterierna utformades med hänsyn till att det inte skulle kunna vara möjligt att härleda 

vilka informanterna är. Informanterna fick även information om studiens innehåll och syfte 

inför och i samband med intervjun. Då några utav informanterna i studien rekryterades från 

samma arbetsplats fanns det en risk för att informanterna potentiellt kan ha påverkat 

varandra. Detta kan ha resulterat i att informanternas deltagande känts påtvingat och att de 

enbart deltagit pga yttre faktorer såsom press från verksamhetschef. Med hänsyn till detta 

informerades informanterna om att deltagandet var frivilligt och att de när som helst hade 

möjligheten att avbryta. Av den anledningen har studien ur författarnas synvinkel bedrivits i 

enlighet med de etiska riktlinjerna för forskningsprocessen (Codex, 2017a; 

Helsingforsdeklarationen, 2013).  
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7 SLUTSATSER 

Studiens resultat åskådliggör att fysioterapeuterna som intervjuats upplevde att de har goda 

kunskaper och färdigheter för att identifiera biopsykosociala riskfaktorer och således 

riskzonspatienter. Studien påvisade även att fysioterapeuterna som medverkat i studien hade 

motstridiga explicita attityder gentemot det biopsykosociala synsättet. De uttryckte att det 

biopsykosociala synsättet är fördelaktigt att använda med hänsyn till att det underlättar 

identifieringen av psykosociala riskfaktorer. Men trots detta ansåg de att biologiska 

riskfaktorer ska prioriteras före psykosociala. Vilket potentiellt kan förklara varför de 

upplevde att de hade ett mer biomedicinskt arbetssätt. Hade fysioterapeuterna istället valt att 

använda ett mer biopsykosocialt eller beteendemedicinskt arbetssätt skulle det möjligtvis 

underlätta identifieringen och implementeringen av psykosociala riskfaktorer och således 

identifiering av riskzonspatienter.  

Då begreppen attityder, kunskaper och färdigheter är svåra att skilja från varandra påverkar 

det studiens giltighet negativt. Detta innebär att författarna inte kan dra några konkreta 

slutsatser utifrån resultatet och studiens överförbarhet minskar av den anledningen. 

Överförbarheten minskade även med hänsyn till studiens låga antal deltagare.  

8 KLINISK BETYDELSE  

Det finns ett flertal studier som påvisat att fysioterapeuter har svårt för att identifiera 

psykosociala riskfaktorer och såldes patienter som ligger i riskzonen för att utveckla långvarig 

smärta. Studierna åskådliggör forskningens syn på fysioterapeuters förmåga att identifiera 

och vilka faktorer som är viktiga att ta hänsyn till i identifieringsarbetet. I förhållande till 

dessa studier finns det dock begränsad forskning om fysioterapeuters upplevelser av 

identifieringsarbetet. Denna studie antas därför bidra till en minskad kunskapslucka, då den 

åskådliggör fysioterapeuters upplevelser av biopsykosociala riskfaktorer och identifiering av 

patienter som ligger i riskzonen för att utveckla långvarig smärta. Studien antas även vara ett 

forskningsbidrag trots sin svaghet avseende giltighet och överförbarhet. 

Att studien skrivits med en beteendemedicinsk inriktning kan tänkas stärka Mälardalens 

högskolas beteendemedicinska profilering och bidra till att ett mer beteendemedicinskt 

förhållningsätt appliceras vid framtida forskning och i kliniskt arbete. Detta eftersom det 

beteendemedicinska arbetssättet tar hänsyn till flera faktorer under sjukdomsutvecklingen 

och skapar en hälsorelaterad beteendeförändring, vilket kan ses som en fördel för patienter 
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som ligger i riskzonen för att utveckla långvarig smärta. Uppsatsen kan även betraktas som 

en förstudie för en framtida mer storskalig studie av fysioterapeuters upplevelser inom 

området.  
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BILAGA A – RÄDSLA-UNDVIKANDE MODELLEN  

Figur 1. En schematisk bild av rädsla-undvikande modellen baserad på Vlaeyen (1995) fear of 

movement.   

 

 



 

 

BILAGA B – ABC-MODELLEN   

 

Figur 2. En schematisk bild av ABC-modellen baserad på Ramnerö et al. (2013), sid 65.   



 

 

BILAGA C – INFORMATIONSBREV  

Studien 
Det finns många studier om vad smärta är och den ska bemötas. Synen på smärta och vilka 

faktorer som orsakar den finns det delade meningar om. Vårt syfte med studien är att 

beskriva fysioterapeuters upplevelser av sina tankar och färdigheter gentemot en biologiska-, 

psykologiska- och sociala faktorer, för att identifiera patienter som ligger i riskzonen att 

utveckla långvarig smärta, inom primärvården. 

Deltagande 

Du tillfrågas om deltagande därför att du är legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast och har 

arbetar och har arbetat i minst 6 månader inom primärvården. Av dig som deltagare önskar 

vi enbart att du närvarar vid en ca 30 minuters personlig intervju. Den kommer att handla 

om dina upplevda, tankar och kunskaper om långvarig smärta. Din medverkan i studien är 

helt frivillig och du som deltagare har rätt till att avbryta deltagandet när som helst utan 

vidare motivering eller konsekvenser. 

Vi kommer att säkerställa din konfidentialitet genom att ta bort och koda dina personliga 

uppgifter och genom att det inspelade samt transkriberade intervjuerna kommer att placeras 

på en extern hårddisk för att sedan raderas från diktafon. Dina svar från intervjun kommer 

även att kodas för att försäkra att din konfidentialitet garanteras. Obehöriga kommer inte att 

ha tillgång till studiens material. 

Studien kommer att presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens högskola. Du som 

deltagare har rätt att ta del av den genom att få den skickad på mail.  

Ansvariga studenter 

Viktoria Howell, XXX 

Eddy Netterblad, XXX 

Ansvarig handledare 

Thomas Overmeer, XXX 

 



 

 

BILAGA D – INTERVJUGUIDE  

Bakgrundsfrågor: 

• Hur länge har du arbetet som fysioterapeut/sjukgymnast? 

• När avslutade du din grundutbildning? 

• Har du någon utbildning inom beteendemedicin eller psykologi? 

• Har du några andra vidareutbildningar, om ja vilka i sådana fall? 

• Hur länge har du arbetat inom primärvården? 

• Varför väljer du att delta i denna studie? 

Intervjufrågor 

• Hur definierar du långvarig smärta? 

• Vad är skillnaden mellan långvarig och akut smärta enligt dig? 

• Vilka faktorer anser du påverkar utvecklandet av långvarig smärta hos patienter? 

• Upplever du att du kan identifiera patienter som ligger i riskzonen för att utveckla 

långvarig smärta? 

• Hur ska patienter som ligger i riskzonen att utveckla långvarig smärta bemötas enligt 

dig?  

Idag säger forskningen att man ska ta hänsyn till bio-psyko-sociala faktorer vid bemötande 

av patienter. Då alla tre faktorer spelar en avgörande roll i utvecklandet. Men att kunna 

identifiera gula flaggor, dvs. psykosociala riskfaktorer är det viktigaste för att hindra 

utvecklandet av långvarig smärta. 

• Anser du att detta stämmer? Vad är dina tankar om detta? Är all delar lika viktiga? 

• Anser du att gula flaggor har något att göra med utvecklandet av långvarig smärta? 

• Anser du att du har tillräckligt med kunskap och färdigheter om psykosociala 

riskfaktorer för att identifiera gula flaggor? 

Flera studier pekar emot att fysioterapeuter har svårt att identifiera patienter som ligger i 

riskzonen för att utveckla långvarig smärta.  

• Tror du att detta stämmer? 

• Kan fysioterapeuter identifiera patienter i riskzonen?  

• Om det stämmer vad beror det på?  

• Handlar det om fysioterapeuters attityder gentemot biopsykosociala faktorer? 

• Handlar det om fysioterapeuters kunskaper om biopsykosociala faktorer? 

• Handlar det om fysioterapeuters färdigheter för att identifiera dessa faktorer hos 

patienter?    

• Var tror du att det brister mellan forskning och praktik? Varför implementeras inte 

forskningen i praktiken? 

Övriga frågor 

• Anser du att du arbetar evidensbaserat med patienter som ligger i riskzonen för att 

utveckla långvarig smärta? 

• Anser du att du har tillräckligt med kunskap om långvarig smärta?  



 

 

• Anser du att du har tillräckligt med färdigheter för att identifiera patienter som ligger 

i riskzonen för att utveckla långvarig smärta? 

Följdfrågor: 

• Hur gör du då? 

• Hur tänker du? 

• Kan du utveckla? 

• Vad tänker du på?  
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