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SAMMANFATTNING 

 
Bakgrund: Som yrkesverksam fysioterapeut inom primärvården finns det flera olika 
behandlingsmetoder för långvarig ländryggssmärta att välja mellan, men inga tydliga 
riktlinjer att följa. Grundat i det kliniska resonemanget tar fysioterapeuter beslut som 
påverkas och förändras i mötet med patienten. Då det finns lite forskning som undersökt hur 
fysioterapeuter utbildade inom Mekanisk diagnostik och terapi (MDT) beskriver sitt kliniska 
resonemang till patienter med långvarig ländryggssmärta syftar denna studie till att 
åskådliggöra fysioterapeuters syn på ämnet.  
 
Syfte: Att undersöka hur fysioterapeuter beskriver sitt kliniska resonemang gällande 
användning av MDT till patienter med långvarig ländryggssmärta.  
 
Metod: Kvalitativ semistrukturerad intervjustudie med induktiv ansats och deskriptiv 
design. Datainsamling skedde genom sex intervjuer. En kvalitativ innehållsanalys användes 
vid analys av materialet.  
 
Resultat: Analysen genererade 22 underkategorier fördelade i sju kategorier. Informanterna 
beskrev sitt kliniska resonemang vid användning av MDT i form av sin syn på metoden, 
patientdelaktighet i undersökning, struktur och tydlighet, fynd som påverkar behandling, 
hypotestestning, patientansvar i behandling och värdering av egna förmågor. 
 
Slutsats: Studiens resultat visade att informanterna beskrev sitt kliniska resonemang vid 
användning av MDT vid långvarig ländryggssmärta inom primärvården främst påverkades av 
biomekaniska fynd hos patienten. Psykologiska fynd beskrevs som sekundära faktorer att ta 
hänsyn till, och sociala faktorer beskrevs lite eller inte alls trots att de är viktiga att ta hänsyn 
till för att åstadkomma en beteendeförändring. Därmed har ett utvecklingsområde för MDT 
inom fysioterapi tydliggjorts då det finns evidens för att ett biopsykosocialt arbetssätt vid 
långvarig ländryggssmärta är att föredra. 
 
 
Nyckelord: fysioterapi, ländryggssmärta, kliniskt resonemang, behandling, socialkognitiv 
teori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 

 
Background: As a physiotherapist in primary care, there are several different treatment 
methods for persistent low back pain to choose from, but no clear guidelines to follow. Based 
on the clinical reasoning, physiotherapists take decisions that are affected and changed in the 
patient encounter. Since there is a lack of research that have investigated how 
physiotherapists educated in Mechanical Diagnosis and Therapy (MDT) describe their 
clinical reasoning to patients with persistent low back pain, this study aims to illustrate the 
physiotherapists' view of the topic. 
 
Aim: To explore how physiotherapists describe their clinical reasoning regarding the use of 
MDT for patients with persistent low back pain. 
 
Method: A qualitative semi-structured interview study with an inductive approach and a 
descriptive design was conducted. The data collection included six interviews. A qualitative 
content analysis was used to analyze the data. 
 
Result: The analysis generated 22 subcategories divided into seven categories. The 
informants described their clinical reasoning when using MDT as their view of the method, 
patient participation in examination, structure and clarity, findings that affect treatment, 
hypothesis testing, patient responsibility in the treatment and evaluation of own abilities. 
 
Conclusion: The study's results showed that the informants described their clinical 
reasoning when using MDT with persistent low back pain in primary care were mainly 
influenced by biomechanical findings with the patient. Psychological findings were described 
as secondary source to take into consideration, and social factors were described very little or 
not at all even though they are important to take into consideration in order to achieve a 
behavioral change. Thus, a development area for MDT in physiotherapy has been clarified as 
there is evidence that a biopsychosocial approach to persistent low back pain is preferable. 
 
Keywords: physiotherapy, low back pain, clinical reasoning, treatment, social cognitive 
theory 
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1 BAKGRUND 

Långvarig ländryggssmärta är ett vanligt förekommande besvär hos patienter som söker vård 
hos fysioterapeuter inom primärvården. Som fysioterapeut finns flertalet metoder att 
vidareutbilda sig inom vilket skapar en stor variation i olika fysioterapeuters kliniska 
resonemang. Sett utifrån den socialkognitiva teorin formas ett beteende av samspelet mellan 
individen och omgivningen där man kan se det kliniska resonemanget som ett beteende. 

1.1 Ländryggsmärta 
Ett tillstånd av ländryggssmärta utan direkt grundorsak benämns som idiopatisk 
ländryggssmärta eller lumbago (Lindgren & Svensson, 2014). Det finns två tillstånd av 
ländryggssmärta– akut och kroniskt. Kronisk kan även benämnas långvarig. Vid akuta fall av 
ländryggssmärta är prognosen oftast god: 60 % av patienterna blir besvärsfria inom två 
veckor och 80–90 % inom två månader. Vid fall av idiopatisk ländryggsmärta som kvarstått i 
minst 3 månader benämns tillståndet som långvarig ländryggssmärta. Det är enbart några få 
procent av alla patienter som drabbas av det men prognoserna för att kunna bli symtomfri 
vid långvarig ländryggssmärta har visat sig vara dåliga och denna patientgrupp blir ofta 
långtidssjukskrivna (Lindgren & Svensson, 2014).  
 
Ländryggssmärta är en vanlig diagnos inom primärvården. Det har gjorts en övergripande 
beräkning att var femte vårdbesök kan relateras till smärttillstånd i ryggen och av dessa 
uppskattas 90 % vara relaterade till ospecifika ryggbesvär (Läkemedelsverket, 2015). Att 
diagnosticera orsaken bakom ländryggsmärtan är en komplicerad process då det kan vara 
svårt att få en klar bild av vilken av de många strukturerna som kan vara den patoanatomiska 
orsaken till problemet. Ländryggsmärta är en vanlig åkomma i Sverige och ungefär 80 % av 
landets befolkning drabbas någon gång i sitt liv av ryggsmärta (Statens beredning för 
medicinsk utvärdering, [SBU], 2000). De diagnostiska testerna som finns har inte speciellt 
god specificitet vilket försvårar möjligheten till att hitta den bakomliggande skadan (SBU, 
2000).  
 
Ländryggssmärta är ingen livshotande sjukdom men kan ha stor påverkan på en persons 
livskvalitet i form av bl.a. sjukskrivning, mindre sociala interaktioner och svårigheter att 
utföra vardagliga aktiviteter. Katastroftankar, oro, ångest och nedstämdhet är vanliga 
symtom i samband med akut ländryggssmärta (Christensen et al., 2015). Hur patienter 
mentalt hanterar situationen av ländryggssmärta har visat sig vara en bidragande faktor till 
hur prognosen ser ut. Patienter som uppvisar ökad psykosocial stress löper större risk att 
utveckla kronisk ländryggssmärta (Pincus et al., 2002). Central sensitisering ger en möjlig 
förklaring varför ökad psykosocial stress leder till ökad risk för långvarig smärta. Central 
sensitisering innebär att en persons nervsystem, som tolkar och signalerar smärta, blir 
känsligare än tidigare. Det krävs mindre och mindre stimuli för att utlösa en reaktion i form 



2 

av smärta. (Institute for Chronic Pain, 2013). Patienter med katastroftankar uppvisar en ökad 
central sensitisering och smärta även efter att den ursprungliga skadan har läkt (Meints et 
al., 2018).  
 

1.2 Fysioterapeutiska behandlingar vid ländryggssmärta 
Riktlinjer som finns för behandling av långvarig ländryggssmärta är sammanställda utifrån 
resultat från randomiserade kontrollerade studier. En studie av Derghazarian & Simmonds 
(2011) visar att det är få fysioterapeuter som har vetskap om vilka riktlinjerna är. Det innebär 
att vilken behandling en patient ordineras kan skilja sig beroende på fysioterapeuten. 
 
Vanliga passiva konservativa behandlingar innefattar bland annat ryggradsmanipulation, 
traktion, vila, akupunktur och transkutan elektrisk nervstimulering (TENS). På kort sikt visar 
ovan nämnda passiva behandlingar ökad ryggfunktionalitet och minskar smärta hos 
patienter men med låg klinisk signifikans, det vill säga storleken av effekten på behandlingen, 
i jämförelse mot att inte få någon behandling alls. Det är begränsad evidens för att passiva 
behandlingar har effekt på lång sikt (Rubenstein, Middelkoop, Assendelft, de Boer & van 
Tulder, 2011). 
 
Vanliga aktiva konservativa behandlingar är interventioner där patienterna är mer 
deltagande i utförandet av åtgärder. Förekommande behandlingar är ryggskola, fysisk 
aktivitet och träning i olika former likt yoga, pilates och specifik styrketräning. Ryggträning 
utfört i någon form av fysisk aktivitet och fortsatt aktivitet i vardagen har visat sig ha godast 
resultat för minskade symtom bland aktiva behandlingar, men med låg statistisk signifikans i 
jämförelse med annan eller ingen behandling (Chou et al., 2016).  
 
Den psykosociala aspekten av smärta hos patienter med långvarig ländryggssmärta har blivit 
allt mer uppmärksammad sedan början av 2000 talet. Metoder som graderad exponering, 
basal kroppskännedom och coping-strategier används som behandlingar inom fysioterapin. 
Val av metod spelar mindre roll då alla visar på liknande resultat vare sig det är operanta, 
kognitiva eller respondenta teorier som ligger till grund för behandlingen. Resultaten av 
psykosociala behandlingar har låg klinisk signifikans på lång sikt vid långvarig 
ländryggssmärta i jämförelse med andra eller inga behandlingar (Henschke, 2010). 
 
Ingen specifik behandlingsform vare det sig aktiv, passiv eller psykosocial har visat sig vara 
signifikant bättre än någon annan, men en multimodal modell med både fysisk och 
psykosocial behandling har visat på bra resultat hos patienter med långvarig ländryggssmärta 
(Kamper et al., 2014). En studie av Åsenlöf, Denison och Lindberg (2005) visar att ett 
beteendemedicinskt arbetssätt vid långvarig smärta har en större positiv effekt på 
behandlingen än vid enbart fysisk träning som behandling. Det beteendemedicinska 
arbetssättet karakteriseras av en individuell funktionell beteendeanalys och att patienten har 
en eller flera prioriterade aktiviteter som mål med behandlingen. Vidare har patienter med 
långvarig smärta inom primärvården en stor fördel av att en behandling individanpassas 
utifrån biopsykosociala faktorer (Åsenlöf et al., 2005). 
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1.3 Mekanisk diagnostik och terapi 
Mekanisk diagnostik och terapi (MDT) även kallad McKenzie-metoden är skapad och 
utvecklad av fysioterapeuten Robin McKenzie från Nya Zeeland. Konceptet är en 
undersöknings- och behandlingsmetod som syftar till att användas vid besvär i ryggen, men 
inkluderar även nacke och extremiteter (May & Donelson, 2012). Det finns 2500 
fysioterapeuter som är utbildade inom MDT i Sverige, och vidare finns metoden i 36 länder i 
världen (Svenska McKenzieinstitutet, 2017). 
 
MDT följer en struktur i fyra steg: undersökning, klassificering, behandling och slutligen 
förebyggande åtgärder. Dessa steg syftar till att fysioterapeuten kan klassificera patientens 
besvär och sedan komma fram till en lämplig behandling för den problematik som patienten 
påvisar under undersökningen (Lam et al., 2018). Undersökningen inkluderar frågor 
gällande patientens besvär och symptom, men även hur olika positioner och rörelser 
påverkar dessa. Undersökningen leder sedan till en klassifikation av patientens besvär enligt 
tre undergrupper: posturalt syndrom, dysfunktionssyndrom och derangement (Flavell, 
Gordon & Marshman, 2016).  Det sista steget är förebyggande åtgärder, vilket innebär att 
patienten ska förhindra återkommande besvär med hjälp av de övningar som ingår i 
behandlingen för att motverka att besvären kommer tillbaka (McKenzie, 2012). 
 
Vid posturalt syndrom uppkommer smärta i en statisk position, exempelvis vid långvarigt 
stillasittande där ländryggens normala svank är utplanad (Santolin, 2002). Behandlingen av 
posturalt syndrom består i att korrigera patientens hållning för att undvika den långvariga 
ytterlägesbelastningen, men även att i största möjliga mån ta pauser från långvariga statiska 
positioner (McKenzie, 2012).  
 
Dysfunktionssyndromet har fått sitt namn därför att det indikerar en adaptiv förkortning av 
strukturer vilket kan leda till en rörelseinskränkning. Behandlingen av denna problematik 
innebär töjning i den riktning som patienten upplever smärta genom upprepade rörelser 
(May & Donelson, 2008).  
 
Derangement innebär att smärta uppkommer som följd av lägesförändrad diskvävnad 
(Flavell et al., 2016). Behandlingen vid derangement innebär att i undersökningen försöka 
hitta en riktningspreferens för upprepade rörelser. Det innebär att patienten utför upprepade 
rörelser i en riktning, till exempel bakåt, för att se om smärtans intensitet minskar, 
försvinner eller centraliseras. Centralisering innebär att smärtan flyttar sig från ett perifert 
läge, till exempel foten eller underbenet, in mot ryggraden. Detta ger en indikation på att den 
upprepade rörelsen har den mekaniskt rätta riktningen. Om centraliseringsfenomenet 
uppstår är det ett tecken på en god prognos för patientens besvär (May & Aina, 2012., 
Werneke et al., 2008).  
 
En fjärde undergrupp som kallas ”övrigt” finns också, och där inkluderas den grupp patienter 
som inte faller inom ramen för de tre föregående klassificeringarna. I denna undergrupp kan 
patientens problematik handla om icke-mekaniska besvär eller allvarliga sjukdomar (Svenska 
McKenzieinstitutet, 2017).  
 
Gemensamt för behandlingarna inom MDT är vikten av att patienten ska vara motiverad och 
aktiv i sin behandling, och att detta är en förutsättning för att behandlingen skall lyckas (May 
& Donelson, 2008). Genom fokus på egenbehandling stärks patientens egen handlingskraft 
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och känsla av oberoende vilket gör dem mer delaktiga i sin egen vård. Att genom kunskap och 
egna färdigheter själv kunna påverka sina problem är en del i strategin för framgångsrik 
behandling (Vahdat et al., 2014). 

1.3.1 Utbildningsnivåer 

MDT har utbildningskurser från A till E. Kurserna har olika fokus enligt följande; A-kurs: 
ländrygg, B-kurs: bröstrygg och halsrygg, C-kurs: ländrygg avancerad nivå och nedre 
extremitet och D-kurs: ländrygg avancerad nivå och övre extremitet. Därefter finns valet att 
slutföra en examen i MDT (och då få den internationella titeln Cert. MDT) som kräver titeln 
legitimerad fysioterapeut eller läkare, genomgått kurserna A-D samt har två års klinisk 
erfarenhet. E-kursen handlar om extremitetsleder på avancerad nivå. Den högsta 
utbildningsnivån inom MDT gällande teori och praktik är Diploma (högre examen i MDT). 
Det innebär 300 timmar teori, 360 timmar handledd praktik på en specialistklinik samt 
godkänd Diploma-examen inom en treårsperiod (Svenska McKenzieinstitutet, 2017). 

1.3.2 Evidens 

Evidensen för MDT som behandlingsmetod är varierande. SBU rapporterade år 2000 att det 
fanns begränsad evidens för effektiviteten av MDT. Machado, de Souza, Ferreira och Ferreira 
(2006) visade i en systematisk översikt att det fanns begränsad evidens för MDT som 
behandlingsmetod till patienter med långvarig ländryggssmärta. En ny meta-analys visar att 
det finns måttlig till hög evidens för att MDT som behandlingsmetod är bättre än andra 
behandlingsmetoder i fråga om att reducera smärta och återfå funktionsförmåga, men att det 
beror på vilken behandlingsmetod som jämförs med MDT (Lam et al., 2018). Resultatet i 
meta-analysen listar jämförelsen mellan MDT och träning, MDT och manuell terapi i 
kombination med träning, MDT och placebo och MDT och utbildning. Vidare är slutsatsen 
att MDT inte är överlägsen andra rehabiliterande metoder vid akut ländryggsmärta, men vid 
långvarig ländryggssmärta är MDT måttligt bättre än andra metoder. Dock är 
behandlingseffekten vid långvarig ländryggssmärta generellt liten eller måttlig (Lam et al., 
2018). 

1.4 Kliniskt resonemang 
Kliniskt resonemang kan refereras till fysioterapeutens tänkande och den beslutsfattande 
processen inom klinisk verksamhet (Edwards, Jones, Carr, Braunack-Mayer & Jensen, 
2004).  En komponent som ingår i det kliniska resonemanget är fysioterapeutens förmåga att 
analysera information utifrån en undersökning av patienten. Detta genom kommunikation, 
observation och fysisk undersökning. Vidare bidrar den analyserade informationen till 
faktorer att ta hänsyn till i fortsatt behandling utifrån fysioterapeutens kunskap och tidigare 
erfarenhet (Jones, Jensen & Edwards, 2008). 
 
Elvén och Dean (2017) beskriver i sin metasyntes att det finns fyra underliggande teman som 
fysioterapeuters kliniska resonemang grundar sig på. Det är fysioterapeuten som källa, 
patienten som källa, det kliniska resonemangets struktur och omgivningen.  
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Fysioterapeuten som källa är det som påverkar det kliniska resonemanget mest, med 
fysioterapeutens individuella förmågor och övertygelser i centrum. Vidare finns flertalet 
viktiga kategorier inkluderade, där kunskap står högst i kurs. Grunden till kunskapen läggs 
av utbildning, vilken inhämtas på akademisk nivå, men som också kan kompletteras med 
vidareutbildning på högre akademisk nivå eller via kurser specialiserade på en viss metod 
eller område. Detta kan till exempel vara MDT. Vidare beskriver Elvén och Dean (2017) 
ytterligare fem viktiga faktorer som påverkar fysioterapeutens kliniska resonemang är 
analytisk förmåga, reflektionsförmåga, synen på patienten, personlighet och egna 
övertygelser. Patienten som källa handlar om beskrivna eller påvisade problem från 
patientens sida vilka sedan påverkar fysioterapeutens kliniska resonemang. Somliga 
fokuserar främst på det biomedicinska; smärta, fysiska nedsättningar, rörelseproblematik 
eller patologi, medan andra väljer att lägga större vikt vid det psykosociala. Då 
uppmärksammas patientens tankar och känslor vilka sedan vägs in i hur fysioterapeuten 
väljer ut lämplig behandling. Det kliniska resonemangets struktur innefattar bland annat 
kommunikation, att ge och ta emot information och samarbetsförmåga. I omgivningen finns 
yttre faktorer som påverkar fysioterapeutens kliniska resonemang. Det kan exempelvis vara 
arbetsmiljön eller samarbetet med kollegor.  
 
En individ uppfattar smärta baserat på fysiska, sociala och känslomässiga sammanhang. Det 
kliniska resonemanget kräver att fysioterapeuten kan integrera alla dessa dimensioner av 
smärta för att kunna utforma en effektiv behandling (Jones & O’Shaughnessy, 2014). Det 
förefaller även viktigt att fysioterapeuten beaktar patientens preferenser i förhållande till 
tillvägagångssätt som terapeuten föredrar i fråga om behandling för att inte riskera uteblivna 
resultat och missnöjda patienter (Josephson, Hedberg & Bülow, 2012).  
 
Ett kliniskt resonemang som karakteriseras av ett beteendemedicinskt arbetssätt innefattar 
bland annat en patients beteendeförändring sett som en kognitiv, reflekterande och 
ömsesidig cirkulär process i samspelet mellan fysioterapeuten och patienten. Dessutom ingår 
en funktionell beteendeanalys, prioriterad aktivitet och strategier för att kunna åstadkomma 
en beteendeförändring (Elvén, Hochwälder, Dean & Söderlund, 2015). I enlighet med ett 
biopsykosocialt perspektiv är det kliniska resonemanget mångfacetterat, återkommande och 
kontextuellt och därmed kan det förändras utefter patientens behov (Elvén & Dean, 2017). 
Att i sitt kliniska resonemang ta patientens delaktighet i behandlingen i beaktande vid 
ordination av MDT förefaller viktigt då behandlingsmetoden ställer krav på hög motivation 
och aktivitet från patientens sida för att uppnå ett lyckat resultat (May & Donelson, 2008).  

1.5 Socialkognitiv teori 
Den socialkognitiva teorin menar att mänskliga beteenden är ett samspel mellan tre faktorer: 
individen, omgivningen och beteendet (Bandura, 1986). Beteendet drivs av vad en person 
tror att det får för konsekvenser, så kallat utfallsförväntningar. Utfallsförväntningarna finns i 
två varianter – värdeförväntningar och resultatförväntningar. I detta fall kan det vara vad en 
fysioterapeut tror att en behandling, till exempel MDT, kommer att leda till 
(resultatförväntning) påverkar om behandlingen anses lämplig att ordinera till en patient. 
Om det är viktigt för fysioterapeuten att få bukt med patientens långvariga ländryggssmärta 
(värdeförväntning) kommer behandlingen att ordineras i högre utsträckning (Bandura, 
1986). Enligt Socialkognitiv teori avser individen en persons förmågor, förutsättningar, och 
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kognitioner i en specifik situation och omgivning inkluderar yttre faktorer som kan ha en 
påverkan, till exempel andra personer eller miljö (Ogden, 2012). Ett beteende är något som 
en person gör, tänker eller känner (Sarafino, 2001). Self-efficacy är ett viktigt begrepp inom 
den Socialkognitiva teorin som innebär en persons tilltro till sin egen förmåga i en viss 
situation (Bandura, 1997). Det kan exempelvis vara hur säker en fysioterapeut är på att 
använda eller ordinera en viss behandling. Reciprok determinism är ytterligare ett viktigt 
begrepp inom den Socialkognitiva teorin som kan beskriva samspelet mellan fysioterapeuten 
och patienten. Det handlar om att interaktionen mellan omgivningen, beteenden och 
individfaktorer påverkar och förändrar både omgivningen och individen (McAlister, Perry & 
Parcel, 2008). Därmed kan fysioterapeuten ses som en individ och patienten som en 
omgivningsfaktor. Det kliniska resonemanget kan ses som ett beteende som baseras på 
fysioterapeutens kunskaper och erfarenheter, men beteendet är också den praktiska 
handlingen i mötet med patienten. Det kan exempelvis vara vilket arbetssätt som används. 
Omgivningen (patienten) skiljer sig från gång till gång då alla patienter har olika 
förutsättningar. Individens kliniska resonemang (beteendet) förändras därmed beroende på 
den specifika situationen med varje patient (omgivningen).  
 
Det kliniska resonemanget i sig själv kan också ses utifrån den socialkognitiva teorin och 
förhållandena blir då annorlunda. Patienten kan ses som en individ, en beteendeförändring 
som ett beteende och omgivningen som yttre faktorer i patientens omgivning, till exempel 
hemsituation, jobb, familj eller fysioterapeuten. Patientens self-efficacy och 
utfallsförväntningar för att utföra en beteendeförändring är något som fysioterapeuten måste 
ta i beaktande i sitt kliniska resonemang, tillsammans med omgivningsfaktorer hos 
patienten.  

1.6 Problemformulering 
Forskning har visat att ett beteendemedicinskt arbetssätt och behandling som riktas mot en 
kombination av biopsykosociala faktorer vid långvarig ländryggssmärta ger bäst resultat. 
Grundat i det kliniska resonemanget tar fysioterapeuter beslut om undersökning och 
behandling som påverkas och förändras i mötet med patienten. Den socialkognitiva teorin 
förklarar att individens beteende är ett resultat av individens egna förutsättningar i ett 
ömsesidigt samspel med omgivningen. Däri kan faktorer som påverkar fysioterapeutens 
kliniska resonemang tolkas. Beteendet, det kliniska resonemanget, baseras på 
fysioterapeutens kunskaper och erfarenheter men påverkas också av alla olika variabler som 
tillkommer i mötet med patienten. Patientens beteende och beteendeförändring är i fokus i 
ett kliniskt resonemang som karakteriseras av ett beteendemedicinskt arbetssätt. 
Fysioterapeuten kan med sitt kliniska resonemang stödja en beteendeförändring hos 
patienten. Det kliniska resonemanget utvecklas av ett ömsesidigt samspel mellan individen 
och omgivningen. MDT är en metod som används vid långvarig ländryggssmärta med fokus 
på biomekanisk klassificering av besvär och där patienten har en aktiv del i behandlingen. 
Evidensläget för MDT var varierat över tid men stärkts på senare år. Då det finns lite 
forskning som undersökt hur fysioterapeuter utbildade inom MDT beskriver sitt kliniska 
resonemang till patienter med långvarig ländryggssmärta syftar denna studie på att 
åskådliggöra fysioterapeuters syn på ämnet vilket kan stödja utveckling av MDT inom 
fysioterapi. 
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2 SYFTE 

Syftet är att undersöka hur primärvårdsfysioterapeuter beskriver sitt kliniska resonemang 
när de använder Mekanisk diagnostik och terapi till patienter med långvarig 
ländryggssmärta. 

3 METOD OCH MATERIAL 

3.1 Design 
Studien är en deskriptiv kvalitativ studie med induktiv ansats. Det innebär att designen är 
beskrivande och att analysen är förutsättningslös. Den kvalitativa metoden lägger vikt på ord 
och text och ger förutsättningar för att tolka det manifesta innehållet i texten (Lundman & 
Hällgren-Graneheim, 2017). Att använda en beskrivande kvalitativ design var lämpligt då 
syftet med denna studie var att undersöka hur fysioterapeuter beskriver sitt kliniska 
resonemang vid ordination av MDT till patienter med långvarig ländryggssmärta. 

3.2 Urval 
Deltagarna rekryterades med bekvämlighetsurval och bestod av fysioterapeuter som var 
yrkesverksamma inom primärvården. Sex intervjuer genomfördes där fyra informanter var 
kvinnor och två var män. Åldersspannet var mellan 30 och 70 år. Samtliga informanter hade 
genomgått utbildning inom Mekanisk diagnostik och terapi och hade en utbildningsnivå från 
C till Diploma. Två informanter hade läst kurser i beteendemedicin efter grundutbildningen. 

3.2.1 Inklusionskriterier 
Fysioterapeuter som genomgått utbildning i Mekanisk diagnostik och terapi och använder 
behandlingsmetoden i sin kliniska yrkesverksamhet. Vidare skulle fysioterapeuterna arbeta 
inom primärvården och där arbeta med patienter med långvarig ländryggssmärta varje 
vecka. 

3.2.2 Exklusionskriterier 

Fysioterapeuter med utbildning inom Mekanisk diagnostik och terapi som är 
yrkesverksamma inom slutenvården eller kommunal verksamhet exkluderades då författarna 
sökte informanter som jobbade inom samma typ av verksamhet och träffade patienter med 
långvarig ländryggssmärta mer frekvent.  
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3.3 Datainsamling 
Datainsamling skedde genom semistrukturerade individuella intervjuer utifrån sex 
övergripande frågor med kompletterande följdfrågor enligt intervjuguiden, se bilaga B 
(Carter & Lubinsky, 2016). Intervjuguidens frågor skapades utifrån syftet med studien och 
var i största möjliga mån öppna för att stimulera till så rika, utförliga och varierade svar som 
möjligt. Fem bakgrundsfrågor inledde varje intervju och inhämtade information om ålder, 
utbildningsnivå inom MDT, hur länge fysioterapeuten varit yrkesverksam, om denne har 
andra liknade vidareutbildningar samt hur ofta fysioterapeuten möter patienter med 
långvarig ländryggssmärta i sin vardag. Frågorna i intervjuguiden handlade övergripande om 
vilka faktorer som avgör om fysioterapeuten använde MDT till patienter med långvarig 
ländryggssmärta, vad som är viktigt i analysen av patientens besvär samt vilka för- och 
nackdelar metoden hade för fysioterapeuten respektive patienten.  

3.4 Tillvägagångssätt 

3.4.1 Rekrytering 

För att rekrytera informanter som uppfyllde inklusionskriterierna tog författarna kontakt 
med verksamhetschefer inom primärvården i två mellanstora städer i Sverige. Några av dessa 
verksamheter var arbetsplatser där författarna genomfört verksamhetsförlagd utbildning 
inom Fysioterapeutprogrammet Om den kontaktade verksamhetschefen samtyckte till att 
fysioterapeuterna på arbetsplatsen kunde delta i studien fick denne signera ett skriftligt 
informerat samtycke. Berörd fysioterapeut fick därefter ett skriftligt informationsbrev enligt 
bilaga A. I informationsbrevet tydliggjordes studiens syfte, att deltagandet var frivilligt och 
att när som helst kunde avbrytas utan negativa följder. Om fysioterapeuten därefter ställde 
sig positiv till att delta i studien bokades en intervju med denne. Tolv fysioterapeuter som 
uppfyllde inklusionskriterierna tillfrågades där sex tackade ja till att delta, en tackade 
vänligen nej till deltagande och fem återkopplade inte alls. Inga bortfall av informanter 
inträffade. 

3.4.2 Intervjuer 
För att underlätta medverkandet i studien bestämde berörd fysioterapeut själv var intervjun 
skulle äga rum. Det resulterade i att fem intervjuer genomfördes på fysioterapeutens 
behandlingsrum på vederbörandes arbetsplats. En intervju genomfördes av geografiska skäl 
via FaceTime, där bägge parter satt i varsitt enskilt rum. Författarna satt i ett grupprum på 
högskolan och informanten hemma i sitt vardagsrum. Via mailkorrespondens bestämdes 
datum och tid för samtliga intervjuer.  
 
Båda författarna närvarade vid intervjuerna där en författare utförde intervjun och den andra 
medverkade som observatör samt kom med eventuella följdfrågor enligt intervjuguiden. 
Informanten informerades om denna rollfördelning innan intervjuns start. Författarna ledde 
tre intervjuer var, och agerade observatör på resterande tre. Intervjuernas längd var mellan 
20 och 60 minuter och ljudupptagning skedde med en diktafon. Från diktafonen fördes 
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ljudfilen över till ett USB-minne som förvarades inlåst hemma hos en av författarna. 
Originalinspelningen på diktafonen raderades när kopian skapats på USB-minnet.  
 
Innan intervjuerna startade skedde en avstämning med informanten gällande studiens syfte, 
konfidentialitet och det frivilliga deltagandet. Därefter fick informanterna höra en inledning 
enligt bilaga B som klargjorde definitionen av det kliniska resonemanget och långvarig 
ländryggssmärta. Varje intervju avslutades med frågan om informanten önskade att tillägga 
någonting som inte redan sagts. 
 
De två första intervjuerna som genomfördes var provintervjuer med intentionen att se om 
frågorna i intervjuguiden gav information som besvarade syftet med studien. Dessa 
intervjuer genomfördes på samma sätt som övriga intervjuer, och deltagarna informerades 
inte om att det var en provintervju. De fick samma informationsbrev inför sitt deltagande och 
gav ett informerade samtycke. Innehållet i provintervjuerna bedömdes motsvara studiens 
syfte och inkluderades därför i studien. Inga ändringar gjordes i intervjuguiden efter de två 
inledande provintervjuerna. 

3.5 Dataanalys 
Intervjuerna analyserades med en kvalitativ innehållsanalys vilket innebär att det mest 
uppenbara innehållet i texten påvisas. Huvudsyftet i en kvalitativ studie är skildra individers 
upplevelser, tankar och känslor (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2017). Dataanalysen 
startade direkt efter slutförd intervju i form av transkribering från tal till text. För att 
effektivisera arbetet med att transkribera intervjuerna delades det upp mellan författarna 
(Carter & Lubinsky, 2016). Ljud/läten utan betydelse så som hostningar och liknande togs 
bort vid transkriberingen. Informanternas namn ersattes med bokstäverna A-F för att hålla 
deras identitet konfidentiell. Den första informanten som intervjuades fick bokstaven A, den 
andra bokstaven B och så vidare. Författarna gick igenom transkriptionen av materialet för 
att plocka ut meningsbärande enheter ur texten vilket är en eller flera meningar som är 
relevanta för studiens syfte. De meningsbärande enheterna användes för att kondensera och 
koda informationen enligt tabell 1.  

 

Tabell 1 Beskrivning av stegen i analysprocessen (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2017). 

Meningsbärande 
enhet 

Kondenserad 
enhet 

Kod Underkategori Kategori 

Citat från 
informant 

Förkortning av 
citatet för att få 
fram det 
manifesta 

Kort 
beskrivning av 
meningsenheten 

Koder som 
liknar varandra 
samlas i en 
underkategori 

Underkategorierna 
sorteras i 
övergripande 
kategorier 

 
När transkriberingen var klar läste båda författarna igenom materialet från intervju A på 
varsitt håll, och tog ut meningsbärande enheter som ansågs vara relevanta för studiens syfte. 
Därefter jämfördes båda resultaten och diskuterades för att nå konsensus. Resterande 
transkriberat material delades upp mellan författarna som på varsitt håll tog ut 
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meningsbärande enheter (Carter & Lubinsky, 2016). Författarna gav muntligt en kort 
sammanfattning om respektives transkriberade material för att skapa en övergripande bild 
av det materialets uppenbara innehåll. Författarna läste sedan igenom varandras 
meningsbärande enheter och fick motivera sitt val för att säkerhetsställa dess relevans för 
studiens syfte. Detta gjordes med den fullständiga transkriptionen till hands för att verifiera 
att ingen meningsbärande enhet var tagen ur sin kontext (Lundman & Hällgren-Graneheim, 
2017). 
 
När författarna var överens om vilka meningsbärande enheter som var av relevans för 
studiens syfte påbörjades kondenseringen. Utvalda meningsbärande enheter sammanställdes 
i en tabell för att sedan kortas ner i meningar som tog ut det väsentliga från det ursprungliga 
citatet till en kondenserad enhet. Därefter identifierade författarna nyckelord som förklarade 
essensen ur den kondenserade enheten. Material från intervju A kondenserades och kodades 
gemensamt och resterande material delades upp mellan författarna för att sedan tillsammans 
diskuteras och jämföras.  
 
När kodningen var slutförd skapades ett Excel-dokument som innehöll meningsbärande 
enheter, kondensering och kodning från allt material. Samtliga koder skrevs upp på post-it-
lappar och märktes med den bokstav som representerade informanten som sagt citatet där 
koden kom ifrån. Koder som liknade varandra grupperades ihop och bildade kategorier. De 
grupperade koderna analyserades av handledare och studenter i samma klass vid olika 
tillfällen för att validera processen. Genom ett upprepande av denna process ett par gånger 
nåddes slutligen en kategorisering som var informanternas beskrivning av sitt kliniska 
resonemang. Ett exempel av arbetet från en meningsbärande enhet till kategori redovisas 
nedan enligt tabell 2. 
 
Tabell 2 Exempel på meningsbärande enhet, kondensering, kod, underkategori och kategori. 
 

Meningsbärande 
enhet 

Kondenserad 
enhet 

Kod Underkategori Kategori 

”Ja, och det har 
man ju med sig sen 
tidigare också, men 
det är ju viktigt att 
ha det med just för 
att det hänger 
mycket på att dom 
ska göra hemma 
och att man ofta 
har rörelserädsla 
och sådär när man 
har ont ett tag.” 

Viktigt att ha 
med sig att de 
kan ha 
rörelserädsla 
när man har 
haft ont ett tag. 

Patienten 
kan ha 
rörelserädsla 

Psykologiska 
faktorer hos 
patenten 

Fynd som 
påverkar 
behandling 
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3.6 Etiska överväganden 

 
Fysioterapeuterna som blev tillfrågade om att medverka i en intervju informerades om att 
deltagandet var frivilligt och när som helst, utan uppgiven anledning, kunde avslutas enligt 
Helsingforsdeklarationen (2013). Intervjudeltagarna informerades också om vad studiens 
syfte var och att deras identitet skulle behandlas konfidentiellt och inte kommer att 
publiceras (SFS 2018:218). Ett skriftligt informerat samtycke signerades av fysioterapeutens 
verksamhetschef innan intervjutillfället.  
 
Intervjuerna spelades in med en diktafon för att sedan överföras och sparas ner på ett USB-
minne som förvarades inlåst hemma hos en av författarna. Materialet som spelades in 
transkriberades och deltagarna gavs en kod i syfte att avidentifiera dem. Allt nedskrivet 
material förvarades på datorer med lösenordsskydd. Deltagarnas integritet bevarades genom 
att inga namn eller annan information som kunde härledas tillbaks till dem nämns. Alla 
ljudfiler och allt transkriberat material kommer att raderas när studien har blivit godkänd. 
Etiska risker att ta hänsyn till har varit att ha nedskrivet material med sig till offentliga 
miljöer och därmed riskera att obehöriga får tillgång till materialet. Allt digitalt material har 
förvarats på en lösenordsskyddad dator som aldrig lämnats utan uppsikt när arbete skett i 
offentlig miljö för att minimera stöldrisk av material. Då studien undersöker en specifik 
undersöknings- och behandlingsmetod, MDT, har det förelegat en risk att de fysioterapeuter 
som intervjuas uppfattar det som ett ifrågasättande av deras kunskap inom området eller att 
de upplever en frustration över en oförmåga att föra kliniska resonemang. Detta har 
hanterats genom öppna frågor i intervjuguiden och genom att inför varje intervju betona 
författarnas objektivitet.  

4 RESULTAT 

Studiens dataanalys genererade 22 underkategorier som i sin tur delades in i sju kategorier, 
se tabell 3. I resultatet presenteras kategorierna i form av rubriker, med underrubriker i 
kursiv stil i löpande text.  
 
Tabell 3 Presentation av studiens resultat i form av kategorier och underkategorier. 
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4.1 Fysioterapeutens syn på metoden 
Hur fysioterapeuten ser på metoden är en del av fysioterapeutens individuella övertygelser i 
det kliniska resonemanget. Kategorin belyser olika uppfattningar utifrån informanternas 
individuella synsätt. Att MDT är fullständig för att stödja det kliniska resonemanget vittnade 
informanterna om, och att de inte kunde nämna några nackdelar med metoden. Metoden 
som koncept var mer eller mindre bra på alla ryggpatienter. MDT var heller inte enbart en 
behandlingsmetod, utan ett sätt att närma sig patienten. Sammanfattningsvis uttrycktes det 
likt citatet nedan: 
 

”Jag tycker det är en väldigt bra metod.” Informant F 
 

Trots synen på metodens suveränitet uttryckte informanterna att MDT är en metod bland 
flera andra. Detta beskrevs genom att om effekten av MDT som behandlingsmetod uteblev, 
så kombinerades MDT med andra smärtlindrande metoder som TENS eller akupunktur. Det 
uttrycktes att MDT inte är överdrivet bättre än andra metoder trots att det är vanligt med 
snabba resultat, och att det fanns en skeptisk ådra mot konceptet. Detta trots metodens 
avsaknad av nackdelar. Det uttrycktes enligt nedan att det är viktigt med allmän träning trots 

 
Underkategori 

 
Kategori 

MDT är fullständig  
 
Fysioterapeutens syn på metoden 

En metod bland flera andra 
Konsekvent undersökningsmetod 
Fyrkantigt och tidskrävande 
Uppmuntra undersökning av sig själv  

Patientdelaktighet i undersökning Engagera för att inkludera 

Strukturerad undersökning  
Struktur och tydlighet Sortering av information 

Tydliggör för patient 
Mekaniska fynd  

Fynd som påverkar beslut om behandling 
Psykologiska faktorer hos patienten 

Snabba resultat  
Hypotestestning Uteslutningsmetoden 

Värt ett försök 
Utbildning och förståelse  

 
Patientansvar i behandling 

Stärker motivation 
Egenvård 
Hinder för planerad behandling 
Pedagogisk och mångsidig  

 
Värdering av egna förmågor och färdigheter 

Fysiska färdigheter påverkar 
Möta patientens förväntningar 
Upplevd säkerhet att använda MDT 
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användning av MDT. 
 

”Sen tar ju det in andra aspekter också, man behöver ju den allmänna träningen även om man 
följer McKenzie-konceptet och man behöver jobba med flera och andra delar.” Informant D 

 
Informanterna uppgav att de använde MDT som konsekvent undersökningsmetod och ibland 
även som konstant behandlingsmetod. Med undantag från röda flaggor användes metoden 
till alla typer av patienter oavsett besvär. Det gällde därmed antingen om patienten hade 
långvarig ländryggssmärta eller inte. Det vittnades om att MDT hade en plats hos nästan alla 
ryggpatienter, framför allt patienter med ländryggssmärta.   
 

”Jag använder MDT på alla. Alla patienter jag träffar. Oavsett om det är kronisk lumbago eller en 
axel eller ett knä eller en fot eller.” Informant B 
 

Att undersöka en patient enligt MDT upplevdes ibland som lite fyrkantigt och tidskrävande. 
Det handlade då exempelvis om att följa statusbladet till punkt och pricka, vilket inte alltid 
gjordes. Informanterna beskrev att statusbladet innehåller alla viktiga frågor att ha med sig i 
patientmötet, men att texten på bladet var för liten och beskrev en önskan om att kunna 
skriva mer än vad som fick plats. Dessutom uttrycktes att efter många års 
arbetslivserfarenhet hade de en egen ’mall’ med frågor i sitt huvud som de utgick ifrån. Det 
beskrevs också att det kan ta lång tid att hitta rätt med MDT om en tydlig effekt uteblir, och 
då krävdes det att alla rörelseriktningar testas innan allt tömts ut med metodens koncept.  
 

”Det är väl i sådana fall att det är ju ganska strukturerat och lite fyrkantigt och man ska göra det 
liksom.” Informant D 

4.2 Patientdelaktighet i undersökning  
Informanterna ansåg att det var av stor vikt att involvera patienten till att ta en aktiv roll i 
undersöknings- och analysprocessen. Detta genom att patienten själv utförde upprepade 
rörelser vid nybesöket i undersökande syfte med övervakning av fysioterapeuten. Om 
smärtan minskade blev det pedagogiskt för patienten och gav dem en klarare bild av vad som 
var lösningen på smärtproblematiken, och att de själva var delaktiga i den. 
 

”Det kan bli väldigt pedagogiskt jämtemot patienten också. Testar vi böjning och vi får fram smärta 
och sen gör det motsatta och smärtan försvinner så blir det tydligt för patienten varför man ska 
göra det här.” Informant C 

 
Att som terapeut lyckas öka patientens delaktighet i ett tidigt skede underlättade deras 
arbete. Om patienten vet vad den letade efter så kunde den bli en aktiv del av undersökning 
och analys i den kliniska resonemangsprocessen. Detta genom att patienten uppmuntras att 
undersöka sig själv hemma mellan besöken hos fysioterapeuten och därmed bidra till viktig 
information till analysen. Det beskrevs som att det blev som en förlängd undersökning i 
följande citat: 
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”Det gäller att patienten vet vilka svar vi är ute efter när den gör övningarna hemma. Övningarna 
som patienten då gör tänker jag är en förlängd undersökning.” Informant C 

 
Att på ett bra sätt kunna engagera för att inkludera beskrevs som en viktig del vid 
undersökning av en patient. I det kliniska resonemangets struktur var samarbetsförmåga en 
del, och genom patientens engagemang skapades ett samarbete mellan fysioterapeuten och 
patienten i undersökningen. Informanterna tog upp risken med att inte involvera patienten 
och hur det försvårade deras arbete om det åsidosattes eller ignorerades. Genom att involvera 
patienten i processen med att undersöka sig själva och ta del av problemlösningen 
inkluderades dem mycket lättare. Patienten visste själv bäst om hur deras vardag såg ut och 
vad de själva ansåg rimligt att göra. Informanterna beskrev att om patienten får ökad makt 
över sin situation ger det en bättre delaktighet och de såg sig själva som en del av processen. 
 

”Slarvar vi med att involvera patienten så har vi en sämre möjlighet att hjälpa, så det gäller att 
involvera dom, få med dom på tåget.” Informant A 

4.3 Struktur och tydlighet 
Struktur och tydlighet var en stor del av informanternas beskrivning av sitt kliniska 
resonemang gällande användningen av MDT. Att med hjälp av statusbladet utföra en 
strukturerad undersökning beskrevs i vissa fall var ett fördelaktigt sätt att arbeta på. Det 
uttrycktes att det blev tydligt och lätt att veta vilka frågor som skulle ställas och vilka rörelser 
som skulle utföras.  
 

”Vi har ju det här statusbladet som är liksom väldigt strukturerat och en bra hjälp liksom i 
anamnesen.” Informant C 

 
Vidare uttryckte informanterna att metoden hjälper dem att sortera information. Med hjälp 
av att insamlad information kunde de sortera in den på ett sätt som leder dem vidare mot att 
kunna klassificera patientens besvär i en undergrupp inom MDT.  
 

”MDT hjälper mig att sortera all information, både vad patienten säger och vad jag ser i 
undersökningen. Ehm, så den hjälper mig att gå ett bra steg mot en diagnos och klassificering.” 
Informant B 

 
Informanterna berättade hur MDT tydliggör för patienten på olika sätt, vilket beskrevs vara 
en viktig del i det kliniska resonemanget. Dels att övningarna var lätta att förstå, och dels hur 
rörelser direkt kunde minska patientens smärta. På så sätt blev det tydligt för patienten vad 
den skulle göra. Det uttrycktes att det var en stor fördel för patienten att metoden var enkel 
och att det inte var något som var krångligt att utföra. 
 

”Det kan bli väldigt pedagogiskt jämtemot patienten också liksom okaj nu har vi testat böjning här 
och då fick vi fram din smärta och sen så gör vi det motsatta och vi får bort smärtan eller vi får 
bättre rörlighet så kan det bli väldigt tydligt för patienten varför man ska göra det som man får med 
sig hem så att säga.” Informant C 
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4.4 Fynd som påverkar beslut om behandling  
I det kliniska resonemanget påverkades informanterna av både biomekaniska och 
psykologiska fynd hos patienten. Fynden innefattade rörelseproblematik och smärta såväl 
som patientens tankar och känslor, vilka alla vägdes in i beslutsfattningen när informanterna 
valde ut lämplig behandling. Informanterna lade stor vikt på fynden i undersökningen. 
Mekaniska fynd kunde vara en positiv reaktion på en rörelseriktning, till exempel 
bakåtböjning, som därmed lade en grund för val av vidare behandling. Även avsaknad av 
mekaniska fynd påverkade vidare behandling, och gav en ledtråd till att avgöra om det var 
problem de skulle kunna åtgärda utifrån sin kompetens.   
 

”Är det inte ett rent mekaniskt problem måste vi välja ett annat spår, då kanske inte jag är den 
lämpligaste personen.” Informant A 
 

Informanterna beskrev psykologiska faktorer hos patienten som ett viktigt fynd näst efter de 
mekaniska fynden. Faktorer som hur patienten hanterade smärta, deras mående, tankar och 
känslor ansågs kunna vara hinder som låg i vägen för att de skulle kunna påverka eventuella 
mekaniska problem. Vidare beskrevs att långvarig ländryggssmärta kunde vara en normal 
reaktion på ett långvarigt problem. Det framkom att rörelserädsla var vanligt förekommande 
och då beskrevs det att informanterna gick varsammare fram gentemot patienten.  
 

”Gula flaggor är viktiga att fånga upp. Dom kan hindra att vi kommer åt om det finns ett mekaniskt 
problem.” Informant C 

4.5 Hypotestestning  
Informanterna beskrev att snabba resultat var en viktig del i beslutsfattandet i deras kliniska 
resonemang. De vittnade om att när det blev ett snabbt, tydligt resultat redan i 
undersökningen stärktes hypotesen om vilken riktningspreferens som var rätt för patienten. 
Det beskrevs att det var möjligt att uppnå snabba resultat med MDT även till patienter med 
långvarig ländryggssmärta. Det vill säga att den långvariga smärtan i sig inte var ett hinder 
för att uppnå snabb effekt med MDT.  
 

”Men med många patienter kommer jag kunna se snabba förändringar redan på rummet. Och får 
man centralisering eller att patienten är tydligt bättre då kan man vara ganska säker på att det här 
är rätt liksom. Det här är rätt för den här patienten.” Informant C 

 
Informanterna berättade att uteslutningsmetoden hade en del i hypotestestningen. Om 
patienten påvisade förbättring eller försämring gav det en indikation på vad nästa steg blev. 
Om patienten till exempel blev sämre av att göra upprepade rörelser i en viss riktning, så 
kunde fysioterapeuten utesluta denna riktning och testa den motsatta rörelsen. Det beskrevs 
att om patienten blev sämre så gav det en ledtråd om vad de inte ska göra. Det framkom att 
innan en patient klassificerades till gruppen ”övrigt” så uteslöts först derangement, posturalt 
syndrom och dysfunktionssyndrom.  
 

”Och just vid kronisk lumbago så vill jag ju bekräfta eller utesluta ett derangement, det är ju min 
huvudhypotes.” Informant A 
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Att MDT alltid var värt ett försök beskrevs med följande citat: 

 
”Det är ju liksom inget fel med att göra med att testa McKenzie även om man inte, når man inte 
fram resultat så är det liksom inte varit fel att man har försökt.” Informant D 
 

Detta i form av att det inte var skadligt för patienten med MDT utan snarare tvärtom. Många 
patienter blev hjälpta med sin rörelserädsla av att undersökas med MDT, även om det skulle 
visa sig att behandlingsupplägget inte uppnår önskat resultat. Det framkom att det alltid var 
värt att testa MDT men att man inte kunde prova hur mycket som helst.  

4.6 Patientansvar i behandling 
Informanterna förklarade på olika sätt vikten av att patienten fick ta ansvar i behandlingen 
och på vilka sätt de som fysioterapeut kunde hjälpa dem med detta. Genom att beakta 
patientens preferenser i fråga om behandling ökade chansen till en lyckad behandlingseffekt. 
Att ha detta i åtanke var en viktig del av informanternas kliniska resonemang. Med hjälp av 
utbildning och förståelse förklarade informanterna för patienten så att de själva förstod vad 
de gjorde och vilken betydelse det hade för behandlingen.  
 

”Men det är mycket att vara pedagogisk och förklara för att få patienten att förstå vad dom gör och 
varför.” Informant D 
 

Informanterna beskrev att det är viktigt att stärka patientens motivation i behandlingen, och 
att det kunde vara mer eller mindre lätt. Om patienten fått minskad smärta eller ökad 
rörlighet redan vid undersökningen, blev det lätt att motivera patienten i 
behandlingsupplägget. Om det däremot bara var en liten tendens till effekt var det en större 
utmaning att motivera patienten. Det framkom att kombinationen av förståelse och 
motivation var en viktigt del.   
 

”Och att jag hjälper dom att förstå och bli motiverade vilket är jätteviktigt annars blir det ju inget 
bra.” Informant F 

 
Att MDT som behandling bygger mycket på egenvård vittnade informanterna om på olika 
sätt. Det var en viktig del i informanternas kliniska resonemang att skapa förståelse för detta 
gentemot patienten. Det beskrevs att patienten fick mycket ansvar i att ’göra som jag säger’. 
Flera berättade om hur metoden var egenvårdsfokuserad och att det gav patienten egna 
verktyg.  
 

”Men sen är det ju också att man vill ge patienten egna verktyg. Känna sig trygg och säker i att man 
kan ta hand om besvären själv på egen hand.” Informant B 

 
Hinder för planerad behandling beskrevs som att det kunde vara svårt att få patienten att 
träna i den omfattning som MDT krävde, och att det kunde vara svårt för patienten att få in 
behandlingen i vardagen. Vidare beskrev informanterna att alla patienter inte lämpade sig för 
egenbehandling eller att andra faktorer kunde innebära svårigheter i behandlingsupplägget: 
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”Men det kan också bero på faktiskt om jag har en person som jag märker att det kommer inte att 
gå hem. Och det kan också vara lite olika kulturella skillnader ibland också. Men inte som sagt att 
alla med en annan bakgrund inte funkar, för det kan det göra. Men alltså det är olika personligheter 
så.” Informant E 

4.7 Värdering av egna förmågor och färdigheter 
Att värdera sina egna förmågor beskrev informanterna som en viktig del av sitt kliniska 
resonemang då det kunde vara en avgörande del för vidare beslutsfattning. Genom att vara 
pedagogisk och mångsidig värderades förmågan att kunna förklara på ett bra sätt, men 
också att inte låsa sig helt till en metod. Genom att informanterna tog en pedagogisk roll 
överläts mycket problemlösning till patienten. Vidare beskrev informanterna att de inte ville 
vara helt knutna till MDT utan blandar konceptet med andra metoder för att kunna behålla 
en mångsidighet.  
 

”Så då lägger det ju mer på mig att liksom ha en pedagogisk förmåga att kunna, liksom också 
förklara varför patienten ska göra den här rörelsen.” Informant B 

”Jag är inte den som fastnar helt i ett spår utan vill gärna hålla mig ganska bred och så att jag inte 
fastnar fullt ut med konceptet och sitter med statusblad som jag följer till punkt och pricka.” 
Informant D 
 

Att fysiska färdigheter påverkar det kliniska resonemanget beskrev informanterna som en 
bit i pusslet. Genom att de la stort ansvar på patienten i behandlingen blev det mindre tungt 
rent fysiskt för informanterna att jobba. En reflektion över det faktum att de slapp slita ut sig 
med manuella tekniker beskrev en informant likt nedan: 
 

”Det är faktiskt ganska bra att inte slita ut sig med manuella tekniker nu när man börjar bli bort 
mot åren så har man ju lite känningar både här och där.” Informant A 

 
Informanterna beskrev vikten av att möta patientens förväntningar. En patient med 
långvarig ländryggssmärta kunde ha förväntningar på en passiv behandling baserat på 
tidigare vård, och då krävde det en diskussion för att möta denna förväntning. 
 

”Det svåra kan vara om dom har gått väldigt länge hos någon manuell terapeut, då kan det liksom 
ta lite tid med ’vad är det här? Jag förväntar mig något helt annat.’ Men man brukar kunna 
resonera med dom om det. Speciellt hos kronikerna.” Informant A 

 
Informanternas upplevda säkerhet att använda MDT varierade från ’relativt säker’ till ’helt 
säker’. Det beskrevs att ju högre utbildningsnivå som uppnåddes, desto säkrare upplevdes 
den egna förmågan. Vidare beskrevs att upplevelsen av säkerhet skapade ett mer frekvent 
användande av metoden.  
 

”Jag känner mig säker.” Informant B 
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5 DISKUSSION 

Studiens syfte var att undersöka hur fysioterapeuter beskriver sitt kliniska resonemang när 
de använder Mekanisk diagnostik och terapi (MDT) till patienter med långvarig 
ländryggssmärta. Med öppna frågeställningar tillfrågades fysioterapeuter med utbildning 
inom MDT hur de beskriver sitt tänkande och beslutsfattande, och vilka faktorer som 
påverkar dem i mötet med en patient som har långvarig ländryggssmärta. Det framkom att 
fysioterapeuternas värdering av egna förmågor och färdigheter är en mycket viktig aspekt, 
men även hur patientens delaktighet och ansvarstagande fungerar i mötet dem emellan. 
Informanterna beskrev på olika sätt att MDT är komplett i fråga om avsaknad av nackdelar, 
men också hur de ibland behöver kombinera MDT med andra metoder för att nå fram till 
utvalda patientgrupper. Utifrån informanternas svar skapades en övergripande bild av 
beskrivningen av deras kliniska resonemang. 

5.1 Resultatdiskussion 
I resultatet av denna studie framkom att när informanterna beskrev sitt kliniska resonemang 
så nämndes ofta olika faktorer som spelade roll i tänkandet och beslutfattandet. Det framkom 
att informanternas kliniska resonemang främst baserades på fysioterapeutens övertygelser 
och vilken roll de ansåg sig själva och patienten ha i undersökning och behandling av 
långvarig ländryggssmärta. Detta stämmer delvis överens med tidigare forskning som 
beskriver det kliniska resonemanget i en studie av Elvén och Dean (2017). Där beskrivs fyra 
underliggande teman i det kliniska resonemanget; fysioterapeuten som källa, patient som 
källa samt det kliniska resonemangets struktur och omgivningen. Informanterna i denna 
studie beskrev hur fysioterapeuten och patienten som källa samt det kliniska resonemangets 
struktur påverkade deras kliniska resonemang men lite om omgivningen. Informanterna 
uttryckte en förståelse och ett hänsynstagande till psykologiska faktorer som kan spela in hos 
patienten, och vilken effekt de kunde ha på resultatet av behandling av långvarig 
ländryggssmärta. Trots detta framgick det i studiens resultat att majoriteten av 
informanterna lade störst vikt på den biomekaniska delen hos patientens besvär i sitt 
resonerande. Detta fastän studier tyder på vikten av att ha ett biopsykosocialt 
förhållningssätt för att nå bästa resultat (Kamper et al., 2014). Det framgick i litteraturen att 
MDT lägger stort fokus på den biomekaniska delen i undersökning och behandling. Därtill 
följer också en betoning på vikten av patientansvar och deltagande under hela processen från 
undersökning till behandling (Flavell et al., 2016; Vahdat et al., 2014).  
 
Fysioterapeuten som källa i det kliniska resonemanget beskrivs av Elvén & Dean (2017) 
innefatta individens kunskap, övertygelser och förmågor. Grunden till kunskap läggs av 
utbildning inhämtad på akademisk nivå, men även via kurser specialiserade på en viss 
metod. Alla deltagare i studien hade gått vidareutbildning inom MDT på olika nivåer, men 
har också utbildning inom andra metoder. Oavsett vilken utbildningsnivå informanterna 
hade uppnått inom MDT, eller vilka andra utbildningar de hade, så beskrev informanterna 
att de ansåg att MDT som metod var bra. Den var också att föredra till patienter med 
långvarig ländryggssmärta. Denna uppfattning som grund för informanternas kliniska 
resonemang stämmer inte överens med evidensen som tyder på att ingen enskild metod är 
överlägsen någon annan för bästa effekt på lång sikt vid långvarig ländryggssmärta (Chou et 
al., 2016; SBU, 2000). Kunskap kan förutom akademiska studier också bestå av tidigare 
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erfarenheter. Det kan vara personliga erfarenheter av hur väl MDT har fungerat vid tidigare 
patientfall med långvarig ländryggssmärta. Informanterna beskrev sig ha upplevt att MDT 
gett bra effekt på långvarig ländryggssmärta vid flertalet tillfällen, vilket kan tolkas som att 
deras utfallsförväntningar vid användning av metoden lett till goda resultat. 
Utfallsförväntningar som enligt Bandura (1986) ligger till grund för ett beteende, eller i detta 
fall det kliniska resonemanget vid val av metod. Har individen goda utfallsförväntningar på 
ett beteende, i detta fall att använda MDT vid långvarig ländryggssmärta, så ökade 
sannolikheten att de i högre grad kom att använda sig av det. Detta stämmer väl in på vad 
informanterna beskrev i studien och att det är en faktor i deras kliniska resonemang.  
 
Informanterna beskrev att även om metoden var att föredra så är den bara en av flera andra 
metoder och att den har sina brister. De upplevde att tidigare erfarenheter av användandet av 
MDT hade gett blandade resultat, vilket skapat en skepticism till metodens överlägsenhet 
gentemot andra tänkbara metoder vid långvarig ländryggssmärta. Trots det framkom det i 
studien att informanternas syn på användning av MDT vid långvarig ländryggssmärta 
överlag var positiv. Informanternas övertygelse om att MDT var överlägsen andra metoder, 
samt i vilken frekvens de tenderade att använda den, skiljde sig åt beroende på 
informanternas utbildningsnivå inom MDT (Svenska McKenzieinstitutet, 2017). 
 
Informanter berättade att de alltid konsekvent använde MDT som undersökningsmetod till 
patienter med långvarig ländryggssmärta. Även om det uttryckte viss tveksamhet till 
metodens effekt på alla patienter så ansåg de att MDT som undersökningsverktyg medförde 
flera fördelar vid långvarig ländryggssmärta. Informanternas kliniska resonemang bakom 
detta förklarades bestå av två faktorer: patientdelaktighet och en tydlig struktur i MDT. 
Informanterna beskrev MDT som en strukturerad och tydlig metod. Det blir tydligt för 
fysioterapeuten då det finns tydliga riktlinjer för varje steg, från standardiserade statusblad 
till ett utformat system för klassificering. Det blir också tydligt för patienten då 
informanterna ansåg att övningarna som metoden förespråkade var lätta att förstå och oftast 
gav konkreta svar. I studien framkom meningsskiljaktigheter mellan informanterna. Somliga 
uppskattade den tydliga strukturen medan andra upplevde att det kändes fyrkantigt och 
tidskrävande. Informanternas åsikter om värdet av MDT:s struktur skiljer sig. Ogden (2012) 
förklarar att individens kognitioner är en faktor som påverkar individens beteende. Kognition 
kan vara ett sätt som hjärnan tolkar, hanterar och manipulerar information. Det kan förklara 
de olika värderingarna som informanterna lägger i en tydlig struktur. Somliga uppskattar en 
tydlig extern struktur i sin process medan andra fungerar bättre med metoder som ger en 
större flexibilitet. Individens kognitiva preferens blir en faktor i deras kliniska resonemang.  
 
En viktig del i det kliniska resonemanget är förmågan att analysera information utifrån en 
undersökning av patienten (Jones et al., 2008). Analysen baseras på vilken mängd 
information fysioterapeuten kan få ut av en undersökning, vilket kan variera.  
Det är svårt att diagnosticera den patoanatomiska orsaken till ländryggsmärta då studier 
visar på att befintliga tester inte har tillräckligt god specificitet (SBU, 2000). Det stämmer väl 
in på informanternas beskrivning av en brist på goda undersökningsmetoder och varför de 
anser att MDT ger dem en form av struktur där de kan klassificera ländryggssmärta på ett 
konsekvent sätt.  
 
Informanterna i studien lade stor vikt i sitt kliniska resonemang på att involvera patienten till 
att ta en aktiv roll i undersökningen. Resonemanget bakom detta förklarades bero på att det 
dels underlättade fysioterapeutens arbete, men också med syftet att försöka skapa en allians 
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mellan fysioterapeuten och patienten. Informanterna ansåg också att patientens involvering 
och engagemang under hela processen var centralt för att uppnå ett lyckat utfall. Patienten 
känner sin egen kropp bäst och vet hur vardagen ser ut och är därför en nyckel till en bra 
behandling. Slarvar eller misslyckas fysioterapeuten med att involvera patienten så försvåras 
arbetet förklarades det. Detta ligger i linje med forskning på området av Vahdat et al., (2014) 
vars studie belyser fördelarna med att involvera patienten i processen för att uppnå en 
framgångsrik behandling. Det går även hand med MDT:s koncept som lägger ett stort fokus 
på en aktiv och delaktig patient. Som metod ställer den krav på stort patientdeltagande för att 
uppnå bästa resultat (May & Donelson, 2008). McAlister et al., (2008) förklarar att 
beteendet (det kliniska resonemanget) påverkas av det ömsesidiga samspelet i interaktionen 
mellan individen (fysioterapeuten) och omgivningen (patienten). Informanterna beskriver att 
deras kliniska resonemang påverkas av hur väl de lyckas involvera patienten i 
undersökningen.  
 
Patienten som källa i det kliniska resonemanget handlar om beskrivna eller påvisade 
problem från patientens sida som påverkar fysioterapeutens resonemang enligt Elvén & Dean 
(2017). Från resultatet i denna studie framkom det att informanterna främst lade vikten vid 
mekaniska fynd i undersökning av patienten som sedan avgjorde hur de gick vidare i 
behandlingen. Psykologiska fynd ansågs vara viktiga att fånga upp, och kan ses som hinder 
för en eventuell mekanisk påverkan. Informanterna framhävde att de ser psykologiska 
aspekter som exempelvis nedstämdhet eller rörelserädsla som en normal reaktion på 
långvarig smärta. Vidare förklarar informanterna att deras fokus på mekaniska fynd i sitt 
kliniska resonemang bottnar sig i vilken kompetens de upplever sig ha och vad de i sin roll 
som fysioterapeut tror sig kan åtgärda. Studier gjorda på långvarig ländryggssmärta stärker 
deltagarnas resonemang om vikten av att fånga upp psykosociala delar hos patienten (Pincus 
et al., 2002: Meints et al., 2018). Om den psykosociala delen är orsakad av biomedicinska 
orsaker eller tvärtom är svårt att sia om och kan mycket väl variera från fall till fall. Det som 
framkom i studien är att informanterna anser sig ha förmågan att direkt påverka de 
mekaniska fynden i större utsträckning än de psykosociala, även om båda tas i åtanke. Detta 
anser författarna kan ligga till grund för deras kliniska resonemang vid val av vidare 
behandling med MDT. MDT som undersökningsmetod inriktar sig i första hand på att söka 
efter mekaniskt påverkbara fynd som förklaras vara grundorsak till ländryggssmärta 
(Santolin, 2002: May & Donelson, 2008: Flavell et al., 2016).  
 
En komponent i det kliniska resonemanget enligt Jones et al. (2008) är fysioterapeutens 
förmåga att analysera fynd som undersökningen ger för att skapa en hypotes. Informanterna 
beskrev att hypotestestning var ett sätt att bekräfta eller omvärdera sitt kliniska resonemang. 
Även om tidigare erfarenhet, kunskap och övertygelser styrde deras första tes så ansåg 
informanterna att varje patient var olik den andra. Informanterna beskrev att de förväntade 
sig snabba svar, oavsett om det var ökad eller minskad smärta, så var ett svar en faktor som 
stärkte deras kliniska resonemang. Därmed fanns ett fynd som var möjligt att påverka. Om 
inget svar framkom så krävdes en omvärdering av deras hypotes. Oavsett vilka svar som 
hypotestestningen gav beskrev informanterna det vara en faktor i deras kliniska resonemang. 
Edwards et al. (2004) menar på att hypotestestning är ett sätt att kritiskt reflektera över sitt 
kliniska resonemang vilket faller i linje med informanternas beskrivningar. I vilken 
utsträckning informanterna reflekterade över sitt kliniska resonemang vid uteblivna svar 
framkom bero på informantens övertygelse om MDT som metod. Större övertygelse ledde till 
att informanterna höll kvar vid sitt resonemang längre och tömde ut alla möjligheter. 
Informanter som uttryckt en viss skepticism mot metoden beskrev sig mer benägna att byta 
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spår och gå en annan väg vid ett tidigare skede. En patient uppfattar smärta baserat på bara 
mer än fysiska orsaker. Sociala och känslomässiga sammanhang utöver fysiska orsaker är 
någonting fysioterapeuten måste integrera i sitt kliniska resonemang för att kunna utforma 
en effektiv behandling enligt Jones & O’Shaughnessy (2014). Informanterna förklarade att de 
tömmer ut alla möjliga fysiska orsaker innan de klassificerar ländryggssmärtan till MDT:s 
undergrupp ”övrigt”. Informanternas resonemang var att långvarig ländryggssmärta 
vanligtvis orsakade nedsatt funktion i vardagen för patienten. Det i sin tur leder till mindre 
delaktighet och påverkade patienten på både sociala och känslomässigt plan. 
 
Informanterna ansåg att en lyckad behandling till största del berodde på att få patienten att 
ta ansvar i behandlingen. Vidare förklarades det att det är informantens roll att utbilda och 
motivera patienten att själv nå fram till den insikten. Informanterna framhäver att de ser sin 
roll i behandling av långvarig ländryggssmärta som främst pedagogisk - det är patienten som 
gör det största jobbet. Uppfattningen bland informanterna var att en patient som förstår sitt 
problem och tar ansvar för det, har en större möjlighet till en lyckad behandling och har 
dessutom egna verktyg för att hantera liknande besvär i framtiden. Detta resonemang stärks 
av en studie från Vahdat et al. (2014) som förespråkar vikten av kunskap och egna 
färdigheter hos patienten som en nyckel att nå goda resultat. Informanterna nämner också 
att det inte alltid går att utbilda eller lägga ansvar på patienten. Det kan bero på olika faktorer 
som brist i kommunikationen, kulturella skillnader eller patientens förväntningar. Forskning 
har visat vikten av att fysioterapeuten tar hänsyn till patientens preferenser för att uppnå 
bästa resultat, och dessutom undvika missnöjda patienter (Josephson et al., 2012). Det 
framgick av informanterna att patientens preferenser tas i beaktande i det kliniska 
resonemanget, men att det inte var en avgörande faktor i valet av behandling. 
 
I resultatet av denna studie beskrevs det kliniska resonemanget utan termen 
beteendeförändring, men informanterna klargjorde i andra ord att det är just en 
beteendeförändring hos patienten som de försöker skapa. Genom att patienten ordinerades 
till exempel upprepade rörelser eller hållningskorrigerande strategier uppmuntrade 
informanterna patienten att lägga till eller förändra ett beteende i sin vardag. Därmed finns 
vissa likheter mellan informanternas beskrivning av deras kliniska resonemang och ett 
kliniskt resonemang som karaktäriseras av ett beteendemedicinskt arbetssätt. I studien av 
Elvén et al. (2015) beskrivs dock att fler faktorer ingår i det beteendemedicinska arbetssättet. 
Funktionell beteendeanalys, prioriterad aktivitet och strategier för att kunna åstadkomma en 
beteendeförändring är något som inte tydliggjordes av informanterna i den här studien. 
Informanterna beskrev ofta beteenden i form av ett träningsbeteende eller förändrad position 
i sittande och inte beteenden i vardagliga aktiviteter. De beskrev att de genom utbildning 
försökte åstadkomma en beteendeförändring hos patienten, men nämnde inga andra 
beteendeförändringstekniker i beskrivningen av deras kliniska resonemang. Det framkom 
inte heller hur informanterna beskrev sitt kliniska resonemang för att kunna påverka de 
psykosociala faktorer som har stor betydelse för att kunna förändra ett smärtrelaterat 
beteende och därmed kunna öka patienters aktivitetsförmåga. Däremot beskrev 
informanterna hur de i sitt kliniska resonemang försökte påverka patienters rörelserädsla 
vilket skulle kunna påverka patienters aktivitetsförmåga.  
 
Bandura (1977) förklarade att ett beteende formas i ett ömsesidigt samspel mellan individen, 
omgivningen och beteendet. Att skapa en beteendeförändring hos en patient kan underlättas 
om man då tar i åtanke patientens sociala och fysiska omgivning, dess self-efficacy inför att 
kunna utföra förändringen samt patientens utfallsförväntningar. Informanterna beskrev att 
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de uppmuntrade patienten till att själva utföra rörelser i både undersökande och 
behandlande syfte. Detta kan i det kliniska resonemanget ses som ett sätt att försöka stärka 
patientens self-efficacy att kunna utföra ett rörelsebeteende tolkat enligt den socialkognitiva 
teorin. Genom att upprepade gånger utföra rörelserna och därigenom få feedback. Positiv 
feedback i anslutning till utförda rörelser kunde stärka en beteendeförändring genom att 
patienten själv upplevde värdet i resultatet. Informanterna beskrev inte hur de såg på 
patientens sociala omgivning utanför samspelet mellan dem själva och patienten 
och hur det spelade in i deras kliniska resonemang. Informanterna beskrev att behandlingen 
anpassades utifrån varje patient och resultatet visade att de biomekaniska fynden avgjorde 
mest. Psykologiska faktorer hos patienten togs också hänsyn till, men i lägre utsträckning. 
Detta skiljer sig mot vad forskning visat, då det inom primärvården är en stor fördel om 
behandlingen individanpassas utifrån biopsykosociala faktorer (Åsenlöf et al., 2005). Vidare 
beskriver Åsenlöf et al. (2005) att ett beteendemedicinskt arbetssätt vid långvarig smärta har 
en större positiv effekt på behandlingen än vid enbart fysisk träning har, vilket liknar hur 
informanterna arbetar eftersom de inte enbart ordinerar fysisk träning som behandling.   
 
Informanterna beskrev sin egen pedagogiska förmåga och mångsidighet som en del av sitt 
kliniska resonemang. Den pedagogiska förmågan var en del av att utbilda och engagera 
patienten för att uppnå förståelse, delaktighet och ansvarstagande. Det kliniska 
resonemanget påverkas av hur informanten anser sig kunna påverka patienten genom sin 
pedagogiska förmåga i samspelet dem emellan. En del av mångsidigheten var att kunna 
omvärdera en situation om det behövdes, använda andra förklaringsmodeller eller andra 
metoder. Informanterna tog också med sina fysiska färdigheter i sitt resonemang. Genom att 
involvera patienten i undersökning och behandlingen så blev det mindre fysiskt belastande 
att arbeta. Det var en faktor som påverkade valet av metod vid långvarig ländryggssmärta. 
MDT är en aktiv metod som bygger på att patienten utför det mesta i undersökning och 
behandling, vilket då avlastar fysioterapeutens fysiska börda.  
 
Informanterna upplevde sig till olika grad säkra på sin förmåga att använda MDT till 
patienter med långvarig ländryggssmärta. I A-kursen, den första kursen inom MDT, lärs det 
ut undersökning och behandling för ländryggen. Informanter beskrev att ju säkrare de 
upplevde sin egen förmåga, desto mer frekvent använde de metoden vid långvarig 
ländryggssmärta. Den upplevda säkerheten beskrevs öka ju högre utbildningsnivå de hade 
uppnått inom MDT. Self-efficacy är ett begrepp inom den Socialkognitiva teorin som innebär 
en individs tilltro på sin förmåga i en specifik situation (Bandura, 1977). En hög self-efficacy 
till att använda MDT kan ses som en del i det kliniska resonemanget som informanterna 
väver in i sitt kliniska resonemang vid undersökning och behandling av långvarig 
ländryggsmärta.  
 
 

5.2 Metoddiskussion 
Studien har antagit en deskriptiv design med induktiv ansats då syftet var att undersöka hur 
primärvårdsfysioterapeuter beskriver sitt kliniska resonemang. En kvalitativ innehållsanalys 
var metoden som användes, och fördelen med denna metod är att det textnära, manifesta och 
det uppenbara innehållet kan tolkas (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2017). Dessutom 
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skapas en förståelse för informantens subjektiva erfarenheter och uppfattningar (Malterud, 
2009). Det kvalitativa paradigmet menar att individen tolkar verkligheten olika och lägger 
olika värderingar vid ord, eller i detta fall frågor (Carter & Lubinsky, 2016). Det finns flertalet 
studier som klargör evidensen med MDT som undersöknings- och behandlingsmetod 
(Machado et al., 2006; Lam et al., 2018). Hur fysioterapeuter beskriver sitt kliniska 
resonemang vid användning av metoden finns det dock ingen forskning om. För att 
åskådliggöra och minska kunskapsluckan gällande fysioterapeuternas beskrivning av sitt 
kliniska resonemang gällande användning av MDT till patienter med långvarig 
ländryggssmärta valdes en kvalitativ innehållsanalys som metod. Metoden anses fördelaktig i 
relation till studiens syfte.  
 
För att förenkla rekryteringsprocessen användes ett bekvämlighetsurval. Urvalet begränsades 
till fysioterapeuter som är yrkesverksamma inom primärvården, och fördelen med dessa 
inklusionskriterier är att informanter som ansågs lämpliga för att svara på studiens syfte 
rekryterades. Nackdelen är att fysioterapeuter med utbildning inom MDT som jobbar inom 
kommun eller slutenvård inte tas med i studien. För att stärka studiens giltighet beskrevs 
urval, inklusions- och exklusionskriterier noggrant (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2017). 
Ytterligare en faktor som kan stärka giltigheten var att intervjudeltagarna var 
yrkesverksamma på olika arbetsplatser inom primärvården och inte bara en och samma. 
Detta gjorde att variationen av deltagarna var större och att de hade olika erfarenheter i och 
med sina olika arbetsmiljöer.  
 
Majoriteten av rekryterade informanter befann sig i ett geografiskt närområde vilket 
minskade den geografiska spridningen i studien och därmed överförbarheten (Lundman & 
Hällgren-Graneheim, 2017). En informant rekryterades utom det geografiska närområdet 
vilket således gör att överförbarheten ökade något. Några av studiens informanter 
rekryterades från samma arbetsplats vilket medförde en risk att studiens trovärdighet 
minskat. Detta då informanterna kunnat diskutera studien sinsemellan och deras svar kunde 
ha påverkats av varandra. För att eliminera denna risk utfördes intervjuerna i direkt 
anslutning till varandra på en av de arbetsplatser där fler informanter rekryterats.  
 
Genom att utföra personliga intervjuer är fördelen att den enskilde informantens svar inte 
styrs av andras åsikter eller värderingar. Detta är en risk som kan uppstå vid till exempel 
gruppintervjuer. Däremot gäller det att från författarens sida beakta att en personlig intervju 
kan kännas mer obekväm än en gruppintervju. Carter & Lubinsky (2016) förklarar vikten av 
att intervjusituationen ska vara bekväm och trygg för informanten, och för att tillgodose detta 
valde författarna att låta informanten bestämma plats för intervjun. Författarna turades om i 
fråga om rollfördelningen vid intervjuerna. Båda författarna fick därmed erfarenhet av att 
både leda intervjun och agera observatör. En nackdel med detta är att det därmed kan bli en 
större variation i hur frågorna ställs vilket kan minska studiens tillförlitlighet (Lundman & 
Hällgren-Graneheim, 2017). Enligt Lundman & Hällgren-Graneheim (2017) har författarna 
alltid en viss förförståelse och styr därmed i viss mån intervjuns riktning. Författarna tog 
därför hänsyn till att informanternas svar inte kan betraktas som oberoende av författarnas 
medverkan. Med tanke på författarnas studier på fysioterapeutprogrammet finns risk att 
författarnas förförståelse för kliniskt resonemang, beteendemedicin och långvarig 
ländryggssmärta kan ha påverkat studien. Det kan också ha påverkat informanternas svar 
ifall de uppger saker utifrån vad de tror att författarna vill höra.  
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En av intervjuerna gjordes över Facetime, ett internetbaserat videosamtal. Problematiken 
med att hålla en intervju över Facetime är att det kan vara svårare att läsa av informantens 
kroppsspråk under samtalet. Då samtalet sker över nätet så blir det några sekunders 
fördröjning vilket skapade ett sämre flyt i samtalet. Författarna hade heller ingen bra vetskap 
om faktorer i informantens omgivning som kunde påverka svaren. Fördelen att använda ett 
videosamtal jämfört med ett telefonsamtal är att det blir mer personligt och innehållsrikt i 
fråga om ansiktsuttryck. 
 
Datainsamlingen skedde genom semistrukturerade intervjuer. Genom att använda intervjuer 
ges en större möjlighet att uppfatta deltagarnas tolkningar och då kunna säkerhetsställa att 
information som passar studiens syfte kan inhämtas. Dessutom gav det författarna en 
möjlighet att ställa följdfrågor, bland annat för att säkerhetsställa att svaren tolkades korrekt. 
Semistrukturerade intervjuer utgår från ett större frågeområde istället för exakta, detaljerade 
frågor. Syftet är att deltagarna ska kunna berätta sin syn på verkligheten utan att ledas av 
intervjuaren, vilket passade ändamålet med studien (Malterud, 2009). Det kan vara 
problematiskt att återupprepa en semistrukturerad intervju till punkt och pricka vilket kan 
påverka resultatets tillförlitlighet. Studiens syfte är dock inte att komma fram till en sanning, 
utan att låta informanterna beskriva sitt kliniska resonemang. En nackdel med att utföra 
intervjuer är att det är tidskrävande och att ett mindre antal informanter deltar i studien 
(Carter & Lubinsky, 2016). En observationsstudie hade kunnat varit möjlig att utföra. Dock 
är det svårt att fånga tankar och beslut, som är definitionen på kliniskt resonemang, genom 
enbart observation. Det hade dessutom krävt att författarna tolkade situationen som de 
upplevde den, något som inte stämmer överens med studiens syfte.   
 
För att inte riskera en allt för översiktlig analys utan tydligt kunna åskådliggöra 
informanternas beskrivning utifrån studiens syfte utfördes ett mindre antal intervjuer. En 
fördel är att det möjliggjorde ett mer djupgående innehåll från de sex intervjuer som 
utfördes. Genom rekrytering av fler informanter till studien hade urvalet kunnat varieras i 
högre utsträckning. Med hänsyn till att studien utfördes i enlighet med ett förutbestämt 
schema begränsades möjligheten att rekrytera fler informanter. Ett litet urval medför också 
en nackdel i form av att populationens variation inte kan redovisas i samma utsträckning 
(Lundman och Hällgren-Graneheim, 2017).  
 
I transkriberingsprocessen framkom det att vissa svar som deltagarna gett inte var helt klart 
uttryckta och dess innebörd anspelade på ett outtalat samförstånd mellan intervjuaren och 
informanten. Författarna gick då tillbaka till ljudinspelningen för att säkerhetsställa att en så 
korrekt tolkning som möjligt gjordes. Genom kommunikativ validitet kan intervjuaren och 
informanten diskutera och förtydliga till exempel motsägelser och otydligheter genom 
följdfrågor (Wihlborg, 2017). Detta kunde gjorts i högre utsträckning för att stärka 
överförbarheten ytterligare. Däremot har kommunikativ validitet skapats genom bedömning 
av analysprocessen från handledaren under studiens gång.  
 
En induktiv ansats valdes för att försäkra att materialet tolkades och analyserades så 
förutsättningslöst som möjligt. Detta då studien inte utgår från en hypotes som skall testas 
(Lundman & Hällgren-Graneheim, 2017). En viktig aspekt gällande tillförlitligheten är att 
som författare hålla sig neutral till de teorier och begrepp som används i studien, då 
författarna är ett viktigt redskap att samla ihop och tolka information. Det föreligger dock 
viss svårighet att utföra detta i praktiken då författarna slutfört 5 terminer av 6 på 
Fysioterapeutprogrammet med beteendemedicinsk inriktning. I och med detta hade 
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författarna kunskap om kliniskt resonemang, beteendemedicin och socialkognitiv teori. För 
att behålla studiens tillförlitlighet genom analysarbetet var det viktigt att försäkra sig om att 
informanternas erfarenheter tolkas utan författarnas eventuella förkunskaper i så lång 
utsträckning som möjligt. Analysens tillförlitlighet har även stärkts genom korsvalidering 
från handledare och studenter i samma klass. Det innebär att studiens validitet stärkts i form 
av externa iakttagelser från andra personer (Dychawy Rosner, 2017). 
 
Studiens giltighet ökar om deltagarna är i olika åldrar, har olika kön och olika erfarenheter 
enligt Lundman och Hällgren-Graneheim (2017). Med hänsyn till informanternas olika 
erfarenheter berikas studiens syfte ur perspektivet från olika individer. Giltigheten i denna 
studie kan betraktas som hög då informanternas arbetslivserfarenhet varierade från åtta till 
40 år. Informanterna hade dessutom olika kön, ålder och utbildningsnivå inom MDT, vilket 
ytterligare stärker studiens giltighet. En annan fördel för studien är att en stor variation 
avseende erfarenhet kan bidra till att informanternas svar och upplevelser blir mer varierade. 
Detta gav således studien ett större djup och ett mer informationsrikt urval.  
 
Dataanalysen startade med att författarna delade upp arbetet med att transkribera 
intervjuerna för att göra det så tidseffektivt som möjligt (Carter & Lubinsky, 2016). 
Materialet bearbetades både gemensamt och enskilt i analysprocessens olika delar vilket 
redovisas under rubriken Dataanalys. Analysarbetet som inkluderade insortering i 
underkategorier och kategorier och genomfördes gemensamt av författarna med stöd från 
handledaren. Genom detta tillvägagångssätt stärks studiens tillförlitlighet (Lundman och 
Hällgren-Graneheim, 2017). 
 
Dataanalysen kan enligt Lundman och Hällgren-Graneheim (2017) även påverkas av 
erfarenhet. Då författarnas erfarenhet av att utföra kvalitativa studier är begränsad kan 
analysprocessen och studiens resultat i viss mån vara bristande. Vid de tillfällen under 
analysprocessen som bristen på erfarenhet blev tydlig i form av en latent tolkning av 
informanternas svar, hjälpte handledaren till att styra tillbaks författarna till att analysera det 
manifesta innehållet. Bristen på erfarenhet kompenserades därmed under studiens gång med 
hjälp av råd från handledare och under grupphandledningstillfällena. Författarnas brist på 
erfarenhet att formulera en intervjuguide kunde ha lett till för breda frågor och för liten grad 
att kunna tolka frågorna. Styrkan med breda frågor var att informanterna kunde tala fritt och 
därmed tolka frågorna ur sitt eget perspektiv, men det ställer också större krav på 
intervjuarens förmåga att leda samtalet. Den data som samlats in till den här studien blev 
inte så rik och det skulle kunna bero på ämnets karaktär och intervjuguidens utformning. 
Genom att noggrant beskriva deltagarna, urvalet, datainsamlingen och analysen ges läsaren 
av studien möjlighet att avgöra om resultatet är överförbart på andra grupper eller i andra 
kontexter (Lundman och Hällgren-Graneheim, 2017). 

5.3 Etikdiskussion 
Studien har utformats i enlighet med de etiska riktlinjerna i Codex (2017), och 
Helsingforsdeklarationen (2013). För att undvika identifiering av informanterna valde 
författarna att inte publicera specifik information om ålder, utbildningsnivå inom MDT och 
arbetsplats. Detta för att personer med utbildning inom metoden kan vara välkända för 
varandra. Författarna informerade dessutom informanterna om att materialet, det vill säga 
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informantens svar, skulle behandlas varsamt. Detta genom att under transkriberings- och 
analysprocessen tilldela varje informant en kod (A-F) som ersatte deras namn (Codex, 2017; 
Helsingforsdeklarationen, 2013). Allt detta tydliggjordes noga för informanten inför 
intervjun. Informanterna delgavs även att de när som helst kunde hoppa av sitt deltagande i 
studien utan vidare förklaring eller konsekvenser. 
 
Syftet med studien klargjordes noga inför och i samband med deltagandet så att 
informanterna fick vetskap i vilken kontext deras svar skulle redovisas. Då MDT är en 
specifik undersöknings- och behandlingsmetod var det viktigt att klargöra författarnas 
objektivitet gällande metoden och att deltagandet i studien inte var ett ifrågasättande av 
fysioterapeutens val av metod eller kompetens. Författarna hade inte heller för avsikt att 
positivt lyfta fram MDT som val av metod. Med öppna frågor i intervjuguiden skapades ett 
lättsamt samtalsklimat mellan informant och författare och inga etiska dilemman uppstod 
under studiens gång.  
 
För att ta hänsyn till etiska risker i form av att ha nedskrivet material med sig till offentliga 
miljöer bokades enskilda grupprum. Därmed eliminerades risken att obehöriga skulle få 
tillgång till det nedskrivna materialet. Allt digitalt material har förvarats på en 
lösenordsskyddad dator som aldrig lämnats utan uppsikt när arbete skett i offentlig miljö. 
Ljudfilerna från intervjuerna förvarades på ett USB-minne som förvarades inlåst i en av 
författarnas hem. Detta tillvägagångssätt säkerställde att inga obehöriga kunde ta del av det 
inspelade materialet, och att personuppgifterna hanterades på ett varsamt sätt. Det inspelade 
och transkriberade materialet kommer att raderas när studien blivit godkänd av en 
examinator vid Mälardalens Högskola (Codex, 2017; Helsingforsdeklarationen, 2013).  
 
Då vissa informanter var före detta handledare till författarna från den verksamhetsförlagda 
utbildningen fanns risk att dessa potentiellt kände sig ”tvingade” att delta. Med hänsyn till 
detta klargjordes det redan i informationsbrevet vid förfrågan om deltagande, att 
medverkandet i studien var helt frivilligt och när som helst kunde avbrytas. Studien anses 
därmed ha bedrivits enligt de etiska riktlinjerna för forskningsprocessen (Codex, 2017; 
Helsingforsdeklarationen, 2013). Den författare vars före detta handledare blev intervjuad 
agerade observatör vid tillfället för intervjun. 

6 SLUTSATS 

Resultatet i denna studie visar att informanterna beskriver att personliga övertygelser, 
baserat på kunskap och kognitiv förmåga, i kombination med synen på patientens roll ligger 
till grund för deras kliniska resonemang. Vidare påvisar resultatet att informanterna lägger 
störst vikt vid biomekaniska faktorer i mötet med patienten. De psykologiska faktorerna 
kommer sekundärt och grundas i informantens syn på smärtans orsak, sin egen roll och sin 
kompetens med vilken de ansåg sig kunde hjälpa patienten. Informanterna ansåg sig kunna 
påverka psykologiska faktorer hos patienten genom att först adressera de fysiska fynden, men 
också genom att utbilda och motivera patienten till att förstå och ta ansvar för sin situation. 
Resultatet i denna studie visar att informanterna beskriver lite om de sociala faktorerna i sitt 
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kliniska resonemang. Sociala faktorer, som exempelvis hemsituation eller trivsel på jobbet, 
och hur det kan påverka patientens situation nämns inte trots att det är en viktig del i en 
beteendeförändring enligt den socialkognitiva teorin. Informanterna beskriver däremot 
vikten av att skapa ett samspel med patienten, där patienten involveras och får ta ett stort 
ansvar i processen, men mindre om hur patientens egen omgivning och förutsättningar kan 
påverka deras delaktighet. Genom att använda MDT ville informanterna skapa en 
beteendeförändring hos patienten i form av att öka ett träningsbeteende eller korrigera 
hållningen i behandlingssyfte, men också att ge patienten verktyg att förändra sitt beteende 
om besvären återkom. Därmed påvisade resultatet att informanterna hade spår av ett kliniskt 
resonemang med utgångspunkt i ett beteendemedicinskt perspektiv genom att försöka skapa 
en beteendeförändring i form av att få patienten att förstå sitt eget beteende och vilken 
betydelse det har för patientens situation eller tillstånd. Dock beskriver informanterna lite 
om hur de inriktar sina behandlingsstrategier mot psykosociala faktorer som har betydelse 
för smärtrelaterade besvär och aktivitetsförmåga. Den kvalitativa analysen och det låga 
antalet informanter medför att studiens resultat inte kan överföras till populationen 
fysioterapeuter som arbetar med MDT. 

7 KLINISK BETYDELSE OCH VIDARE FORSKNING 

Denna studie kan bidra till att fysioterapeuter utan utbildning inom MDT får ny kunskap om 
hur fysioterapeuter inom primärvården som använder MDT för patienter med långvarig 
ländryggssmärta beskriver sitt kliniska resonemang. Vidare kan även fysioterapeuter som har 
genomgått utbildning inom MDT tillföras ny kunskap i samma bemärkelse, och även se om 
det finns skillnader eller likheter gällande hur informanterna i den här studien beskriver sitt 
tänkande och beslutsfattande gällande användningen av MDT till patienter med långvarig 
ländryggssmärta inom primärvården. Dessutom skulle resultatet i denna studie kunna bidra 
till att utveckla MDT inom fysioterapi i det avseende att den tydliggjort ett 
utvecklingsområde gällande hur fysioterapeuter tar hänsyn till sociala faktorer i sitt kliniska 
resonemang. Detta trots att det finns evidens för att ett biopsykosocialt perspektiv har bäst 
resultat för patienter med långvarig ländryggssmärta. Genom att ta hänsyn till alla dessa 
faktorer så förbättras möjligheten att skapa en beteendeförändring. Då det enligt författarnas 
vetskap saknas liknande forskning inom detta ämne antas denna studie vara ett 
forskningsbidrag. Det är upp till varje läsare att avgöra om resultaten är överförbara till en 
annan kontext eller grupp. Denna uppsats kan därmed betraktas som en förstudie till en mer 
storskalig framtida studie av hur fysioterapeuter beskriver sitt kliniska resonemang gällande 
användningen av MDT sett ur ett biopsykosocialt perspektiv. 
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BILAGA A – INFORMATIONSBREV 
 

Vi är två fysioterapeutstudenter på Mälardalens högskola som skall genomföra en studie med 
syftet att undersöka fysioterapeuters kliniska resonemang vid ordination av Mekanisk 
diagnostik och terapi, MDT, till patienter med långvarig ländryggssmärta. Med kliniskt 
resonemang menar vi hur fysioterapeuter tänker i undersökning, analys och behandling. 
 
Du tillfrågas om deltagande eftersom att du har genomfört utbildning inom Mekanisk 
diagnostik och terapi och är yrkesverksam inom primärvården. Vi har fått dina 
kontaktuppgifter från din verksamhetschef.  
 
Vi kommer att kontakta dig per telefon eller mail för att höra om du har intresse av att delta i 
studien, och om så är fallet kommer vi att boka tillfälle och plats för en intervju enligt dina 
önskemål. Under intervjun kommer vi att ställa frågor om hur du resonerar när du undersöker, 
analyserar och behandlar enligt Mekanisk diagnostik och terapi till patienter med långvarig 
ländryggssmärta. Intervjun beräknas ta 45 minuter och ljudupptagning med diktafon kommer 
att göras. Skulle det vara så att någon oförutsägbar känslomässig effekt uppstår under 
intervjun så kommer vi att ta en paus och vidare väljer du om du vill fortsätta eller avbryta.  
 
Intervjun med dig kommer att skrivas ned och analyseras. Dina svar och resultat kommer att 
behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem, och när studien är godkänd kommer allt 
intervjumaterial att raderas. Vid publicering av studien kommer dina svar att avidentifieras så 
att de inte kan sammankopplas med dig.  
 
Studien kommer att presenteras i form av en uppsats på Mälardalens Högskola. 
 
Ditt deltagande i studien är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan 
närmare motivering.  
 
 
 
Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga:  
 
 
 
  
 
edr15001@student.mdh.se 
    
 
  

 
 
 
 
  

Joel Holsner 
 
Fysioterapeutstudent 
 
 

Ebba Didner 
 
Fysioterapeutstudent 
 
 
 

Maria Elvén 
 
Handledare 
Universitetsadjunkt, Doktorand, 
Leg. Fysioterapeut 
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BILAGA B – INTERVJUGUIDE 
 

Inledning: 

Den här studien syftar till att undersöka hur du som fysioterapeut resonerar kliniskt 
gällande användning av Mekanisk diagnostik och terapi till patienter med kronisk 
lumbago. Med kliniskt resonemang menar vi hur du tänker i undersökning, analys 
och behandling. Vi definierar kronisk lumbago som en ospecifik ländryggssmärta som 
kvarstått för patienten i minst 3 månader.  
Mekanisk diagnostik och terapi förkortar vi MDT och syftar på den s k McKenzie-
metoden innehållande undersökning, klassificering, behandling och förebyggande. 
 

Bakgrundsfrågor: 

• Ålder? 

• Hur länge har du varit en yrkesverksam fysioterapeut?  
Följdfråga: hur länge har du varit yrkesverksam inom primärvården? 

• Varför valde du att utbilda dig inom MDT?  
Följdfråga: Vilken utbildningsnivå inom MDT har du uppnått? 

• Har du andra liknande vidareutbildningar, OMI, OMT? 

• Hur ofta träffar du patienter med kronisk lumbago i din vardag som fysioterapeut? 

 

Intervjuguide: 

• Berätta hur du tänker kring användningen av MDT för att hjälpa patienter med 
kronisk lumbago.  
Följdfråga: Hur säker känner du dig på att använda MDT? 

• Vad avgör om du använder MDT i din undersökning av patienter med kronisk 
lumbago?              

• Vad i din analys av patientens besvär är betydelsefullt för om du ska använda MDT i 
din behandling? 

• Vilka för- och nackdelar ser du med användningen av MDT vid undersökning och 
behandling för patienter med kronisk lumbago?  
Följdfråga: För dig som fysioterapeut? För patienten? 

• MDT som behandlingsform ställer vissa krav på patienten för att uppnå bästa möjliga 
effekt; hur resonerar du för att få patienten att följa dina rekommendationer i 
behandlingen, patientens compliance?  
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• Hur resonerar du om en patient svarar positivt/negativt på en 
behandlingsintervention med MDT? 

 

 

Tänkbara följdfrågor: 

• Kan du ge exempel? 

• Kan du utveckla ytterligare? 

• Hur/på vilket sätt?  
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