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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Beteendemedicin är ett interdisciplinärt område där integrering av kunskap om 
beteenden, psykosociala och biomedicinska faktorer används för att behandla, förebygga och 
diagnosticera sjukdomar. Det beteendemedicinska arbetssättet har integrerats i fysioterapin 
och syftar till att förändra hälsorelaterade beteenden för att öka sannolikheten för en lyckad 
rehabilitering. En beteendemedicinsk arbetsmodell i sju steg har utvecklats med syfte att 
integrera arbetssättet i primärvården. Det finns inga tidigare studier som undersökt hur 
fysioterapeuter upplever modellens tillämpbarhet inom primärvården, oberoende av 
patientens diagnos.  

Syfte: Syftet med studien är att undersöka fysioterapeuters upplevelse av tillämpbarheten av 
en beteendemedicinsk arbetsmodell i primärvård, oberoende av patientens diagnos.  

Metod: En kvalitativ studie med induktiv ansats utfördes. Data samlades in genom semi-
strukturerade intervjuer med sex fysioterapeuter och analyserades med kvalitativ 
innehållsanalys. 

Resultat: Resultatet visade att fysioterapeuterna hade olika upplevelser om huruvida det är 
möjligt att tillämpa den beteendemedicinska arbetsmodellen i sin helhet eller inte. 
Informanterna berättade om olika hinder för att tillämpa modellen. Modellen upplevdes som 
tillämpbar inom primärvård men det identifierades även hinder för tillämpning.  

Slutsatser: Fysioterapeuterna upplever arbetsmodellen som tillämpbar inom primärvård 
oberoende av patientens diagnos. Dock beskrivs vissa hinder för dess tillämpning. 
Kvantitativa studier med ett bredare urval behövs i området. 

Nyckelord: Beteendemedicin, Socialkognitiv teori, Fysioterapi, Primärvård 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 
Background: Behavioral medicine is an interdisciplinary approach with knowledge of 
biomedical, psychosocial and behavioral factors and are used by physiotherapists to 
diagnose, rehabilitate and prevent diseases. A work model has been developed for treatment 
of patients in primary care. No previous studies have been conducted with the aim of 
examining how physiotherapists’ experience the applicability of the work model 
independently of patients’ diagnosis.  

Aim: The aim of the study is to investigate physiotherapists’ experience of the applicability of 
a behavioral medicine work model in primary care, regardless of the patient's diagnosis.   

Method: A qualitative study with inductive approach. Data collection was carried out 
through semi-structed interviews with six physiotherapists and a qualitative analysis was 
used to analyze the data. 

Results: Results showed that physiotherapists had different experiences about whether it is 
possible to apply the behavioral medical work model in its entirety or not. The informants 
talked about various obstacles to the application of the model. Informants described that the 
model is applicable in primary care.  

Conclusion: The work model is perceived as applicable in its entirety but certain difficulties 
with the model where identified. Quantitative studies with a wider selection are needed in the 
area. 

Keywords: Behavioral medicine, Social cognitive theory, Physical therapy, Primary health 
care. 
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1 BAKGRUND  

1.1 Fysioterapi 
Fysioterapi är både ett vetenskapsområde och en profession som är integrerade. Enligt 
Broberg & Lenné (2017) syftar fysioterapiyrket till att bedriva ett hälsofrämjande arbete samt 
motverka lidande och ohälsa. Fysioterapeuten utövar yrket med målet att öka delaktighet hos 
individer som skadat sig eller blivit sjuka genom att arbeta för att bibehålla eller förbättra 
dennes funktions- och rörelseförmåga. Fysioterapeuten har kunskap om 
beteendevetenskapliga och terapeutiska insatser och nyttjar dessa för att öka hälsa genom att 
aktivera de resurser som finns inom varje individ. Det finns flera olika modeller som 
beskriver hur fysioterapeuten utövar yrket. Arbetet med patienter beskrivs ofta som 
fysioterapiprocessen, en beslutsprocess som grundar sig på kliniskt resonemang. Processen 
består av att utreda, analysera, fastställa diagnos och prognos, sätta upp mål, planera 
behandling, genomföra behandlingen samt utvärdera det efterföljande resultatet. Processen 
grundar sig på fysioterapeutens specifika kompetens och kännetecknas av ett kritiskt och 
etiskt resonemang (Broberg & Lenné, 2017).  

Fysioterapeut är en skyddad yrkestitel vilket innebär att fysioterapeuten måste ha erhållit en 
svensk legitimation för att få utöva yrket i Sverige (Socialstyrelsen, 2016). Legitimationen 
utfärdas av socialstyrelsen enligt patientsäkerhetslagen och kräver fysioterapeutexamen på 
kandidatnivå (Broberg & Lenné, 2017). 

Fysioterapi är en del av samhällets och hälso- och sjukvårdens interventionsutbud och 
uppfyller de kriterier som finns för att det ska klassas som en profession. Det innebär att 
fysioterapeuten har eget ansvar och autonomi i sitt yrkesutövande, arbetar evidensbaserat för 
att på bästa sätt hjälpa patienter, samt tar ansvar för att utveckla sin kunskap och forskning 
inom området (Broberg & Lenné, 2017). 

1.2 Beteendemedicin 
Enligt hemsidan för International Society of Behavioral Medicine 
(https://www.isbm.info/about-isbm/) definieras beteendemedicin som ett tvärvetenskapligt 
arbetsfält där integrering och kunskap om beteenden, psykosociala faktorer och biomedicin 
används för att förebygga, behandla, rehabilitera och diagnosticera en rad olika sjukdomar. 
Beteendemedicin beskriver hur kulturella, psykologiska, beteendemässiga och biologiska 
faktorer sammanhänger och påverkar hälsa och sjukdom. Att arbeta beteendemedicinskt 
syftar till att komma till bukt med en hälsorelaterad beteendeförändring hos patienten för att 
öka sannolikheten för lyckad rehabilitering (Denison & Åsenlöf, 2012). 



 

En beteendeförändringsintervention bestående av flera komponenter som pågick under sex 
månader påvisade bättre resultat jämfört med vanlig behandling av patienter med 
kranskärlsjukdom. Faktorer som förbättrades i interventionsgruppen i förhållande till 
kontrollgruppen var ökad fysisk aktivitet, förbättrad kroppssammansättning och förbättrat 
blodtryck. Även psykologiska faktorer som self-efficacy för träning och hälsorelaterad 
livskvalitet förbättrades mer hos interventionsgruppen (Alsaleh, Windle & Blake, 2016).  

Evers et al. (2002) beskriver i sin artikel att patienter med psykosociala riskfaktorer och 
diagnosen reumatoid artrit gagnades av skräddarsydd KBT-behandling som grundade sig i 
patientens egna prioriteringar. Den skräddarsydda behandlingen resulterade i signifikanta 
fördelar på både lång och kort sikt när den jämfördes med traditionell behandling. Att 
behandlingen utgick från patientens egna prioriteringar samt var skräddarsydd för just den 
specifika individen uppvisar visa likheter med det behandlingsupplägg som beskrivs av 
Åsenlöf, Denison och Lindberg (2005a). 

Åsenlöf et al. (2005a) kom fram till att behandling med beteendemedicin inom primärvård 
gav bättre resultat i jämförelse med en kontrollgrupp som erhöll fysioterapi med 
individanpassad fysisk träning, hos patienter med muskuloskeletal smärta. De variabler som 
förbättrades i jämförelse med kontrollgruppen var minskad smärta, rörelserädsla, 
funktionsnedsättning samt förmågan att klara av vardagliga aktiviteter (Åsenlöf et al., 
2005a). Den grupp som behandlades efter arbetsmodellen hade även lägre smärtrelaterad 
oförmåga att utföra vardagliga aktiviteter och lägre rörelserädsla i förhållande till 
kontrollgruppen två år efter avslutad behandling (Åsenlöf, Denison & Lindberg, 2009). 10 år 
efter avslutad intervention kunde dock inte fördelarna med den beteendemedicinska 
behandlingen i förhållande till träningsbaserad behandling längre påvisas (Emilson et al., 
2016).  

Arbete efter en beteendemedicinsk arbetsmodell som tagits fram av Åsenlöf, Denison och 
Lindberg (2005b) leder till minskad smärtintensitet och ökad känsla av att ha kontroll över 
smärtan hos patienter med långvarig muskuloskeletal smärta. Kamper et al (2015) kom i sin 
översiktsartikel fram till att en multidisciplinär behandling var bättre än traditionell 
behandling för patienter med långvarig ländryggssmärta, något som statens beredning för 
medicinsk utvärdering (SBU, 2010) skriver har hög evidensgrad. SBU (2010) skriver att det 
finns begränsat stöd för att arbete inriktat på beteende- och kognitiva komponenter skulle 
vara bättre än standardbehandling för patienter med nacksmärta. 

Ett multidisciplinärt behandlingsprogram innehållande beteendeförändringstekniker, 
copingstrategier och fysisk träning baserat på rörelser som patienterna utför på sitt arbete 
har även visat sig vara mer kostnadseffektivt än behandling baserad på ortopedisk manuell 
terapi och träning (Jensen et al., 2008).  
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1.3 En beteendemedicinsk arbetsmodell 
En arbetsmodell med grund i kognitiv beteendeterapi (Turk, 2003) har omarbetats av 
Åsenlöf et al. (2005b) för att kunna appliceras av fysioterapeuter i primärvård. Den beskrivs 
som en strukturerad samarbetsmodell i sju steg, och kommer hädanefter att benämnas som 
”den beteendemedcinska arbetsmodellen”. Arbete efter modellen syftar till att patienten och 
fysioterapeuten arbetar tillsammans för att nå ett högt prioriterat mål. Modellens 
implementering inom fysioterapin beskrivs i sin helhet av Dension och Åsenlöf (2012) och 
innefattar identifikation av prioriterat målbeteende, kartläggning, individuell funktionell 
beteende analys enligt SIRK (situation, individfaktorer, respons och konsekvens, SIRK), 
träning av grundläggande färdigheter, träning av tillämpade färdigheter, generalisering och 
återfallsprevention. 

1.3.1 Steg 1 – Identifiera och prioritera målbeteende 

Det första steget i den beteendemedicinska arbetsmodellen består av identifikation och 
prioritering av ett eller flera målbeteenden som kommer att vara i fokus för behandlingen. 
Patientens upplevelse av vilka aktiviteter som är svåra att utföra i dagsläget samt hur viktigt 
det är att uppnå dessa är det som står i fokus. Det första steget i modellen infattar anamnes, 
undersökning av fysiska och psykologiska faktorer, omgivningsfaktorer, förväntningar som 
kan komma att påverka den valda aktiviteten samt standardiserade test och mätningar 
(Denison & Åsenlöf, 2012). 

1.3.2 Steg 2 – Kartläggning 

Det andra steget i modellen syftar till att fysioterapeuten och patienten skall få viktig 
information om det valda målbeteendet i den situation där det ska utföras och hur utförandet 
av aktiviteten kan variera. Kartläggningen kan göras på olika sätt där aktiviteten t.ex. kan 
filmas eller dokumenteras i en dagbok (Denison & Åsenlöf, 2012). Författarna beskriver 
vidare att information om faktorer som kan påverka beteendet kan hjälpa fysioterapeuten att 
bilda en hypotes om vilka faktorer som bedöms vara påverkbara och åtgärda dessa under 
behandlingen. Faktorer som kan komma att påverka patientens utförande av målbeteendet 
är t.ex. tankar, känslor och föreställningar, fysisk och social omgivning där beteendet skall 
utföras samt vilka konsekvenser patienten upplever av beteendet på kort och lång sikt 
(Denison & Åsenlöf, 2012). 

1.3.3 Steg 3 – Individuell funktionell beteendeanalys och SMART målformulering 

Under steg tre beskriver Denison och Åsenlöf (2012) att fysioterapeuten genom en individuell 
funktionell beteende analys (SIRK) försöker att bilda sig en uppfattning om hur fysiska och 
psykosociala faktorer påverkar patientens utförande av det valda målbeteendet. Analysen 
görs av den information som insamlats under steg ett och två och syftar till att identifiera 
faktorer som bedöms vara påverkbara och som sammanhänger med patientens svårigheter i 
att utföra den valda aktiviteten. Under detta steg formulerar även fysioterapeuten ett mål 



tillsammans med patienten som ska vara specifikt, mätbart, aktivitetsrelaterat, realistiskt och 
tidsbestämt (SMART). 

1.3.4 Steg 4 – Träning av grundläggande färdigheter 

Under det fjärde steget försöker fysioterapeuten att förbättra exempelvis fysiska eller 
psykologiska färdigheter som bedöms viktiga för att patienten ska kunna utföra det valda 
målbeteendet. De färdigheter som väljs att träna grundar sig i målformuleringen samt den 
funktionella beteendeanalysen och den hypotes som analysen utmynnade i (Denison & 
Åsenlöf, 2012). 

1.3.5 Steg 5 – Träning av tillämpade färdigheter 

Under steg fem hjälper fysioterapeuten patienten att sätta ihop de grundläggande 
färdigheterna som tränats under steg fyra till en sammanhängande rörelsesekvens relevant 
för det målbeteende som valts (Dension & Åsenlöf, 2012). Författarna menar på att 
situationen kan riggas på t.ex. vårdcentralen för att göra den så autentisk som möjligt. 
Fysioterapeuten instruerar och ger feedback till patienten för att främja utförandet av det 
valda målbeteendet.  

1.3.6 Steg 6 – Generalisering 

Det sjätte steget i modellen syftar till att hjälpa patienten att generalisera de färdigheter 
patienten har lärt sig att tillämpa under steg fem till andra situationer eller till fler aktiviteter. 
Att tillämpa de färdigheter patienten lärt sig under steg fem i en ny aktivitet gör att 
omständigheterna kan ha förändrats och patienten kan behöva gå åter till steg fyra för att 
exempelvis träna nya fysiska eller psykologiska färdigheter för att klara av att generalisera 
beteendet till den nya aktiviteten (Denison & Åsenlöf, 2012).  

1.3.7 Steg 7 – Återfallsprevention 

Det sista steget i modellen syftar till att hjälpa patienten att försöka vidmakthålla sitt 
beteende efter avslutad behandlingsperiod och på egen hand kunna hantera eventuella 
problemsituationer. Dension & Åsenlöf (2012) beskriver att fysioterapeuten tillsammans med 
patienten kan försöka identifiera framtida problemsituationer och tillsammans komma med 
lösningar för att förhindra återfall.  

1.3.8 Implementering av beteendemedicin i praktiken 

Implementering av det beteenedemedicinska arbetssättet inom fysioterapi syftar bl.a. till att 
åstadkomma en hälsorelaterad beteendeförändring hos patienten. Enligt Denison och 
Åsenlöf (2012) krävs det antingen en mindre eller en större beteendeförändring för att 
åstadkomma ett önskvärt resultat i rehabilitering. Denison och Åsenlöf (2012) beskriver 
beteendemedicin som ett relativt nytt område inom fysioterapin samt att fysioterapi 
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traditionellt sett fokuserat på en biomedicinsk arbetsmodell där t.ex. muskeluthållighet och 
ledrörlighet dominerat som undersöknings- och utvärderingsinstrument. Ett problem 
Denison och Åsenlöf (2012) belyser med behandling och undersökning som i synnerhet 
fokuserar på den biomedicinska aspekten är att individuella faktorer som mål, sociala och 
fysiska omgivningsfaktorer samt psykologiska faktorer ofta förbises. De har därför tagit fram 
en arbetsmodell i sju steg som hjälper fysioterapeuten att integrera biomedicinska, 
psykologiska och beteendemässiga variabler i sin undersökning och behandling för att 
tillsammans med patienten uppnå ett högt värderat aktivitetsrelaterat mål.  

Driver, Kean, Oprescu och Lovell (2017) lyfter fram brist på tid och avsaknad av kunskap som 
hinder för att implementera psykologiska interventioner, så som målsättning och 
beteendeförändringsstrategier, i fysioterapiarbetet. Ett annat hinder som identifierades var 
ett upplevt behov av att möta patienternas förväntningar på fysioterapeuten (Driver et al., 
2017).  

1.4 Utbildning 
På Mälardalens högskola (MDH) går det att erhålla ”filosofie kandidatexamen med 
huvudområdet Fysioterapi med inriktning mot beteendemedicin” (Mälardalens högskola, 
u.å.). MDH beskriver sin fysioterapeututbildning med beteendemedicinsk inriktning som 
innovativ och unik, där teoretiska studier inom området fysioterapi kombineras med praktik 
(Mälardalens högskola, u.å.). Utbildningens läroplan skiljer sig från den på de flesta andra 
fysioterapeututbildningar då den inte är organiserad efter diagnoser eller biomedicinska 
faktorer (Sandborgh et al., 2018). Studenterna lär sig sambandet mellan levnadsvanor och 
hälsa samt att förstå samband mellan omgivnings- och biopsykosociala faktorer och hur de 
påverkar människors välmående (Mälardalens högskola, u.å.).  

För att integrera beteendemedicin i läroplanen krävs det en sammanhängande struktur som 
gör det möjligt för studenterna att lära sig kärninnehållet i beteendemedicin under 
grundutbildningen (Sandborgh et al., 2018). En arbetsmodell med grund i kognitiv 
beteendeterapi framtagen av Turk (2003) har omarbetats för att passa inom fysioterapi 
(Denison, 2005b) har därför implementerats i utbildningen (Sandborgh et al., 2018). 

Efter avslutad utbildning har studenterna erhållit kunskap om hur de kan stimulera, 
motivera och guida patienter till beteendeförändringar som leder till en bättre hälsa. Utöver 
det bedrivs även undervisning i folkhälsovetenskap, psykologi och medicinsk vetenskap inom 
programmet. Utöver de allmänna målen ska studenten enligt utbildningsplanen efter 
fullgjorda studier visa att denna har den kunskap och de förmågor som behövs för 
yrkesbehörighet och kandidatexamen inom området. Ett beteendemedicinskt synsätt ska ha 
etablerats hos studenten vilket innebär en förståelse för att biopsykosociala faktorer och 
människors beteenden integrerar och påverkar varandra i samtliga delar av 
sjukdomsutvecklingen (Mälardalens högskola, 2018). Hälsopsykologi och inlärningsteorier 
såsom socialkognitivteori (social cognitive theory, SCT) och operant inlärningsteori lärs ut 
redan från början av utbildningen och utvecklas under utbildningens gång för att 



studenterna ska få en ökad kunskap och förståelse om förändring av hälsorelaterade 
beteenden. 

1.5 Psykologiska teorier 

1.5.1 Socialkognitiv teori 

SCT är en utveckling av social inlärningsteori i vilken man uppmärksammar att inlärning av 
beteenden kan ske genom egen erfarenhet, men även genom att observera beteenden hos den 
sociala omgivningen (Bandura, 1971). I SCT har den kognitiva aspekten adderats och 
förklarar beteende utifrån en kausal modell där individen, miljön som denne vistas i och 
beteendet påverkar varandra (Bandura, 1986). Den socialkognitiva teorin ser inte människor 
som endast reaktiva individer som påverkas av yttre stimuli utan som proaktiva, 
organiserande, självreglerande och självreflekterande, med möjlighet att påverka sitt 
beteende (Bandura, 1999).  

Inom SCT finns det flera nyckelbegrepp där två på psykologisk individnivå som verkar 
drivande för beteende är utfallsförväntningar och self-efficacy. Utfallsförväntningar är en 
persons tankar om sannolikheten att ett visst beteende efterföljs av olika utfall, och hur 
värdefulla dessa utfall är (McAlister, Perry & Parcel, 2008). En person som tror att ett 
beteende efterföljs av ett positivt utfall har en högre sannolikhet för att bibehålla ett beteende 
under en längre tid jämfört med någon som inte tror att beteendet ska leda till ett positivt 
utfall (Sweet et al. 2011). Self-efficacy är tilltron en individ har till sin förmåga att utföra ett 
beteende i en specifik situation (Bandura, 1994). Erfarenhet av att ha utfört ett beteende med 
ett framgångsrikt resultat tidigare stärker en individs self-efficacy, medans ett negativt utfall 
av ett beteende försvagar tilltron till den egna förmågan. Ett annat sätt att förstärka sin self-
efficacy är att se andra människor som liknar en själv få positiva utfall av ett beteende, något 
som kallas ställföreträdande inlärning (Bandura, 1994). Self-efficacy är en stark prediktor för 
beteenden vilket har visat sig ibland annat Bauman et al. (2012) översikt över 
översiktsartiklar där self-efficacy för att vara fysiskt aktiv korrelerade med huruvida 
individerna utförde beteendet eller inte. 

Ett annat centralt begrepp inom SCT är modellinlärning där individen lär sig utifrån 
observation av andras beteende och dess konsekvenser. Oavsett om vi är medvetna om det 
eller inte sker den största delen av inlärningen på det sättet. En individs egna konsekvenser, 
eller konsekvenserna som efterföljer någon annans beteende, är dock inte det enda som styr 
en persons beteende. Inom SCT är självreglering ett begrepp som belyser människans 
förmåga att reglera sitt eget beteende för att uppnå långsiktiga mål (Bandura, 1986). 

Allt en organism gör klassas som beteenden och med detta avses alltså inte bara yttre 
ageranden utan även sådant som andra ofta inte kan se att vi gör som exempelvis tankar och 
känslor (Ramnerö & Törneke, 2013). Enligt denna definition kan fysioterapeutens val av 
behandlingsmetod ses som ett beteende. Sett ur det socialkognitiva perspektivet kan 
fysioterapeutens val av behandlingsmetod exempelvis förklaras genom vad för self-efficacy 
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fysioterapeuten har för den valda behandlingsmetoden (Bandura, 1994). Vilka 
utfallsförväntningar som fysioterapeuten har för beteendet och den valda 
behandlingsmetoden kan enligt SCT också förklara om metoden används eller inte (Bandura, 
1986).  

1.5.2 Operant inlärningsteori 

Enligt Ramnerö och Törneke (2013) är det centrala i operant inlärningsteori att vissa 
konsekvenser har efterföljt ett visst beteende i tidigare situationer. Konsekvenserna av det 
utförda beteendet kommer att påverka hur individen väljer att agera i en framtida, liknande 
situation. Operant inlärningsteori beskriver att beteenden kan förstärkas eller släckas ut 
beroende på vad för konsekvenser individen upplever följa beteendet och används bl.a. för att 
åstadkomma en beteendeförändring (Denison & Åsenlöf, 2012; Ramnerö & Törneke, 2013). I 
den operanta inlärningsteorin beskriver Ramnerö och Törneke (2013) positiv och negativ 
bestraffning, där något individen upplever som otillfredsställande läggs till (positiv 
bestraffning) eller där något individen uppfattar som tillfredsställande tas bort (negativ 
bestraffning). Författarna beskriver även positiv och negativ förstärkning, där någonting 
individen gillar läggs till (positiv förstärkning) eller om något som individen uppfattar som 
otillfredsställande tas bort (negativ förstärkning). Förstärkningar och bestraffningar ska 
finnas i nära anslutning till att beteendet utförs för att denne skall kunna associera 
förstärkningen med det beteende som utförts och på sikt kunna förändra sitt beteende.  

Ramnerö och Törneke (2013) skriver att det inte bara går att ta hänsyn till konsekvenserna 
som följer ett visst beteende för att förstå inlärning utifrån operant inlärningsteori. Beteendet 
måste beaktas utifrån omständigheterna och det stimuli som föregår beteendet som efterföljs 
av en viss konsekvens.  

Utifrån operant inlärningsteori kan fysioterapeuters upplevelser av konsekvenser som 
efterföljt ett tidigare beteende i en specifik situation påverka deras val av att utföra beteende 
igen eller inte. Sett ur det perspektivet kan en konsekvens som efterföljer behandling efter 
den beteendemedicinska arbetsmodellen ses som positiv förstärkning eller bestraffning, 
något som ökar eller minskar sannolikheten för att beteendet ska utföras igen i en liknande 
situation (Ramnerö & Törneke, 2013).  

1.6 Primärvård 
Som en del av den öppna vården ska primärvården enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, 
SFS 2017:30), 6 § tillhandahålla den grundläggande omvårdnad, behandling, rehabilitering 
och förebyggande arbete som inte kräver de medicinska resurser eller kompetens som 
sjukhusen svarar för. Det ska ske utan avgränsning gällande patientgrupp, sjukdomar eller 
ålder. Utöver det finns det ingen definition av primärvårdens uppgift i lagstadgarna vilket gör 
att det som ingår i primärvårdens uppdrag kan variera mellan olika regioner beroende på vad 
som anses vara insatser som kräver sjukhusens kompetens.  



Den beteendemedicinska arbetsmodellen arbetades ursprungligen fram för att 
individualisera behandling hos patienter med långvarig smärta inom primärvård och har 
visat på goda resultat för just denna patientgrupp (Åsenlöf et. al 2005a; Åsenlöf et. al 2005b). 
Fysioterapeuters följsamhet till modellen bedömdes dock som låg när den undersöktes i en 
primärvårds kontext (Sandborgh, Åsenlöf, Lindberg & Denison, 2010). Författarna 
diskuterar att det stora antalet behandlingskomponenter som bygger på varandra i modellen 
kan ha påverkat följsamheten negativt. Fysioterapeuterna som var aktiva inom primärvården 
bedömdes även sakna de kunskaper som krävs för att implementera modellen (Sandborgh et 
al., 2010).  

Fritz, Söderbäck, Söderlund och Sandborgh (2018) belyser utmaningar i arbetet utifrån den 
beteendemedicinska arbetsmodellen inom primärvård med patienter med långvarig smärta. 
Faktorer hos fysioterapeuterna som påverkade implementeringen var bland annat 
ambivalens i synen på arbetssättet, osäkerhet i att fråga patienter om biopsykosociala 
faktorer, fokus på biomedicinska faktorer och otillräcklig kunskap om arbetssättet. Fritz et al. 
(2018) identifierar även omgivnings och beteendefaktorer som påverkar fysioterapeutens 
arbete utifrån modellen, faktorer som Bandura (1986) menar påverkar vilka beteenden en 
individ väljer att utföra. 

I nuläget saknas det vetenskapliga studier om fysioterapeuters upplevelse av tillämpbarheten 
av den beteendemedicinska arbetsmodellen inom primärvård, oberoende av patientens 
diagnos. 

1.7 Problemformulering 
Fysioterapiyrket syftar till att bedriva ett hälsofrämjande arbete samt motverka lidande och 
ohälsa. Fysioterapeut är en skyddad yrkestitel och uppfyller de kriterier som finns för att 
klassas som en profession. Det innebär bland annat att fysioterapeuten ska utöva yrket 
evidensbaserat för att på bästa sätt hjälpa sina patienter. Beteendemedicin är ett 
tvärvetenskapligt arbetsfält där integrering och kunskap om beteenden, psykosociala faktorer 
och biomedicin används för att förebygga, behandla, rehabilitera och diagnosticera olika 
sjukdomar. Interventioner med beteendemedicinsk inriktning har i flera studier visat sig vara 
bättre än alternativ behandling mot flera olika åkommor. En samarbetsmodell i sju steg har 
tagits fram med ursprungligt syfte att individualisera vård av patienter med muskuloskeletal 
smärta inom primärvård. Studier har visat att det finns hinder på individ och omgivningsnivå 
som begränsar implementeringen av ett beteendemedicinskt arbetssätt. En studie har visat 
att fysioterapeuters följsamhet till den beteendemedicinska arbetsmodellen inom primärvård 
bedömdes som låg. Det finns ingen tidigare studie som undersöker fysioterapeuters 
upplevelse av tillämpbarheten av den beteendemedicinska arbetsmodellen inom primärvård 
oberoende av patientens diagnos.  
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2 SYFTE 

Syftet med studien är att inom primärvården undersöka kliniskt aktiva fysioterapeuters 
upplevelse om tillämpbarheten av den beteendemedicinska arbetsmodellen som beskrivs i 
sju steg av Denison och Åsenlöf (2012), oberoende av patientens diagnos.   

3 METOD OCH MATERIAL 

3.1 Design 
Kvalitativ intervjustudie med induktiv ansats användes för att kunna beskriva 
informanternas upplevelse om tillämpbarheten av en beteendemedicinsk arbetsmodell inom 
primärvård.  

3.2 Urval 
Ett bekvämlighets- och snöbollsurval användes i studien. Detta innebär att personliga 
kontakter och information från redan rekryterade deltagare om potentiella informanter som 
uppfyllde inklusionskriterierna och antogs kunna besvara syftet med studien kontaktades 
(Carter, Lubinsky & Domholdt, 2011). Informanter i författarnas geografiska närområde 
rekryterades. Sex kliniskt verksamma fysioterapeuter i Mellansverige från olika verksamheter 
inom primärvård rekryterades för intervjuer. Informanterna bestod av fyra män och två 
kvinnor. Åldersintervallet för informanterna var 22 till 58 år och variationen av antal 
yrkesaktiva år sträckte sig från ett halvår till 11 år.  

3.2.1 Inklusionskriterier 

Fysioterapeuterna ska ha genomfört beteendemedicinsk grundutbildning på högskolenivå 
alternativt läst fristående kurser inom beteendemedicin och vara bekanta med den 
beteendemedicinska modellen som beskrivs av Denison och Åsenlöf (2012). 
Fysioterapeuterna ska även vara verksamma inom primärvård. 

3.3 Datainsamling 
Insamling av data gjordes genom sex individuella intervjuer utifrån en semistrukturerad 
intervjuguide (Carter et al., 2011). Intervjun utgick från en intervjuguide (Bilaga B) som 
bestod av 10 huvudfrågor som bestämts i förväg och där kompletterande följdfrågor till 



huvudfrågan ställdes om informantens svar bedömdes som icke-uttömmande i förhållande 
till studiens syfte.  

Bägge författarna var närvarande vid fem intervjuer. En av intervjuerna genomfördes med 
endast en av författarna. Vid samtliga intervjuer var samma författare samtalsledare. 
Samtliga informanter fick information om den beteendemedicinska arbetsmodell som 
beskrivs i sju steg av Denison och Åsenlöf (2012) innan intervjun började. Informanterna 
hade under intervjun tillgång till ett dokument innehållande en kort beskrivning av de olika 
stegen i modellen. 

3.4 Tillvägagångssätt 

3.4.1 Rekrytering 

Rekrytering av deltagare till undersökningen gjordes genom att författarna först fick 
kontaktuppgifter från Mälardalens högskola om fysioterapeuter med beteendemedicinsk 
utbildning som är yrkesverksamma inom primärvård. Efter det skickades en skriftlig 
beskrivning av studien samt förfrågan om deltagande till deras chefer.  De fysioterapeuter 
som gav sitt medgivande kontaktades och delgavs skriftlig information om studien via e-mail. 
I det skriftliga formuläret delgavs fysioterapeuten information om syftet med studien och 
vårt planerade tillvägagångssätt.  

16 olika verksamheter kontaktades via e-mail där två svarade och avböjde deltagande i 
studien. Ett snöbollsurval där personliga kontakter och information från dessa om potentiella 
informanter (Carter et al., 2011) resulterade i att sex informanter rekryterades till studien. De 
informanter med egen etablering fick information om studien via ett informationsbrev per e-
mail och tackade där ja/nej till att delta i studien. I de fall informanterna arbetade som 
anställda skickades informationsbrev och förfrågan om deltagande till verksamhetscheferna. 
I de fall informanterna fann det intressant att deltaga i studien lämnades vederbörandes 
kontaktuppgifter ut till författarna så att en kontakt kunde etableras där tid och datum för 
intervju bestämdes. Innan intervjuerna utfördes signerade samtliga verksamhetschefer ett 
dokument där de godkände informantens medverkan. 

3.4.2 Intervjuer 

Intervjuerna genomfördes på informanternas arbetsplatser för att underlätta för dem, men 
även för att de hade rum med förutsättningar för enskilda samtal vilket gjorde att sekretessen 
inte äventyrades. En av författarna höll i intervjun medans den andra ställde kompletterande 
frågor vid behov. Intervjun spelades in på diktafon och ljudfilen fördes sedan över till ett 
minneskort som förvarades inlåst i ett skåp i bostaden hos en av författarna. Innehållet på 
diktafonens minne raderas direkt efter att ljudfilen sparats på det externa minneskortet. 
Samtliga ljudfiler raderades efter avslutad studie.  
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Innan intervjuerna påbörjades genomfördes provintervjuer med två olika personer som inte 
ingick i studien. De två provintervjuerna som gjordes var med fysioterapeutstudenter och 
syftade till att testa om frågorna i intervjuguiden besvarade syftet samt om de var förståeliga 
eller behövde omformuleras. Provintervjuerna syftade även till att skapa en ökad trygghet i 
rollen som samtalsledare. Studenterna som provintervjuades hade bägge genomfört 
verksamhetsförlagdutbildning inom primärvård och bedömdes därför kunna ge författarna 
en uppfattning om utformningen av frågorna i intervjuguiden. Personerna för provintervjun 
rekryterades i författarnas närområde. 

Innan varje intervju förklarade författarna sina respektive roller under samtalet där den ena 
författaren var samtalsledare medan den andra observerade, antecknade och ställde 
kompletterande följdfrågor. Vid intervjuns slut fick informanten möjlighet att klargöra, 
utveckla eller lägga till något som hen upplevde missats under intervjun. Intervjuerna var 
mellan 24 och 38 minuter långa.  

3.5 Dataanalys 
De inspelade intervjuerna lyssnades på vid upprepade tillfällen av båda författarna för att de 
skulle tillförskaffa sig en helhetsbild över intervjuerna. Den data som samlades in delades 
sedan upp och författarna transkriberade tre intervjuer var. Efter det utfördes en kvalitativ 
innehållsanalys med induktiv ansats för att förutsättningslöst hitta mönster och variationer i 
texten (Lundman & Granheim, 2017).  

Analysprocessen började med att båda författarna läste igenom samtliga transkriberade 
intervjuer för att bilda sig en helhetsbild av informationen. Efter det granskade författarna 
materialet tillsammans för att identifiera, diskutera och lyfta ut meningsbärande enheter ur 
texten. De meningsbärande enheterna kunde vara hela stycken eller meningar i dess 
originalform med syfte att sammanhanget skulle kvarstå. För att göra de meningsbärande 
enheterna mer kärnfulla och lättare att hantera kondenserades dessa genom att texten 
kortades ned, utan att någon viktig information togs bort. De kondenserade meningsbärande 
enheterna försågs sedan med koder, något som enligt Lundman och Granheim (2017) kan ses 
som en etikett som beskriver innehållet i meningen. Koderna gjorde att de kondenserade 
meningsbärande enheterna abstraheras och författarna kunde reflektera över data ur nya 
synvinklar. Både de kondenserade meningsbärande enheterna och koderna skapades 
textnära med en låg grad av tolkning. Koderna vars innehåll liknade varandra sammanfördes 
därefter i kategorier. Kategorierna utformades med strävan att innehållet skulle skilja sig mot 
innehållet i de andra kategorierna.  



Tabell 1: Exempel på kvalitativ innehållsanalys 

Meningsenhet Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

Det är ju aldrig 
så att jag 
tänker, alltså 
självmant 
genom 7 
stegsmodellen 
att nu ska vi gå 
igenom alla steg 
så. Men man 
använder ju 
småbitar hela 
tiden. 

Arbetar inte 
genom alla 7 
steg självmant 
men använder 
delar av 
modellen hela 
tiden. 

Använder 
delar av 
modellen 

 
Delar av modellen 
tillämpbara 

SIRKen och 
SMARTA-mål, 
absolut, det kör 
vi. SIRK är väl 
inte rakt av 
men den… vad 
ska man säga, 
man ser ju att 
det är samma 
tänk i mina 
anamneser 

SIRK och 
SMARTA-mål 
använder vi. 
SIRK inte rakt 
av men det är 
samma tänk i 
mina 
anamneser. 

SIRK och 
SMARTA mål 
används 

 
Delar av modellen 
tillämpbara 

Det är, jag 
menar det enda 
som bromsar 
skulle jag säga 
är väl 
tidsbristen. 
Vissa patienter 
skulle man ju 
vilja sitta ned 
med i typ två 
timmar, om 
man kunde. Om 
man märker, 
när man 
märker att det 
är mycket och 

Det enda som 
bromsar är 
tidsbristen. 
Vissa patienter 
vill man sitta 
med två timmar 
men den tiden 
finns inte.  

Tidsbristen 
enda som 
bromsar 

 
Tidsbrist hindrar 
tillämpning 
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dom måste få 
prata av sig och 
förklara sit… 
situationen. 
Men det… Den 
tiden finns ju 
inte liksom. 

 

Eh, ja men den 
är bra men den 
måste nog, 
behöver nog bli 
lite mindre 
egentligen om 
det liksom ska 
gå konkret att 
använda den, 
använda den 
mer liksom. Jag 
tror att 7 steg 
blir…  

 

Modellen är bra 
men den måste 
nog bli lite 
mindre om den 
ska gå att 
använda. 

För 
omfattande 
modell 

 
Svårt att tillämpa 
modellen i sin 
ursprungliga 
utformning 

 

3.6 Etiska överväganden 
Författarna har via ett informationsbrev (Bilaga A) informerat deltagarna om att uppgifter 
som lämnas kommer att behandlas enligt offentlighet och sekretesslagen (SFS 2009:400). 
Uppgifterna behandlades konfidentiellt då författarna avidentifierat resultatet så att 
information inte kan härledas tillbaka till informanten. Utöver detta så har författarna 
beskrivit att det var helt frivilligt att delta i studien, att informanten när som helst kunde 
avbryta intervjun samt att det respekterades att allt som sagts under intervjun nödvändigtvis 
inte behövde publiceras. Deltagarna informerades om att intervjun spelades in men att 
ljudfilen kommer att raderas efter avslutat och godkänt examensarbete. Författarna ansåg att 
det var viktigt att tänka på var intervjun hölls någonstans samt att samtalet inte kunde höras 
av någon annan än författarna. Intervjuerna hölls därför på informanternas arbetsplats eller i 
något annat rum bakom stängda dörrar. 

Till sist har författarna bifogat kontaktuppgifter och informerat deltagarna om att de kan 
höra av sig vid eventuella frågor och funderingar under studiens gång.  



4 RESULTAT 

Analysarbetet resulterade i att nio kategorier utifrån studiens syfte skapades.   

Tabell 2. Resultatet av studien presenterade i kategorier. 
 

Kategorier 

Svårt att tillämpa modellen i sin ursprungliga utformning 

Möjligt att tillämpa hela modellen 

Delar av modellen tillämpbara 

Tidsbrist hindrar tillämpning 

Organisationens utformning 

Påverkan från kollegor 

Patienters mottagande av beteendemedicin 

Uppfattning om hur viktigt det är att arbeta med beteendemedicin 

Uppfattning om förmågan att arbeta beteendemedicinskt 

 

4.1 Svårt att tillämpa modellen i sin ursprungliga utformning 
I materialet framkom det att informanterna tycker att det är svårt att tillämpa den 
beteendemedicinska arbetsmodellen i sin ursprungliga utformning. En upplevelse som 
uttrycktes av flera informanter var att det är svårt att arbeta med stegen i den ordning som de 
presenteras i modellen och att det är svårt att passa in i en mall, något som följande citat 
visar:  

”Dom ser bra ut, och dom fyller ju en funktion att det ska vara strukturerat men det går ju inte 
alltid att passa in i en mall.” Informant B 

En annan upplevelse som uppgavs av flera informanter var att det är svårt att tillämpa 
modellen i sin helhet inom primärvården då modellen uppfattas vara för omfattande och 
bestå av för många steg. En informant uppgav att modellen måste bli lite mindre om det ska 
gå att tillämpa den, vilket framkom genom följande citat:  

”Eh, ja men den är bra men den måste nog, behöver nog bli lite mindre egentligen om det 
liksom ska gå konkret att använda den, använda den mer liksom. Jag tror att 7 steg blir…” 
Informant F 
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En informant uppgav att ett problem med modellen är att den är för komplex, något som 
upplevs göra det problematiskt att applicera den i arbetet. 

”Kort och gott. Så kan man säga. Eh… Men jag tycker som, kort… Liksom sammanfattningsvis, 
den är för komplicerad och den är inte applicerbar i kliniken. Så skulle jag säga.” Informant D 

En upplevd orsak till svårigheten att tillämpa den beteendemedicinska modellen i sin 
ursprungliga utformning är att vissa delar av den är svåra att applicera. En anledning var att 
beteendeanalysen är ett steg som gör att modellen inte är tillämpbar i sin helhet.  

”Eh… Inte riktigt applicerbar just när det kommer till, jag återkommer till det med 
beteendeanalysen. Alltså för att man vet själv hur komplex den är när man väl gör den. Att du 
ska ha den här SIRKen och du ska utgå från den. Sen ska du göra en SMART-formulering och 
sen ska du hela tiden gå. tillbaka till den här SIRKen och förändra i den och hit och dit. Den är 
för krånglig och inte applicerbar.” Informant D 

4.2 Möjligt att tillämpa hela modellen 
Något som framkom under vissa intervjuer var att det går att tillämpa hela modellen inom 
primärvård oberoende av patientens diagnos. Det framkom att modellen upplevs som 
tillämpbar på grund av att det går att dela upp den och tillämpa de olika stegen vid olika 
besök, vilket belyses i det här citatet:  

”Men sen som sagt har vi ju pratat om det redan nu att a men typ generalisering och 
återfallsprevention, träna tillämpade alltså det kommer ju också senare i en behandling. Allt 
behöver ju inte ske på, på samma besök.” Informant F 

En upplevd styrka med den beteendemedicinska arbetsmodellen var att det går att använda 
den på alla patienter, oavsett vilken diagnos patienten har. Här framkom det dock skillnader i 
svaren där det framkom att en upplevelse var att hela modellen inte behövs på alla patienter 
även om det går att tillämpa den, samtidigt som det förekom svar där upplevelsen om att hela 
modellen ska tillämpas på alla patienter. Att den kan och ska användas på alla framkommer i 
det här citatet:  

”Eh… Och sen så. Där tycker jag ett starkt grej med den här i, med just 7-stegsmodellen. Att 
den är, den går att använda på alla och vi ska använda den på alla. Helt enkelt.” Informant D 

Ytterligare en upplevd styrka med den beteendemedicinska arbetsmodellen var att den 
uppfattas som möjlig att applicera i sin helhet samt att den fungerar i primärvården vilket 
följande citat visar:  

”Fast inom primärvården, nej men där tycker jag faktiskt att den funkar.” Informant E 



4.3 Delar av modellen tillämpbara 
Under intervjuerna framkom det att informanterna tillämpade delar av modellen under sina 
möten med patienter. Samtliga steg i den beteendemedicinska arbetsmodellen upplevdes 
som tillämpbara var för sig samt att många steg upplevdes ge viktig information som låg till 
grund för den fortsatta rehabiliteringen. En informant beskrev exempelvis att en 
beteendeanalys gav viktig information som bestämde i vilken riktning rehabiliteringen 
initierades vilket visas av följande citat: 

”Och beteendeanalysen och kartläggning där får man ju det här, eh… Ja men hur tänker dom, 
hur tänker dom kring skadan hur… Vad har dom själva för tankar, uppmärksammar dom 
väldigt mycket smärta, är det väldigt mycket liksom fokus på smärtan hela tiden? Då kanske 
man får börja jobba där innan man börjar liksom med någon såhär rehab övningar.” 
Informant E 

Egenkartläggning är en annan del av modellen som upplevdes som tillämpbar av vissa 
informanter och som även användes frekvent. Ytterligare en upplevelse om 
egenkartläggningen var att den går att genomföra på många olika sätt. Steget i modellen 
beskrevs av informanter som ett viktigt verktyg vid rehabilitering av svåra patientfall vilket 
visas av följande citat:  

”De finns ju de riktigt svåra patientfallen (…) Och då vill ju ja, då brukar jag backa liksom och 
lägga mer fokus på kartläggningen och ja, bara identifiera vad är det som du gör när det gör 
ont” Informant C 

En upplevelse som beskrevs var att identifikation av ett målbeteende prioriterades högt och 
steget tillämpades av flera informanter. En prioriterad aktivitet beskrevs som ett måste i 
rehabiliteringen och det som inträffar först i patientmötet samt att det är något som 
behandlingen riktas mot vilket följande citat visar:  

”för det första måste du ju veta vad den inte, eller vad den har problem med i dagsläget och 
vad det är den vill tillbaka till.” Informant E 

4.4 Tidsbrist hindrar tillämpning 
Under intervjuerna framkom det att informanterna upplevde att brist på tid var en av de 
begränsande faktorerna för att arbeta med modellen. En upplevelse var att den avsatta tiden 
för nybesök och återbesök gjorde det omöjligt att hinna arbeta med alla sju steg i modellen 
vilket återspeglas i detta citat:  

”Eh.. Ja det är ju då, för min del så är det ju tiden då framförallt liksom. Men jag sa det, om jag 
har 45 minuter på ett nybesök och 30 minuter på ett återbesök. Så, så att då få med sig hela, 
hela modellen alltså alla 7 steg, det är omöjligt.” Informant F 

En annan upplevelse var att informanterna inte upplevde sig ha tiden att använda sig av alla 
stegen vid patientmöten och att vissa av stegen då bortprioriterades. Ytterligare en erfarenhet 
var att tidsbristen är det enda som bromsar arbetet med modellen vilket illustreras i följande 
citat:  
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”Det är, jag menar det enda som bromsar skulle jag säga är väl tidsbristen. Vissa patienter 
skulle man ju vilja sitta ned med i typ två timmar, om man kunde. Om man märker, när man 
märker att det är mycket och dom måste få prata av sig och förklara sit… situationen. Men 
det… Den tiden finns ju inte liksom.” Informant B 

4.5 Organisationens utformning 
En erfarenhet som uppmärksammades under intervjuerna var att organisationens 
utformning där fysioterapeuten fick lön per patient uppfattades som ett hinder för 
tillämpandet av modellen. En informant beskrev att de olika stegen i modellen tar tid att 
arbeta efter vilket resulterade i mindre lön och gjorde att vissa steg bortprioriterades vilket 
belyses i följande citat:  

”Nu jobbar jag på ett sätt med som är att man får, man får lön per patient och det är ju också ja 
att, tar jag längre besök så har jag ju färre patienter och då tjänar jag också mindre pengar i 
slutändan liksom. Så det kanske är, det kanske inte är, där jag jobbar kanske inte det är 
ultimat å jobba, försöka få med allting.”  Informant F 

En annan upplevelse var att organisationen inte tillät informanterna att ta tillbaka samma 
patient tillräckligt många gånger för att gå igenom alla stegen vilket följande citat visar: 

”Men just det svåra här är ju att, inte bara från min sida, hur ska jag ha tiden att ha in en 
patient så ofta och nöta på allting med samma patient.” Informant C 

4.6 Påverkan från kollegor 
Det framkom att informanterna upplevde att de antingen direkt eller indirekt blivit 
påverkade i deras tillämpning av den beteendemedicinska arbetsmodellen. Något 
informanterna beskriver är att det generellt finns en negativ attityd mot det 
beteendemedicinska arbetssättet samt att man i och med det arbetssättet saknar kompetens i 
manuella undersöknings- och behandlingsmetoder. En informant beskriver att man 
omedvetet kan bli påverkad om kollegorna har en negativ attityd gentemot beteendemedicin 
och arbetsmodellen vilket detta citat beskriver:  

”men jag tror att man blir väl påverkad fast man inte tror det. Ehm, att om de sitter och ba ”nej 
men beteendemedicin är skit”, då kanske inte jag vill sitta och promota det.” Informant E 

Ytterligare en upplevelse var att kollegor direkt försökt påverkat informanters arbetssätt 
genom att guida informanten mot mer manuella behandlingsmetoder vilket detta citat 
påvisar: 

”Han försöker ju pusha mig att bli lite, att ta mer utbildning i, gå utbildningar i mer hands-on 
tekniker och... Han har aldrig sagt såhär rakt ut att det är något fel med programmet eller 
beteende men just att, försöker väl putta en i rätt riktning, guida en lite”. Informant B 



4.7 Patienters mottagande av beteendemedicin 
Något som framkom under intervjuerna var att patienternas mottagande av arbetet utifrån 
den beteendemedicinska arbetsmodellen kan påverka möjligheten att tillämpa den. Något 
som upplevdes försvåra arbetet efter modellen var att det kan vara svårt att få patienten att 
förstå och tillgodose sig delar av den. Det som upplevdes svårt vid vissa tillfällen var att få 
patienten att prioritera ett målbeteende, vilket framkommer i följande citat: 

”Sen kan det vara lite svårt ibland att liksom få patienter att prioritera ett målbeteende kan jag 
tycka ibland med. Att de, för vissa kan det vara här ”jag vill bara inte ha ont” typ.” Informant F 

Det framkom att en del patienter kan bemöta arbetssättet ifrågasättande och inte förstå 
varför det är viktigt att sätta mål eller varför fysioterapeuten frågar om omgivningsfaktorer. 
Det är något som belyses i följande citat:  

”Vissa kan ju tycka att men varför sitter du och frågar det här? Varför sitter du och frågar hur, 
hur jag mår eller hur alltså typ boendesituation eller är det stressigt på jobbet, det har väl inte 
du med att göra.” Informant E 

Det framkom även att vissa patienter inte haft några invändningar eller problem med 
användandet av modellen. Informanter beskrev att patienter visade uppskattning och 
upplevde att fysioterapeuten tog sig tid samt uppmärksammade tankar och känslor vid 
användandet av modellen vilket detta citat visar: 

”Så jag har faktiskt för det mesta, mest uppskattat, eller liksom bara fått uppskattning av det. 
Att det är någon som tar sig tid och lyssnar på hela. Och inte bara såhär, ”jag är ett knä, det är 
mitt knä som kommer in”. Utan att hur man tänker och känner bakom liksom.” Informant E 

4.8 Uppfattning om hur viktigt det är att arbeta med beteendemedicin 
Uppfattningen om hur viktigt det är att arbeta utifrån den beteendemedicinska 
arbetsmodellen varierade. Det framgick att det uppfattades som viktigt att arbeta utifrån 
arbetsmodellen i de fall där förutsättningarna är rätt och där tiden finns. Två anledningar till 
att det ansågs viktigt att arbeta efter modellen var att det är åt det beteendemedicinska hållet 
fysioterapin är på väg och att modellen är heltäckande. Att modellen uppfattas som 
heltäckande framkom i följande citat:  

”Eh... Jag tycker det… Tycker det är jätteviktigt, hehe. Kanske var några nyanser där till, på 
svaret. Nej men det är jätteviktigt. Modellen täcker allting från anamnes till olika sorters 
träning och, just det förebyggande arbetet också som är väldigt viktigt.” Informant B 

Det framkom även att det inte uppfattas som viktigt att arbeta utifrån modellen i sin helhet, 
men att det är vissa steg som är viktiga att följa.  Ett steg i modellen som uppfattades vara 
extra viktig att arbeta efter var att identifiera ett målbeteende, vilket speglas i detta citat:   

”Ett målbeteende, det, det skulle jag säga är det viktigaste. Liksom kolla med patienten vad är 
det du vill få ut av rehabiliteringen. Vad är det DU vill ha, inte vad det är jag som fysio som vill 
ha. Utan självklart är det som patienten vill ha.” Informant D 
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4.9 Uppfattning om förmågan att arbeta beteendemedicinskt 
Under intervjuerna framkom det att informanternas uppfattning om sin egen förmåga att 
arbeta beteendemedicinskt kan påverka möjligheten att tillämpa modellens alla delar. 
Informanternas uppfattning om sin egna förmåga att arbeta beteendemedicinskt varierade. 
En upplevelse var exempelvis att förmågan fanns där och informanten kände sig rätt säker på 
att tillämpa alla modellens delar. En annan upplevelse var att om informanter skulle 
examineras i att följa alla sju steg så var upplevelsen att det inte var helt hundra på om de 
skulle bli godkända. Ytterligare en upplevelse var att det rådde osäkerhet om sin förmåga att 
arbeta beteendemedicinskt vilket mynnade ut i att modellen inte användes vilket belyses i 
detta citat:  

”När det gäller alla delar så är jag ju inte alls säker eftersom jag gör ju inte det.” Informant A 

Det framkom även att informanter upplevdes ha avsaknad av kunskap var gällande modellen. 
En informant beskrev att grundutbildningen inte la något vidare fokus på hur modellen ska 
användas i klinik vilket gjorde tillämpning av modellen problematisk vilket detta citat 
beskriver:  

”Tyvärr så tycker jag inte grundutbildningen lägger något vid, något vidare fokus på hur man 
ska applicera det kliniskt och det är det som ger, gör det problematiskt.” Informant D 

5 DISKUSSION 

5.1 Resultatsammanfattning 
Syftet med studien var att undersöka vilken upplevelse kliniskt aktiva fysioterapeuter har av 
tillämpbarheten av den beteendemedicinska arbetsmodellen som Denison och Åsenlöf (2012) 
beskriver i sju steg, oberoende av patientens diagnos. Under intervjuerna framkom det 
upplevelser av att det finns möjlighet att använda modellen i sin helhet, men även att det 
finns hinder som begränsar dess användning. Resultatet visade upplevelser av att modellen 
är tillämpar i sin helhet oavsett diagnos, men att den nödvändigtvis inte behöver användas på 
alla patienter då vissa steg ansågs vara överflödiga i specifika patientfall. Informanterna 
uppgav vilka olika steg i modellen de ser som mest applicerbara och informationsgivande, 
och även vilka som är svårast att applicera i det kliniska arbetet. Fysioterapeuterna delgav 
information om sociala och miljömässiga omgivningsfaktorer som kunde utgöra både en 
resurs och ett hinder i tillämpningen av den beteendemedicinska arbetsmodellen. De 
berättade även om individfaktorer som kan påverka tillämpbarheten av modellen, så som 
avsaknad av kunskap och att de inte upplever det som viktigt att följa modellen i sin helhet. 



5.2 Resultatdiskussion 
Den beteendemedicinska arbetsmodellen som beskrivs av Denison och Åsenlöf (2012) 
upplevdes som svår att applicera i sin helhet p.g.a. tidsbrist. Delar av modellen användes inte 
i praktiken då de upplevdes för tidskrävande. Detta stärks av Fritz et al. (2018) artikel om 
integrerandet av ett beteendemedicinskt arbetssätt i klinik där tidsbrist beskrivs som ett 
hinder för att arbeta beteendemedicinskt. Även Driver et al. (2017) lyfter fram brist på tid 
som ett hinder för att implementera psykosociala strategier i fysioterapiarbetet. Flottorp et 
al. (2013) beskriver tillgängligheten av nödvändiga resurser som en bestämmande faktor för 
implementering. Tid är definitivt en nödvändig resurs som informanterna upplevde saknas 
och kan därför förklara upplevelsen av att det är svårt att arbeta utifrån modellen i sin helhet.  

Det framkom i resultatet att hela modellen upplevdes som tillämpbar oberoende av 
patientens diagnos samt att delar av modellen upplevdes som tillämpbara. Denison et al. 
(2005a) beskriver att behandling efter modellen i sin helhet gav bättre resultat hos patienter 
med muskuloskeletala besvär i jämförelse med en kontrollgrupp som istället fick 
individanpassad träning. Artiklarna av Denison et al. (2005a; 2005b) visar att modellen är 
tillämpbar inom primärvård vilket överensstämmer med resultatet i aktuell studie.  

Informanterna upplevde i vissa fall sin förmåga att arbeta beteendemedicinskt som 
begränsad, något som har visat sig i tidigare forskning (Fritz et al., 2018). Informanterna 
upplevde sig sakna klinisk erfarenhet av att applicera modellen och att detta inte tränats nog 
under grundutbildningen. Synnott et al. (2015) beskriver också bristande klinisk erfarenhet 
som en bidragande orsak till att fysioterapeuter inte implementerar ett psykosocialt 
arbetssätt vid behandling av ryggsmärta.  

Det framkom i resultatet att den beteendemedicinska arbetsmodellen var svår att tillämpa i 
sin ursprungliga utformning, beteendeanalysen beskrevs som för komplex och att detta 
gjorde att den inte upplevdes applicerbar i kliniken. Sandborgh et al. (2010) beskriver 
följsamheten till den beteendemedicinska arbetsmodellen där det framkom att 
fysioterapeuterna inte använde just beteendeanalysen på det sätt som det var tänkt. Detta 
stämmer överens med de resultat som framkom i den aktuella studien. Synnott et al. (2015) 
beskriver bl.a. avsaknad av kunskap hos fysioterapeuter som ett hinder för att kunna 
integrera det biopsykosociala synsättet i behandling, vilket skulle kunna förklara 
informanternas upplevda svårigheter att tillämpa modellen. Bristande kunskap är även något 
som Sandborgh et al. (2010) menar påverkar följsamheten och arbetet efter den 
beteendemedicinska arbetsmodellen. 

I resultatet framkom det att informanterna upplevde tilltron till sin förmåga att arbeta efter 
den beteendemedicinska arbetsmodellen som låg. I den socialkognitiva teorin kallas tilltron 
till sin egna förmåga att utföra ett visst beteende för self-efficacy och utgör en del av de 
individfaktorer som kan påverka beteende (Bandura, 1994). Self-efficacy är enligt Bauman et 
al. (2012) en stark prediktor för huruvida ett beteende utförs eller inte, och kan därför 
påverka fysioterapeuterna i valet av att arbeta efter modellen. Ytterligare information som 
framkom under intervjuerna och som kan kopplas till individfaktorer från SCT var hur 
värdefullt informanterna tyckte att det var att arbeta utifrån den beteendemedicinska 
arbetsmodellen. Hur viktigt ett utfall av ett visst beteende anses vara en del av det som i SCT 
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kallas för utfallsförväntningar (McAlister et al., 2008). Höga utfallsförväntningar är något 
som enligt Sweet et al. (2011) ökar sannolikheten för att ett beteende genomförs. 
Informanternas utfallsförväntningar kan därför avgöra huruvida de väljer att tillämpa 
arbetsmodellen eller inte.  

Informanterna upplevde att kollegors uppfattning om beteendemedicin, och i vissa fall deras 
försök att påverka deras arbetssätt, är något som påverkar möjligheten att tillämpa den 
beteendemedicinska arbetsmodellen. Även Fritz et al. (2018) nämner att kollegors åsikter 
påverkar fysioterapeuternas val av arbetsmetod. De har även upplevt att patienters 
mottagande av deras arbete utifrån den beteendemedicinska arbetsmodellen är något som 
kan påverka huruvida de väljer att tillämpa den eller inte. Det framkom information om 
upplevelser av att patienterna mottagit beteendemedicin positivt, men även att de haft svårt 
att ta till sig arbetssättet, vilket försvårat tillämpningen av modellen. Patienters mottagande 
av beteendemedicin lyfts fram av Fritz et al. (2018) som en determinant som kan påverka 
implementeringen av beteendemedicin i det kliniska arbetet. Driver et al. (2017) beskriver i 
sin översiktsartikel att upplevelsen av patientens föreställningar om fysioterapeutens 
arbetssätt påverkar valet av att integrera specifika metoder i det kliniska arbetet. Att dessa 
faktorer påverkar fysioterapeuternas beteende kan kopplas samman till SCT där det beskrivs 
att en del som påverkar en individs beteende är omgivningen (Bandura, 1986).  

Att fysioterapeuterna upplever att de har fått en negativ respons då de tillämpat den 
beteendemedicinska arbetsmodellen kan även ses som en positiv bestraffning, något som 
enligt den operanta inlärningsteorin gör att sannolikheten att individen ska upprepa 
beteendet minskar. På samma sätt kan den positiva respons informanter fått av patienter 
från tillämpning av beteendemedicin ses som en positiv förstärkning och på sikt öka 
sannolikheten för att tillämpningen av modellen ska upprepas (Ramnerö & Törneke, 2013). 
Informanternas kollegor som haft en negativ syn på arbetssättet kan också ses som en positiv 
bestraffning (Ramnerö & Törneke, 2013). Enligt den operanta inlärningsteorin kan den 
positiva bestraffningen påverka informanterna på sikt genom att välja alternativa 
behandlingsmetoder som kollegor har en positivare attityd gentemot. 

Flottorp et al. (2013) beskriver även i sin systematiska litteraturöversikt att organisatoriska 
faktorer som verksamhetens struktur, arbetsbelastning, tillgängligheten av riktlinjer på 
arbetsplatsen samt organisationens kapacitet att använda sig av ny kunskap som 
bestämmande faktorer för implementering. De bestämmande faktorer för implementering 
som beskrivs av Flottorp et al. (2013) var gällande organisationen stämmer överens med det 
resultat som framkom i aktuell studie. Tillgängligheten av dessa resurser som beskrivs av 
Flottorp et. al (2013) bedömdes vara frånvarande av fysioterapeuterna och kan möjligen 
förklara varför vissa steg i modellen åsidosatts. Informanterna upplevde att organisationens 
utformning hindrade dem från att arbeta med modellen fullt ut då patientflödet upplevdes 
som för stort samt att organisationens struktur där informanterna fick lön per patient 
tvingade dem att jobba mer effektivt och hoppa över vissa steg i modellen för att få mer i lön. 
Enligt den operanta inlärningsteorin kan en minskad lön vara en negativ bestraffning för 
beteendet “att tillämpa hela modellen” (Ramnerö & Törneke, 2013). Den negativa 
bestraffningen som upplevdes av fysioterapeuten skulle kunna vara ytterligare en förklaring 
till varför vissa informanter inte tillämpade hela modellen. 



5.3 Metoddiskussion 
En kvalitativ intervjustudie med induktiv ansats gjordes där syftet var att undersöka 
fysioterapeuters upplevelser av tillämpbarheten av ett beteendemedicinskt arbetssätt i 
primärvården. Utifrån syftet valde författarna att utgå från det kvalitativa perspektivet då 
verkligheten enligt detta perspektiv är konstruerat av sociala, kulturella och individuella 
faktorer, och bör studeras utifrån hur människan tolkar sin egen verklighet (Backman, 
2008). Fördelar med metoden är att studenterna kan få en subjektiv bild av hur de kliniskt 
aktiva fysioterapeuterna själva känner och tänker om implementering av beteendemedicin i 
praktiken, då de i en muntlig intervju har möjligheten att svara med egna ord och prata fritt. 
Enligt Carter et al. (2011) går det att med utgångspunkt i det kvalitativa paradigmet fånga 
upp komplexa delar i de biopsykosociala modellerna som sjukvårdspersonal börjat arbeta 
efter. Studenterna visste inte på förhand vilka upplevelser deltagarna i studien hade och 
valde därför att utgå från en induktiv ansats där författarna först samlade in data i empirin 
för att därefter ha möjlighet att formulera teorier eller hypoteser (Backman, 2008). 
 
Författarna hade kunnat välja att ha en deduktiv ansats och då enligt Lundman och Hällgren 
Granheim (2017) analyserat materialet utifrån en mall som utformats efter en modell. 
Författarna hade då kunnat analyserat data utifrån ett schema skapat med den 
beteendemedicinska arbetsmodellen som grund.  
 
En alternativ studiedesign hade varit att utgå från det kvantitativa perspektivet. Författarna 
hade då fått ändra syfte till något som hade kunnat ge ett kvantifierbart svar som exempelvis 
”Hur ofta arbetar fysioterapeuter med beteendemedicinsk utbildning efter den 
beteendemedicinska modellen i primärvård”. Författarna hade då kunnat utgå från en 
hypotes som sedan testades. Fördelarna med det hade varit att författarna hade kunnat 
undersökt ett stort och brett urval och haft möjligheten att generalisera resultatet till den 
population som urvalet hade skett ifrån samt att resultatet hade varit objektivt. Nackdelen är 
att författarparet inte hade kunnat fånga fysioterapeuternas subjektiva upplevelser av 
möjligheten att arbeta efter den beteendemedicinska arbetsmodellen. 
 
En utmaning i studien var att deltagarna skulle formulera sina upplevda erfarenheter till 
språk, något som är problematiskt då en individs möjlighet att hitta ord för upplevda 
erfarenheter är begränsat. Språket är dock inte endast en utmaning utan kan i vissa fall även 
innebära en möjlighet. Tilliten mellan samtalsledaren och intervjupersonen, och individens 
förmåga att formulera sig språkligt är av stor betydelse (Rosenberg, 2017). Enligt Rosberg 
(2017) gör återkommande samtal att deltagarna i studien har möjlighet att reflektera. Att 
författarna har valt att endast göra en intervju med varje studiedeltagare tillsammans med att 
författarna saknar erfarenhet av att göra intervjuer inför en kvalitativ studie är något som kan 
anses vara en nackdel. 

När kvaliteten på en studie värderas läggs stor vikt vid hur viktigt resultatet är. Det sker en 
värdering av resultaten med utgångspunkten att de ska vara relevanta, trovärdiga, 
meningsfulla och rimliga. Hur meningsfullt resultatet är beror på om det belyser något nytt 
eller fördjupar kunskapen inom ett område (Rosenberg, 2017). Det är något aktuell studie 
med vald metodik har gjort då det saknas tidigare forskning på hur fysioterapeuter i 
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primärvården upplever att möjligheten att arbeta med beteendemedicin oberoende av 
patientens diagnos. 

Kvalitativa studier har blivit kritiserade för att de är för beroende av kontexten, för att ha för 
få deltagare och för att det inte går att få fram generaliserbara eller överförbara resultat 
(Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2017). Överförbarheten handlar enligt 
Lundman och Hällgren Granheim (2017) om hur väl resultatet kan föras över till andra 
situationer eller grupper. Rosenberg (2017) skriver att överförbarheten till andra situationer 
än de man studerat beror på djup, rikedom, samt variation i datamaterialet man samlat in. 
Enligt Lundman och Hällgren Granheim (2017) är det upp till läsaren att avgöra huruvida 
resultatet är överförbart till en annan kontext eller grupp. Författarna kan skapa 
förutsättningar för att läsaren ska kunna bedöma resultatets överförbarhet genom att 
beskriva urvalet, datainsamlingen, hur datan analyserades och i vilken kontext informationen 
hämtades in (Lundman & Hällgren Granheim, 2017). Det är något som författarna varit 
noggranna med att göra i den aktuella studien. 

Författarna eftersträvade att deltagarna som rekryterades skulle vara från olika arbetsplatser 
och olika regioner då primärvårdens organisation och ledning varierar. Författarparet hade 
dock begränsat med tid vilket gjorde att informanterna som rekryterades var aktiva i samma 
region. Att samtliga informanter var från olika verksamheter medförde att författarna fick en 
djupare och bredare bild för hur tillämpning av beteendemedicin ser ut. Djupgående studier 
av enskilda fall kan enligt Rosenberg (2017) skapa mer nytänkande och belysa vissa fenomen 
mer än statistisk forskning av stora grupper. Författarparet har anpassat urvalet för att få så 
kvalitativa och djupa data som möjligt genom att ha inklusionskriterierna att deltagarna ska 
ha genomgått beteendemedicinsk utbildning på högskolenivå och ha förkunskaper om en 
beteendemedicinsk arbetsmodell (Denison & Åsenlöf, 2012). 

Författarna använde sig av ett bekvämlighets- och snöbollsurval. Urvalet beskrivs av Carter et 
al. (2012) som en användbar urvalsmetod i de fall då rekrytering av informanter som kan 
svara på syftet bedöms vara begränsat, vilket var fallet i aktuell studie. Att hitta deltagare som 
har erfarenheter av det område som studeras beskrivs av Lundman och Granheim (2017) 
som viktigt för resultatets giltighet. För att resultatet ska anses vara giltigt är det av stor vikt 
att det finns tillräckligt med data för att det ska gå att täcka variationer. Då författarparet inte 
anser att variationer i det insamlade materialet täckts kan därför giltigheten ifrågasättas. 
Även här lyfter dock Lundman och Hällgren Granheim (2017) upp att en tydlig beskrivning 
av analysarbetet och urvalet gör det lättare för läsaren att avgöra resultatets giltighet. 
Ytterligare ett sätt att öka giltigheten är att presentera citat från informanterna, något som 
gjorts i aktuell studie. 

För att resultatet ska vara tillförlitligt är det viktigt att dataanalysen beskrivs noggrant. 
Tillförlitligheten ökar om författarna verifierar tolkningarna av resultatet under arbetets gång 
(Lundman & Hällgren Granheim, 2017). Att författarna mottagit feedback från handledare 
och andra studenter löpande under studiens utformning stärker studiens tillförlitlighet. 
Under analysprocessen i den aktuella studien har två studenter granskat alla intervjuer och 
analyserat dessa tillsammans. Även det är något som enligt Lundman och Hällgren 
Granheim (2017) stärker tillförlitligheten. Att intervjuerna utfördes av en och samma 



författare kan medföra att tillförlitligheten ökar då samma frågor och följdfrågor ställts 
(Lundman & Hällgren Granheim 2017). 

Något som kan ha påverkat studiens tillförlitlighet är att författarparet presenterade ett 
dokument med namnen på alla stegen i den beteendemedicinska arbetsmodellen innan 
intervjun då det kan påverka resultatets neutralitet (Lundman & Hällgren Granheim, 2017). 
Detta kan även ha påverkat hur informanterna valde att svara på frågorna, informanterna 
kanske inte hade haft kunskap om alla steg innan dokumentet presenterades eller möjligtvis 
begränsat svaren då fokus riktades mot modellen. Författarparets syfte med att presentera 
stegen för informanterna var att göra det lättare för dem att minnas modellen i sin helhet. 
Författarnas uppfattning var att det skulle kunna hjälpa informanterna att minnas 
tillämpningen av stegen och därmed skapa ett djup i svaren.  

Att författarna har haft egen förförståelse kring modellens tillämpbarhet i primärvården kan 
ha påverkat utformningen av bakgrund, intervjuguide och dataanalys. En utmaning med 
detta är att stora krav ställs på författarnas objektivitet, det är av stor vikt att författarnas 
egna värderingar lämnas åt sidan när data ska analyseras då detta kan påverka resultatets 
trovärdighet (Lundman & Hällgren Granheim, 2017). Under utbildningen på Mälardalens 
högskola får studenterna kunskap om psykologiska teorier och modeller som påverkar 
beteenden. Detta ledde till att det upplevdes som en svårighet att tolka resultatet helt 
förutsättningslöst. Lundman och Hällgren Granheim (2017) skriver att ett problem med att 
tolka data förutsättningslöst är att det ofta sker omedvetet. Författarparet var dock medvetna 
om att detta skulle kunna påverka resultatet och gjorde därför dataanalysen textnära och 
med en låg tolkningsgrad. Att samtliga informanter gått på Mälardalens högskola och 
möjligtvis känner en tillhörighet till den beteendmedicinska profilen kan ha gjort att vissa 
svar blivit färgade vilket då påverkar studiens tillförlitlighet. 

5.4 Etikdiskussion 
De inspelade intervjuerna sparades direkt efter inspelning på ett minneskort som förvarades 
inlåst i ett skåp hemma hos en av författarna. Informanterna kodades före transkribering och 
analys för att säkra konfidentialitet (Carter et al., 2011). Då vi har ett brett åldersspann och 
en relativt jämn fördelning mellan könen blir det totala potentiella urvalet i regionen stort, 
något som gör att det är svårt att urskilja någons identitet baserat på enskilda svar. Något 
som skulle kunna ha en negativ påverkan på konfidentialiteten är vårt val av att använda oss 
av ett snöbollsurval. De individer som delgett oss information om möjliga informanter skulle 
möjligen kunna gissa sig till vem som deltagit i studien. 

Då författarna fortfarande studerar på fysioterapeututbildningen med inriktning mot 
beteendemedicin går det inte att utesluta att informanterna blivit påverkade av det och svarat 
på ett visst sätt. Det går inte heller att utesluta att de känner ett ansvar mot utbildningen och 
Mälardalens högskola då samtliga informanter har studerat där. Författarna tydliggjorde 
dock för informanterna innan intervjun att de skulle svara med egna ord och att ingen 
värdering lades i informationen som angavs.  
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6 SLUTSATSER 

Resultatet i studien visar att upplevelsen om huruvida det går att tillämpa den 
beteendemedicinska arbetsmodellen i sin helhet inom primärvården skiljer sig åt mellan 
olika fysioterapeuter. Slutsatsen är att hela modellen går att tillämpa i primärvård oberoende 
av patientens diagnos men att det även framkom vissa problem med tillämpbarheten av 
modellen i sin ursprungliga utformning. 

Informanterna upplever att de arbetar med vissa delar samt hela modellen och att det tillför 
viktig information i patientarbetet. Informanterna upplever dock att det finns olika hinder 
som begränsar tillämpbarheten av arbetsmodellen. Hinder som har framkommit i resultatet 
är omgivningsfaktorer som brist på tid, organisationens utformning, högt patientflöde samt 
påverkan från kollegor och patienter. Det framkom även att individuella faktorer hos 
fysioterapeuterna påverkade tillämpningen av modellen. Exempel på individuella faktorer är 
bristande kunskap om arbetsmodellen och hur den ska tillämpas, låg eller hög tilltro till 
förmågan att arbeta efter den samt en syn på om det är viktigt eller oviktigt att arbeta med 
alla steg i modellen. Informanterna har delgett sina upplevelser gällande modellens 
utformning där det framkom problem, t.ex. att den är komplex att följa och att den är för 
omfattande för att kunna tillämpa kliniskt. 

Informanterna har beskrivit sina subjektiva upplevelser om tillämpningen av arbetsmodellen 
där det framkom både möjligheter och hinder för tillämpandet. Syftet om att undersöka 
kliniskt aktiva fysioterapeuters upplevelse om möjligheten att tillämpa den 
beteendemedicinska arbetsmodellen inom primärvården, oberoende av patienternas diagnos 
har kunnat besvaras genom vald forskningsmetodik. 

7 KLINISK BETYDELSE OCH VIDARE FORSKNING 

Resultatet i studien kan användas kliniskt som diskussionsunderlag i primärvården i 
samband med kvalitetsfrågor. Författarna anser att resultatet visar att det finns upplevda 
fördelar och nackdelar med tillämpandet av modellen oberoende av patientens diagnos i en 
primärvårds kontext. Detta kan med fördel diskuteras för att förbättra implementering av 
modellen utan hänsyn till någon specifik diagnos. Författarna anser att de inte har uppnått 
mättnad i det insamlade materialet vilket gör att överförbarheten är begränsad. Då 
forskningen på området är begränsad krävs det vidare studier för att öka kunskapen om hur 
tillämpbarheten av den beteendemedicinska arbetsmodellen är. Vi ser även att det skulle 
behövas vidare forskning som objektivt undersöker om de hinder som beskrivs i vår studie 
begränsar användandet av beteendemedicin inom primärvården, eller om det är den 
subjektiva upplevelsen av dem som utgör begränsningen. 
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BILAGA A 

Informationsbrev  

Till dig som har kandidatexamen inom fysioterapi med inriktning mot beteendemedicin och 
är utbildad på Mälardalens högskola alternativt läst fristående kurser inom beteendemedicin 
och arbetar som fysioterapeut inom primärvården.  

Vi är två studenter som skriver ett examensarbete på kandidatnivå inom fysioterapi med 
beteendemedicinsk inriktning på Mälardalens högskola. Syftet med vår studie är att 
undersöka fysioterapeuters upplevelse av att kunna arbeta enligt en beteendemedicinsk 
arbetsmodell.  

Medverkan innebär att vi kommer intervjua dig på din arbetsplats vid ett tillfälle som tar ca 
40–60 minuter att genomföra. Intervjun kommer att spelas in. Du kan komma att kontaktas 
efter avslutad intervju om författarna är i behov av kompletterande frågor. Intervjun kommer 
baseras på frågor om din upplevelse att tillämpa en beteendemedicinsk arbetsmodell.  

Ditt deltagande i studien är frivilligt och du kan när som helst under studiens gång avbryta 
ditt deltagande. Den information som du delger kommer inte att kunna kopplas till dig som 
person då alla uppgifter du lämnar kommer att skyddas med sekretess. Vi kommer att spela 
in intervjun och spara denna på en ljudfil för att kunna transkribera och analysera innehållet. 
Den sparade ljudfilen kommer endast att höras av författarna och handledare under studiens 
gång. Ljudfilen och kontaktuppgifter till dig raderas när studien avslutas.  

Studien kommer att presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens Högskola i Västerås. 
Vid intresse finns möjlighet för dig som deltagare att ta del av den slutgiltiga rapporten.  

Vid ytterligare frågor och funderingar är du välkommen att kontakta oss per telefon eller e-
mail.  

Studenter 

Sebastian Forsgård: 076–2405168, e-mail: sfd16002@student.mdh.se 

Robin Ljungkvist: 070–5630773, e-mail: rlt16002@student.mdh.se 

Handledare 

Johan Moberg: 021–101488, e-mail: johan.moberg@mdh.se  

 

 





 

 

BILAGA B 

Bakgrundsfrågor 

Ålder? 

Hur länge har du arbetat inom primärvården? 

Examensår? 

  

• Skulle du kunna berätta om din syn på vad ett ”beteendemedicinskt arbetssätt” 
innebär? 
 

• Skulle du kunna berätta när du har använt dig av 7 stegs modellen i patientmöten 
inom primärvården?  

- Svårigheter med att arbeta efter modellen?  
- Vad de tillför behandlingen och undersökningen? 
- Vad ser du för fördelar respektive nackdelar med att arbeta utifrån modellen?  

 
• Hur väl överensstämmer ditt arbetssätt i relation till det beteendemedicinska 

arbetssättet? 
 

• Hur är din syn på 7-stegsmodellens utformning för användande inom primärvården? 
- Någonting du vill lägga till eller ta bort eller justera i modellen? 

 
• Berätta om någon gång du kände dig riktigt nöjd med ditt arbete utifrån den 

beteendemedicinska arbetsmodellen och gärna någon gång du känner att du velat 
göra annorlunda med implementeringen av beteendemedicin i något patientmöte?  
 

• Hur upplever dina kollegor möjligheten till att arbeta efter den beteendemedicinska 
arbetsmodellen?  

- Hur ser du på deras uppfattningar om den beteendemedicinska 
arbetsmodellen? 
 

• Kan du beskriva dina erfarenheter om tillämpning av den beteendemedicinska 
arbetsmodellen inom primärvården?  

- Vad är det som gör att den fungerar/inte fungerar?  
 

• Skulle du kunna ge några exempel på hur tillämpning av beteendemedicin har 
mottagits av patienter inom primärvården? 

• Hur säker är du på din egna förmåga att tillämpa den beteendemedicinska 
arbetsmodellen?  
 

• Hur viktigt är det för dig att arbeta utifrån den beteendemedicinska arbetsmodellen? 
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