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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Det är en utmaning för fysioterapeuter att hålla sig uppdaterade kring ny 

evidens.  Att arbeta i enlighet med evidens har visat sig reducera hälso- och 

sjukvårdskostnader, standardisera praxis och förbättra utfallet för patienter. Syfte: Utforska 

primärvårdsfysioterapeuters upplevelser av hinder och underlättande faktorer för 

användning av evidens i sitt kliniska arbete. Metod: En kvalitativ studie med deduktiv 

ansats i form av semistrukturerade intervjuer tillämpades.Ett bekvämlighetsurval gjordes av 

6 kliniskt verksamma landstingsanslutna fysioterapeuter inom primärvården i region 

Västmanland. För att analysera intervjumaterialet gjordes en kvalitativ innehållsanalys 

utifrån COM-B modellen. Resultat: Fysioterapeuterna upplevde att det var deras eget 

ansvar att hålla sig uppdaterad med evidens, samt hinder som tidsbrist, otillgänglighet till 

artiklar i fulltext och ingen ekonomisk kompensation. Att läsa på inom sitt eget 

intresseområde, bästa möjliga vård för patienten och tillgång till adekvat utrustning var 

andra faktorer som istället verkade underlätta användning av evidens i kliniskt arbete. 

Slutsats: Denna intervjustudie indikerar att användning av evidens i klinisk verksamhet 

verkar vara ett samspel mellan faktorer på både individ och organisationsnivå. Framträdande 

hindrande faktorerna var tidsbrist och utebliven ekonomisk kompensation, och 

framträdande underlättande faktorerna var bästa möjliga vård för patienten samt utbyte av 

kunskap mellan kollegor. 

 

 

 

Nyckelord: Fysioterapi, evidensbaserad praktik, underlättande faktorer, hindrande 

faktorer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Background: It is a challenge for physiotherapists to keep up to date with new research. To 

work in line with evidence has been shown to reduce healthcare expenses, standardize 

practice and improve patient outcomes. Purpose: Explore primary care physiotherapists 

experiences regarding barriers and enablers for usage of research evidence in clinical 

practice. Method: A qualitative study with a deductive approach was applied. Semi-

structured interviews were conducted, and a convenience sampling was conducted of 6 

physiotherapists working in primary care. In order to analyze the data, a qualitative content-

analysis was conducted using the COM-B behavior model. Results: The physiotherapists 

experienced that it was their own responsibility to keep themselves up to date, as well as 

barriers such as lack of time, access to full text articles and financial compensation. Reading 

about your own area of interest, best possible care and access to equipment were enabling 

factors. Conclusion: This study indicates that physiotherapists evidence usage in clinical 

practice seems to be an interplay between factors on both the individual and organizational 

level. Prominent barriers were lack of time and financial compensation, and prominent 

enablers was best possible care and knowledge exchange between colleagues. 

Keywords: physiotherapy, evidence-based practice, enablers, barriers 
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1 BAKGRUND 

Evidensbaserad praktik (EBP) är ett begrepp som används i stor utsträckning inom olika 

discipliner inom hälso- och sjukvården idag. EBP kopplat till fysioterapi innebär ett 

professionellt förhållningssätt där fysioterapeutens kliniska insatser baseras på en 

integration av bästa tillgängliga kunskapen, patientens preferenser och professionell expertis. 

Tidigare forskning har kunnat klarlägga att fysioterapeuter har ett positivt synsätt till att låta 

evidens vägleda det kliniska arbetet. Dessvärre har kliniskt verksamma fysioterapeuter 

upplevt flertalet hinder för att använda sig av evidens. Det är en ständig utmaning för dagens 

fysioterapeuter att hålla sig uppdaterade kring ny forskning då det är en kontinuerlig process 

som aldrig upphör i och med att ny forskning alltid tillkommer.  

1.1 Evidensbaserad praktik 

Evidens betyder tydlighet och kommer från det latinska ordet evidentia. I det här 

sammanhanget kommer det att översättas som bevis om eller vetenskapligt stöd för insatsers 

effekter. Evidens kan inte ses som ett absolut tillstånd utan det är graden av tillförlitlighet 

som det handlar om och man utgår från vad som är den bästa tillgängliga vetenskapliga 

kunskapen just nu (Socialstyrelsen, 2018).  

Ett begrepp som används i stor utsträckning inom olika discipliner i hälso- och sjukvården 

idag är evidensbaserad praktik (EBP). Det innebär ett professionellt förhållningssätt där de 

kliniska insatserna baseras på en integration av bästa tillgängliga kunskapen, patientens 

preferenser och professionell expertis. Bästa tillgängliga kunskap innebär att underlaget för 

de åtgärder som tillsätts ska vara så tillförlitligt som möjligt. I första hand bör det grundas i 

evidens där man sett att insatsen har effekt. I de fall där vetenskaplig grund saknas får man 

stödja sig på andra källor som visar att insatsen gör nytta. Patientens preferenser väger tungt 

när man väljer vilken insats som ska tillämpas. Synnerligen om det saknas kunskap om 

insatsen eller om studier endast visar tvetydiga eller svaga resultat. Vetenskaplig kunskap är 

dock en viktig utgångspunkt, men fastställer inte vad som ska användas i varje enskilt fall. 

Professionell expertis innebär att med hjälp av sin yrkeskunskap kunna identifiera vad som 

är problematiken i varje enskilt fall och utifrån den information som tas in kunna balansera 

alla delar för att gå rätt väg i behandlingen (Socialstyrelsen, 2018).   

1.2 Användning av evidens klinisk verksamhet  

Det är en ständig utmaning för dagens fysioterapeuter att hålla sig uppdaterade kring ny 

forskning och föra in det i sitt arbete, då det är en kontinuerlig process som aldrig upphör i 

och med att ny forskning alltid tillkommer. Forskning relaterad till fysioterapi har ökat 

exponentiellt senaste åren med en fördubbling av antalet randomiserade kontrollerade 

studier publicerade 2017 jämfört med 2011 i databasen PEDro (World Confederation for 
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Physical Therapy, 2018). Den kraftiga ökningen av mängden vetenskaplig litteraturen skulle 

möjligtvis kunna göra att många fysioterapeuter upplever det som en stor utmaning att hålla 

sig uppdaterade. 

Att arbeta i enlighet med evidens har vid upprepade tillfällen visat sig reducera hälso- och 

sjukvårdskostnader, standardisera praxis och förbättra utfallet för patienter enligt en 

Cochrane-review av Thomas et al (2000). Tidigare forskning har kunnat klarlägga att 

fysioterapeuter har ett positivt synsätt till att åta forskning vägleda klinisk praxis (Nilsagård 

& Lohse, 2010; Heiwe et al., 2011), även i Sverige (Kamwendo, 2002; Dannapfel, Peolsson & 

Nilsen, 2013). Dessvärre har flertalet kliniskt verksamma fysioterapeuter upplevt flertalet 

hinder för att använda sig av evidens (Nilsagård och Lohse, 2010). Vidare så har det trots en 

positiv attityd till att använda forskning, visat sig att fysioterapeuter i en studie av Salbach, 

Jaglal, Korner-Bitensky, Rappolt och Davis (2007) inte anser att det är deras ansvar att ta på 

sig att följa de steg som är nödvändiga för att föra in ny forskning i klinisk verksamhet. Detta 

står i kontrast med de gällande riktlinjer (Broberg & Tyni-Lenné, 2009) som finns i Sverige 

där det är den enskilda fysioterapeutens eget ansvar att läsa på om forskning och överföra det 

till den kliniska verksamheten.  

 

Att använda bästa möjliga vetenskapliga kunskap i kliniskt arbete, som utgör en komponent i 

EBP beskrivs som en femstegsprocess vilket innefattar följande steg (Sacket et al., 2000):  

1. Formulera en klinisk fråga  

2. Sök för bästa möjliga forskning som kan svara på den kliniska frågan  

3. Kritiskt granska forskningen för dess validitet, överförbarhet och nytta i den aktuella 

kliniska situationen.  

4. Integrera forskningen med ens kliniska expertis och patientens önskemål  

5. Utvärdera utfallen 

I denna uppsats undersöks upplevda hindrande och underlättande faktorer kopplat till steg 

2–3 Sackett et al. (2000) femstegsprocess. 

1.3 Fysioterapi i primärvården  

Fysioterapi är en del av samhällets utbud i hälso- och sjukvården när man ser till olika 

hälsoinriktade interventioner. Fysioterapeuter ska i enlighet med skyldigheterna för hälso- 

och sjukvårdspersonal stipulerade i patientsäkerhetslagen bedriva sitt arbete i enlighet med 

vetenskap och beprövad erfarenhet. Vidare så har fysioterapeuten en förmån att arbeta med 

hög autonomi, men det innebär också att det är den enskilda fysioterapeutens ansvar att se 

till att utveckla sin kunskap inom professionen, samt prioritera interventioner som har en 

grund i vetenskap (Broberg & Lenné, 2017). Detta kan föra med sig hinder då det har 

redogjorts att det ofta finns hinder på organisationsnivå såsom arbetsplatsen som försvårar 

fysioterapeutens användning av forskning i sitt kliniska arbete (Dannapfel et.al 2013; Mc 

Evory, Williams, Lewis & Petkov, 2011).  
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Fysioterapi innebär kunskap om människan i ett helhetsperspektiv där både fysisk, psykisk, 

social och existentiella aspekter tas i beaktning i ett hälsoperspektiv. Det som står i centrum 

är kroppen i rörelse där man vill minska lidande, främja hälsan och öka rörelseförmågan 

(Fysioterapeuterna.se, 2017). Fysioterapeuter i primärvården arbetar inom ett brett 

spektrum där insatser syftar till såväl sjukdomsförebyggande, hälsofrämjande och 

rehabiliterande. Personer i alla åldrar kan komma och söka hjälp. Det kan vara allt från 

problem i rörelse-och stödjeorganen, andningsorganen, nervsystemet, cirkulationssystemet 

och smärtproblematik (Fysioterapeuterna.se, 2018). Sedan 2009 då remissfriheten trädde i 

kraft så har vården på flertalet sätt effektiviserats, då en patient kan träffa en fysioterapeut 

som första bedömare. Som följd har det även ökat påfrestningen på fysioterapeuter, i och 

med ett större ansvar och högre arbetsbelastning (Nordeman, 2011). Det ställer högre krav på 

fysioterapeuters bedömning och behandling där stor vikt hamnar på behovet av att 

behandlingsinterventionerna är effektiva och uppdaterade. För att bibehålla och stärka sin 

kliniska expertis krävs kontinuerlig yrkesutbildning. Samtidigt ställs höga krav på 

fysioterapeuter och det blir allt mer komplext att hinna med alla patienter i samband med 

hög omsättning av patienter (Nilsen & Bernhardsson, 2013).  

1.4 Underlättande faktorer för användning av evidens i klinisk 

verksamhet   

Flertalet studier har visat att fysioterapeuter har positiva attityder till att använda fynd från 

forskning (Heiwe et al., 2011; Nilsagård & Lohse, 2010). Olika motivationsfaktorer för att 

fysioterapeuter ska använda sig av forskning har identifierats som bl.a. inre motivation och 

yttre motivation. Inre motivation kan vara en inre vilja att lära sig och en genuin nyfikenhet 

som gör att man inte behöver externa motivationskällor för att hålla sig uppdaterad. De som 

drivs av detta ser forskning som någonting stimulerande och anser det mer som en möjlighet 

än ett tvång. Extern motivation skulle kunna innefatta ett krav från högre poster så som chef 

och organisation samt förväntningar från patienterna. Det kan också vara att 

fysioterapeuterna ser evidens som en kvalitetförsäkring där viljan att göra ett bra jobb och se 

till att patienten får bästa möjliga vård är drivkraften (Dannapfel, Peolsson, Ståhl, Öberg & 

Nilsen, 2014). 

I en annan studie av Dannapfel et al (2013) identifierade man nio gynnsamma förhållanden 

för att stödja fysioterapeuters användning av fynd från forskningen. Man kunde identifiera 

underlättande faktorer på tre olika nivåer: individnivå, organisationsnivå, och samhällsnivå. 

På individnivå upplevde vissa fysioterapeuter att positiva attityder och motivation gällande 

EBP gör att man använder det mer i praktiken. Fysioterapeuter uttryckte även att tidigare 

erfarenhet av att granska studier, och att bedöma evidensgraden i studier ökade tilltron till 

förmågan att göra det i framtiden. På organisationsnivå identifierades fyra viktiga 

förhållanden: Stöd från ledningen, kulturen på arbetsplatsen, tillgängligheten för forskning 

och möjligheten att utbyta kunskap mellan kollegor. Utanför organisationsnivå handlade det 

om tillgänglighet för olika evidensbaserade riktlinjer, konferenser och nätverk (Dannapfel et 

al., 2013). Fler akademiska meriter är positivt associerat med högre användning av 

fysioterapeutiska forskningsbaserade interventioner, samt färre upplevda hinder mot att låta 

forskning influera ens kliniska arbete (Nilsagård & Lohse, 2010).   
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1.5 Hindrande faktorer för användning av evidens i klinisk verksamhet 

Flertalet hinder har identifierats i tidigare forskning för användning av evidens i det kliniska 

arbetet. En svårighet att granska och värdera vetenskaplig litteratur har rapporterats, och 

likaså att ett stort antal fysioterapeuter anser att forskning har en låg prioritet för bästa 

möjliga vård. Icke referee granskad litteratur lästes frekvent och utgjorde tillsammans med 

informationsutbyte med kollegor på grund av dess tillgänglighet den mest använda källan 

som vägledning för kliniskt arbete (Salbach et al., 2007).   

Vidare upplevde flertalet fysioterapeuter att de inte hade tillgång till vetenskapliga tidskrifter 

av hög kvalitet (Maher et al., 2004). Oförmågan att förstå forskning på flera olika nivåer 

(analysera, tillämpa, anpassa) har tidigare tillskrivits dålig träning i EBP till följd av variation 

gällande hur utbildningarna är utformade på olika orter och i olika länder (Heiwe et al., 

2011).Hinder finns även vad gäller språk. En majoritet av alla vetenskapliga studier 

publiceras på engelska, vilket kan försvåra för de fysioterapeuter som saknar språk-

skickligheterna som krävs (Maher, Sherrington, Elkins, Herbert & Moseley, 2004). Även om 

tidsbristen anses vara den primära barriären för användning av evidens, så finns även 

problem på organisationsnivå. Dessa kan vara arbetsgivare som saknar intresse för att sina 

anställda ska använda sig av evidens och att det saknas riktlinjer på arbetsplatsen (Gorgon, 

Barrozo, Mariano & Rivera, 2013).  

 

Relaterad till attityder så fann Scurlock-Evans, Upton & Upton (2014) i en systematisk 

översiktsartikel att fysioterapeuter som vill vidareutbilda sig, inte nödvändigtvis vill göra det 

som en formell utbildning. Detta indikerar att fysioterapeuter inte ser formell akademisk 

utbildning som lika betydelsefullt som privata utbildningar för ens fortsatta professionella 

utveckling. Detta menar författarna kan ha sin grund i somliga fysioterapeuters uppfattning 

att akademisk peer-reviewed information har begränsad praktisk betydelse i det dagliga 

arbetet som fysioterapeut.  

Fysioterapeuters användning av evidens är mycket varierande i såväl kvalitet som kvantitet. 

Trots att 69 % rapporterats läsa vetenskapliga studier så var det enbart 26 % som kritiskt 

granskade dessa (Nilsagård & Lohse, 2010).   Självskattad kunskap avseende EBP verkar 

emellertid inte ha ett samband mellan faktisk kunskap. Nilsagård & Lohse (2010) studerade 

detta och fann att enbart 12–36 % korrekt kunde definiera komponenterna i EBP, trots att de 

skattade sig ha mycket kunskap vad gäller EBP. 

1.6 COMB-beteendemodell 

Michie, Van Stralen och West (2011) menar att individer behöver kapacitet (C), möjlighet (O) 

och motivation (M) för att utföra ett givet beteende (B). Därför utvecklade de 

beteendemodellen COM-B (se figur 1). Denna modell förklarar att beteende är en del av ett 

interagerande system som involverar samtliga komponenter, som påverkar varandra 

reciprokt. Med hjälp av denna modell kan man identifiera källor till ett givet beteende som 

skulle lämpa sig att påverka genom en intervention. Kapacitet avser en individs psykologiska 

och fysiska kapacitet att utföra en given aktivitet. Detta innefattar att man har kunskapen om 

det som är relevant för beteendet och skickligheten att applicera dessa kunskaper. Motivation 

i denna modell definieras som processer som val, avsikter, analytiskt beslutsfattande samt 

mer basala drivkrafter såsom habituella processer. Möjlighet definieras som alla faktorer som 
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ligger utanför individens kontroll som underlättar beteende eller hindrar beteendet. Det kan 

vara miljön på arbetsplatsen, eller mer styrande riktlinjer och krav som man måste förhålla 

sig till som bestäms av högre instanser (Michie, Van Stralen och West, 2011).  

Att använda sig av evidens i sitt kliniska arbete är ett beteende som i det här fallet baserades 

på sökning av evidens samt kritiskt granska den. Genom att ha en förståelse för vilka faktorer 

som styr beteendet att använda sig av evidens kan man lättare analysera och identifiera vad 

som måste förändras för att det önskvärda beteendet att använda sig av evidens ska ske 

(Michie, Van Stralen och West, 2011). Eftersom fysioterapeuter i första hand ska arbeta med 

evidens som grund i sitt kliniska arbete (Socialstyrelsen, 2018) bör de ha möjligheten samt ta 

sitt egna ansvar att hålla sig uppdaterad med ny evidens. COM-B modellen stipulerar att alla 

tre komponenter (kapacitet, möjlighet och motivation) påverkar varandra (Michie, van 

Stralen & West, 2011) och i den här studien applicerades den för att hjälpa till att identifiera 

olika underlättande och hindrande faktorer i alla tre komponenter till användning av evidens 

för fysioterapeuter i primärvården.  

 

 

Figur 1: COMB-beteendemodell teoretiska ramverk för att förstå beteenden(Michie, van Stralen & 

West, 2011). 

1.7 Problemformulering 

För att kunna fullfölja sitt uppdrag och åtagande som legitimationen kräver och för att jobba 

patientsäkert är fysioterapeuter skyldiga att använda sig av evidens. För att kunna göra det 

måste varje enskild person hålla sig uppdaterad avseende aktuell forskning och nya rön.  

Tidigare studier har fastslagit att kliniskt verksamma fysioterapeuter överlag uttrycker 

positiva attityder till att använda sig av evidens i sitt klinisk verksamhet men trots det 



6 

används det inkonsekvent. Forskning kring fysioterapeuters upplevda hinder och 

underlättande faktorer har framförallt varit observationsstudier av kvantitativ karaktär. 

Kvalitativ forskning som mer djupgående kan belysa och skildra de hindrande och 

underlättande faktorer som fysioterapeuter upplever för användning av forskning i klinisk 

verksamhet är således ett behov. Vidare har tidigare forskning primärt fokuserat på hinder 

för användning av forskning i klinisk verksamhet. Det går inte att anta att undanröja hinder 

automatiskt leder till att användningen av forskning i klinisk verksamhet ökar utan man 

måste också studera vad som underlättar beteendet. En uppfattning om hinder och 

underlättande faktorer ger förutsättningar för att vid behov kunna planera åtgärder som 

förbättrar miljön och främjar användning av evidens. Detta kan leda till mer evidensbaserade 

interventioner inom vården som resulterar i bästa möjliga vård för patienten. 

2 SYFTE 

Syftet är att utforska primärvårdsfysioterapeuters upplevelser av hinder och underlättande 

faktorer för användning av evidens i sitt kliniska arbete. 

3 METOD 

3.1 Design 

En kvalitativ semistrukturerad intervjustudie med deduktiv ansats tillämpades för att ta reda 

på upplevda faktorer för användning av evidens i klinisk verksamhet. Kvalitativ forskning ger 

möjlighet att gå in på djupet och beskriva verkligheten utifrån varje enskild individ. En 

semistrukturerad intervjustudie ger möjlighet till mer omfattande och uttömmande svar 

(Fejes & Thornberg, 2012). Den deduktiva ansatsen ger möjligheten att utgå från en eller 

flera premisser under insamlingen och analysen av datamaterialet (Höglund Nielsen & 

Granskär, 2017) vilket i det här fallet kommer vara underlättande och hindrande faktorer 

utifrån de tre områden i COM-B modellen.  

3.2 Urval 

Ett bekvämlighetsurval gjordes av 6 kliniskt verksamma landstingsanslutna fysioterapeuter 

inom primärvården i region Västmanland då båda författarna var verksamma i den regionen 

vid studiens genomförande. Vid urvalet eftersträvades det att inkludera fysioterapeuter med 

olika lång yrkeserfarenhet för att på ett mångsidigt sätt belysa syftet med studien. Totalt 

inkluderades 6 fysioterapeuter från fem olika verksamheter. Alla 6 fysioterapeuter var 
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anslutna till landstinget varav två arbetade på vårdcentral och fyra på privata mottagningar. 

Arbetslivserfarenheten varierade mellan 1,5 år – 33 år som aktiva fysioterapeuter och 

samtliga informanter hade mer än 1,5 års erfarenhet inom primärvården. Alla hade gått 

flertalet vidareutbildningar där de två vanligaste var ortopedisk manuell terapi (OMT) och 

akupunktur. Det var totalt 6 intervjuer varav tre informanter var män och tre kvinnor. 

3.2.1 Inklusionskriterier 

Legitimerade fysioterapeuter/sjukgymnaster. De skulle vara kliniskt verksamma när 

intervjun genomfördes och arbeta inom landstingsdriven primärvård. 

3.3 Datainsamling 

Datainsamlingen utgjordes av enskilda intervjuer. En semistrukturerad intervjumetod 

tillämpades vilket innebar strukturerade öppna frågor, med flexibilitet att avvika från 

strukturen vid behov. Intervjuguiden utgick från COM-B modellen och innehöll frågor om 

underlättande och hindrande faktorer från alla tre aspekter: kapacitet, motivation och 

möjlighet (Bilaga A). Vid intervjutillfällena var båda författarna närvarande och ställde 

frågor. Ena författaren som var samtalsledare var mer delaktig under intervjun och ställde 

huvudfrågorna i intervjuguiden medan den andra författaren ställde bakgrundsfrågorna och 

följdfrågor vid händelse av att informanten ej bedömdes ha svarat på frågan adekvat. 

Samtalsledaren ställde dock också följdfrågor vid behov. 

Intervjuerna genomfördes på informanternas arbetsplats, vilket de valde själva och spelades 

in med diktafon vid godkännande. Två provintervjuer inkluderas i studien då ingen justering 

av intervjuguiden gjordes efter dessa intervjuer.   

Alla intervjuer genomfördes under informanternas arbetstid och varade mellan 20 – 40 

minuter. Innan varje intervju startade gjordes en kort introduktion av studien där syftet med 

studien förklarades och begrepp förtydligades. Evidensbaserat arbetssätt förklarades som 

användning av evidens i arbetet. Samtliga intervjuer inleddes med att informanterna fick 

svara på frågor kring deras arbetslivserfarenhet, ålder, antal år sen de tog examen, och vilka 

vidareutbildningar de hade.  

3.4 Tillvägagångssätt 

Kontakt etablerades via mail med verksamhetschefen inom respektive arbetsplats. Mailen 

togs från arbetsplatsens hemsida och vid oklarheter kring vem som var verksamhetschef 

skickades först en förfrågan om att få komma i kontakt med rätt person. Efter godkännande 

från verksamhetschefen tilldelades författarna kontaktuppgifter i form av mailadress till de 

fysioterapeuter som uttryckt intresse när verksamhetschefen frågat. De aktuella 

fysioterapeuterna kontaktades sedan via mail med ytterligare information om studien (bilaga 

B). Efter att ha försäkrat att de förstått all information och tackat ja till att vara med i studien 

samlades ett muntligt informerat samtycke in i samband med intervjun. Totalt kontaktades 6 

verksamheter varav 5 svarade inom 2–3 dagar och hade fysioterapeuter som var intresserade. 

Totalt tackade 6 stycken ja där två fysioterapeuter kom från samma verksamhet, varpå inga 
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fler tillfrågades då det bedömdes vara tillräckligt många för den data som krävdes. Sista 

verksamheten svarade senare och fick informationen att alla platser redan var fyllda.  

Informationsbrevet innehöll information om studiens bakgrund och syfte, varför just den 

aktuella personen tillfrågades, studiens praktiska genomförande, hur all data skulle komma 

att hanteras och att deltagandet är frivilligt och kan avbrytas utan närmare motivering. 

Avsikten var att inkludera fysioterapeuter med en varierande grad av arbetslivserfarenhet. Av 

denna anledning så rekryterades de sista informanterna specifikt efter att tagit reda på hur 

länge de varit yrkesverksamma.  

3.5 Dataanalys 

För att analysera intervjumaterialet gjordes en kvalitativ innehållsanalys med deduktiv 

ansats. Det innebar att analysen genomfördes utifrån ett kodningsschema eller mall som var 

utarbetad i förväg och har sin grund i en modell eller teori (Höglund Nielsen & Granskär, 

2017), i det här fallet utifrån COM-B modellen.  

Vid dataanalysen transkriberades intervjuerna ordagrant. Varje intervju fick en bokstav 

mellan A-F. Transkriberingen delades upp så varje författare ansvarade för hälften (3) av 

intervjuerna. Alla intervjuer lästes igenom av båda författarna för att få en bättre förståelse 

för innehållet i intervjuerna. Efter det genomfördes en analys av all insamlade data genom att 

textinnehållet systematiskt granskades efter meningsbärande enheter av båda författarna 

som ansågs relevanta för studiens syfte.  Författarna genomförde enskilt en identifiering av 

meningsbärande enheter. Vid överensstämmelse mellan författarna så godkändes dessa och 

gick vidare till nästa steg. Vid händelse av att enbart en författare identifierat en given 

meningsbärande enhet diskuterades dess relevans för studiens syfte för att sedan inkluderas 

eller exkluderas.  

Dessa kondenserades sedan till kortare meningar som behöll kärnkomponenterna i det 

informanterna sagt, vilket genomfördes av en författare. Slutligen betecknades de 

kondenserade meningarna med en kod som beskrev essensen i vad individerna sagt.  En 

granskning av kodningen för första intervjun kom att genomföras av handledare och 

studiekamrater för att öka reliabilitet. Kodningen genomfördes av båda författarna som 

sedan diskuterades. Den kod som var mest koncis och samtidigt beskrev textinnehållet 

adekvat valdes (se tabell 1). Koderna fördes sedan in i redan bestämda kategorier 

(motivation, kapacitet och möjlighet) med möjligheten att skapa en ny kategori vid behov. 

Detta gjordes i ett Word dokument där koderna till varje intervju hade en egen färg för att vid 

behov kunna gå tillbaka till den transkriberade ursprungsmeningen. Kodningen fortsatte 

sedan genom att de koder som likande varandra i varje enskild kategori sorterades ihop för 

att skapa underkategorier.  

 

 

 

 

Tabell 1: Exempel på hur tre av de meningsbärande enheterna kondenserades.  
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Meningsbärande enheter  Kondenserade  Kod  Under-

kategori 

Kategori  

Jag önskar att man hade mer tid, 

men och andra sidan är det ju 

jätteviktigt att man faktiskt är 

uppdaterad eftersom vi ska arbeta 

evidensbaserat 

Behöver mer tid 

eftersom det är 

jätteviktigt att 

hålla sig 

uppdaterad  

Tidsbrist för att 

hålla sig 

uppdaterad  

Tidsbrist Möjlighet  

Sen är det klart att när man läser, 

om man läser en fulltextartikel, och 

man inte gör det regelbundet då 

kan det ju bli väldigt tung läsning och 

svårtolkat tycker jag  

Svårt att granska 

fulltexter om man 

ej gör det 

regelbundet  

Svårighet att 

läsa fulltexter 

pga. Görs för 

sällan  

Svårigheter 

att granska 

och värdera 

evidens 

Kapacitet  

Jag tänker mycket på personen som 

kommer hit och vill ha hjälp, om jag 

säger till den här personen såhär ska 

du göra, det här är en effektiv väg 

framåt. Då känns det ju som att det är 

en väldigt viktig del i att jag har ett 

ansvar i förhållande till den här 

patienten.  

Jag som 

vårdgivare har ett 

ansvar gentemot 

min patient  

Ansvar 

gentemot 

patienten  

Patientens 

bästa 

Motivation 

 

3.6 Etiska överväganden 

Studien efterföljde Helsingforsdeklarationens (2014) etiska principer rörande medicinsk 

forskning som involverar människor. Det innebär att personerna i studien fick information 

om att deltagandet är frivilligt samt att de hade rätten att avbryta sitt deltagande när som 

helst under tidens gång utan närmare motivering. Deltagarna fick ett informationsbrev som 

utgick från etikprövningsnämnderna ”Vägledning till 

forskningspersonsinformation”(http://www.epn.se) och efter att ha försäkrat att deltagarna 

förstått all information samlades ett skriftligt informerat samtyckte in. 

Inga irrelevanta personuppgifter samlades in. Vid transkriberingen raderades personliga 

uppgifter som direkt kunde kopplas till personen så som namn på platser och verksamheter. 

Fullständig anonymitet kunde inte utlovas eftersom författarna träffade informanterna under 

intervjuerna men alla uppgifter hanterades konfidentiellt (Vetenskapsrådet, 2017).  

Intervjuerna spelades in med diktafon och överfördes sedan till ett USB-minne, varpå alla 

intervjuer omedelbart raderades. USB-minnet förvarades i en låst skrivbordslåda och 

materialet kommer att raderas i samband med att examensarbetet blir godkänt. Det 

transkriberade materialet hanterades på samma sätt som ljudfilerna på USB-minnet.   
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För att ta hänsyn till att frågorna i intervjuguiden kunde vara känsliga då de eventuellt kunde 

uppfattas som ifrågasättande angående informanternas användning av evidens togs flera 

aspekter i åtanke. Författarna försäkrade att informanterna visste att deras svar behandlades 

konfidentiellt samt förklarade varför vissa frågor ställdes. Vidare säkerställdes det att 

informanterna var medvetna om att alla frågor var frivilliga och skulle det vara någon fråga 

som de inte ville svara på var det inte något tvång (Gratton & Jones, 2010). 

 

4 RESULTAT 

Resultatet bygger på den deduktiva ansatsen och redovisas därmed under specifika 

kategorier beroende på om data innehöll faktorer relaterade till motivation, kapacitet eller 

möjlighet. Inom varje kategori finns sedan olika underkategorier.  

 

Tabell 2: Analys utifrån 6 intervjuer.  

Underkategori  Kategori 

Egen tillfredställelse Motivation   

Patientens bästa 

Intresseområde   

Lön 

Eget ansvar 

Kunskap att kritiskt granska forskning Kapacitet  

Tidseffektivt arbetssätt 

Svårigheter att granska och värdera 

evidens  

Bekräftelsebias   

Tillgång till information  Möjlighet  

Utbyte av kunskap på arbetsplatsen  

Utbildning  

Stöd från chef 
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Tidsbrist  

Fulltexter   

Arbetsplatsens klimat 

Förslag på förbättringsområden 

 

4.1 Motivation 

I den här kategorin beskrivs informanternas uppfattning gällande underlättande och 

hindrande faktorer för vad de upplevde ligga bakom deras motivation till att använda sig av 

evidens i sitt kliniska arbete.  

I underkategorin egen tillfredställelse framkom det att användning av evidens dels handlade 

om att informanterna upplevde högre tillfredsställelse att arbeta när de upplevde sig ha 

mycket kunskap. De menade på att man trivdes bättre när de kände sig duktiga och det kom 

även upp att om man valde interventioner baserade på evidens så fick man i regel bättre 

resultat, samtidigt som man hade stöd för det man sa vilket kunde bidra till en trygghet. 

”Det blir mycket roligare att jobba när man kan det senaste och man får bättre resultat. Man 

känner sig som en bättre fysioterapeut”. (Informant B) 

I underkategorin patientens bästa var motivatorn till att använda sig av evidens relaterad till 

det ansvar fysioterapeuten har gentemot patienten. De ville kunna ge bästa möjliga vård 

genom att det är säkert och att patienten får bäst lämpade undersökning och behandling. Det 

var även för att kunna motivera för patienten för att den ska förstå varför den behandlingen 

är bra och öka patientens tilltro till fysioterapeuten.  

”Om jag vägleder den här personen i egenskap av sjukgymnast, då ska det ju vara rätt sak som 

jag säger till den här personen. Såhär ska du göra, det här är en effektiv väg framåt. Det känns ju 

som att det är en väldigt viktig del i det ansvar jag har till den här patienten som vill ha hjälp”. 

(Informant C) 

En annan aspekt som tog upp av informanterna i underkategorin intresseområde var hur och 

vad man kommer i kontakt med för evidens. Vissa informanter fick en betydande del av sin 

uppdatering av evidens via kanaler i sociala medier eller kurser. Där menade de på att det är 

lättare att hålla sig uppdaterad på de områden som man är passionerad för. Då var det lättare 

att motivera sig till att läsa på fritiden och informanterna kom i kontakt med ny information 

inom de ämnena i större utsträckning. Dels genom att följa personer i olika mediekanaler 

som är etablerade i det ämnen och dels genom att gå kurser.  

”Sen finns det områden som man brinner för lite mer, där följer jag instagramkonton och sånt, 

samt bloggar som länkas via instagram. Där är jag med på det sättet” (Informant B).  

Underkategorin lön var en faktor som återkom under intervjuerna. De menade på att man 

inte såg någon ekonomisk vinning i att ägna tid åt att öka sin kunskap inom professionen. 

Det handlade om att man kunde vara tvungen att gå ned i arbetstid för att vidareutbilda sig, 

vilket i sin tur resulterar i lägre lön och på så vis får man en ekonomisk förlust under den 
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tiden. Det togs även upp att det borde synas mer på lönen när man har vidareutbildat sig och 

att det skulle ha motiverat till att utveckla kunskapen. 

”Är man ledig så tar det ju av ens ekonomi…så om man pluggar och vill lägga ner tid på det så 

måste man göra en avvägning, mindre pengar eller läsa på.” (Informant E) 

En annan hindrande faktor som togs upp i underkategorin eget ansvar var att ansvaret för 

att utveckla kunskapen ligger på individen själv och på så vis är det lätt att prioritera annat. 

De menar på att de ej prioriterar att sätta sig ned och söka samt läsa studier då det är något 

som upplevs jobbigt och att motivationen inte är tillräckligt hög för att orka lägga ner tid på 

det.  

”Man borde kanske läsa på mer egentligen, prioritera bort saker som är mindre viktiga. För det 

är ju som sagt så vi ska jobba, evidensbaserat. Egentligen borde kanske det vara första prio om 

man får tid över.” (Informant D).  

4.2 Kapacitet 

Den här kategorin belyser informanternas uppfattning om deras psykologiska och fysiska 

kapacitet att använda sig av evidens i sitt kliniska arbete. Det innefattar bland annat om de 

upplevde sig ha kunskapen som krävs för att kritiskt granska en studie.  

I underkategorin kunskap att kritiskt granska forskning framkom det att informanternas 

uppfattning om deras kapacitet att granska vetenskaplig litteratur var varierande. Några av 

informanterna upplevde inte någon brist på kunskap när det kommer till vetenskaplig 

metodik. De ansåg sig ha den kunskap som krävdes för att granska en studie och veta när de 

kan applicera den. Det var en kunskap som byggts upp efter vidare studier och något som 

hela tiden blivit bättre. Vidare ansåg de att ökad kunskap skapade en ökad trygghet och på så 

vis en ökad förmåga att kunna vara mer kreativ och applicera det man läst.  

” Jo men jag tycker att jag har kunskapen att kunna tolka det men jag har den tiden jag behöver för att 

kritiskt granska det i den mån som jag vill. Det kan jag väl nog sammanfatta det med” (Informant E). 

  

I underkategorin tidseffektivt arbetssätt pratade informanterna om hur en ökad kunskap 

möjliggör ett effektivare arbetssätt när det kommer till både patientantal och längd på en 

behandling. De ansåg att genom att vara bättre uppdaterad på evidens så kan man hålla en 

högre nivå i sitt arbete och på så vis erbjuda en bättre förklaring till patienten samtidigt som 

man kan skala bort vissa behandlingar som man sett inte fungerar.  

”För nybörjaren kan det ta mycket länge tid…har man mer kunskap kan man skala bort vissa 

saker som man sett ej fungera. Annars prövar man ju hoppa på alla tuvor samtidigt…och då 

tar det tid och kanske heller inte blir något resultat heller” (Informant F).  

I underkategorin svårigheter att granska och värdera evidens framkom det att några 

informanter upplevde sin kapacitet att kritiskt granska vetenskaplig litteratur som otillräcklig 

och såg det som hinder för att använda sig av evidens i sitt kliniska arbete. Svårigheterna att 

granska studier var dels på grund av att det gjordes för sällan, och att man inte ansåg att man 

blev duktig på det i samband med grundutbildningen. Det som ansågs vara svårt var bland 

annat kunna avgöra kvalitén på studien och några av informanter hade svårigheter med 



13 

källkritik samt att avgöra när evidensläget inom ett specifikt område var tillräckligt starkt för 

att befoga att metoden bör appliceras. Många tog upp att de oftast läste sammanfattningen 

och slutsatsen men påpekade samtidigt att det kunde ge missvisande resultat.   

”Det är klart att när man läser, om man har en artikel i fulltext och man inte gör det 

regelbundet…då kan det ju bli ganska tung läsning tycker jag…så kan jag tycka att det kan vara 

svårt att ibland tolka när man läser i själva texten att hänga med i allting”. (Informant C) 

En annan aspekt som togs upp var hur bekräftelsebias kunde spela en roll i hur man tar till 

sig den evidensen man granskar. De menade på att om man hittar en studie som bekräftar 

det man redan tror på så är det lättare att ta till sig det än om man läser en studie som får en 

att behöva tänka om helt i sitt arbetssätt. Där krävs det mer för att man ska ta till sig den 

evidensen och man letar gärna fel i studien för att inte behöva ändra sin åsikt.  

”Så här isometrisk träning tycker jag är bra personligen liksom och så hittar jag en studie som 

säger att det funkar. Då blir det lätt att man säger att ja det var det jag sa, jag visste att det var 

isometrisk träning och då glömmer man lite grann hur många det är med i studien osv”. 

(Informant A)   

4.3 Möjlighet 

Kategorin möjlighet rymmer informanternas personliga tankar och åsikter kring faktorer 

som ligger utanför deras kontroll som underlättar eller hindrar att använda sig av evidens i 

sitt kliniska arbete. 

I underkategorin tillgång till information framkom det att informanter upplevde att det 

fanns enkel tillgång till evidens i form av vetenskapliga artiklar i fulltext som de hade åtkomst 

till via sin arbetsgivare eller till följd av deltidsstudier. Vidare upplevdes diverse sociala 

mediekanaler som en tillgång för att komma i kontakt med nyligen publicerade studier. Detta 

var bl.a. sidor på Facebook, Instagram eller podcasts som några informanter prenumererade 

på. Även prenumeration på vetenskapliga tidskrifter påpekades som en underlättande faktor 

som upplevdes främja graden av användning av evidens i arbetet.  

”Sen det här med sociala medier…det tycker jag är jättebra för där finns ju hur mycket som 

helst. Jag följer en del personer som publicerar forskningsresultat och på det sättet håller koll”. 

(Informant A) 

I underkategorin utbyte av kunskap på arbetsplatsen framkom det även att underlättande 

faktorer var att man på arbetsplatsen hjälptes åt att insamla och dela med sig av evidens i 

form av internutbildningar. Detta kunde vara att en medarbetare gått utbildning och 

vidarebefordrade informationen i strukturerade former på arbetsplatsen, eller att de hade 

rullande ansvar för att ta reda på evidens och dela med sig. Ett annat sätt var att dela med sig 

av nya vetenskapliga studier via email med kollegor på såväl samma som andra arbetsplatser.  

”Jag får många rapporter från kollegor och vänner som jag skickar vidare till andra som kan 

ha intresse av det”. (Informant F) 

Ett annat sätt för att införskaffa sig ny evidens framkom i underkategorin utbildning. Det 

kunde vara att gå både högskolekurser och betalkurser. Många informanter beskrev det som 

en tillförlitlig källa och enkel väg att få mycket information. De tog även upp att det var ett 

stimulerande sätt för att öka sin kunskap inom fysioterapi.  
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Sen när man pluggar så får man ju jättemycket, som när man pluggar xxx då får man ju hela 

tiden att då såg man det här på exempel handbollsspelare, att förebygger man såhär så får 

man mindre skador och den här behandlingen för axelproblematik är bättre. Så jag tycker att 

jag får en hel del när jag pluggar”.(Informant A) 

En annan underlättande faktor som togs upp var hur stöd från chefen upplevdes som en 

underlättande faktor för att få möjlighet till vidareutbildning. Informanterna menade på att 

om ens chef prioriterade ökad kunskap hos sina medarbetare fick man fler möjligheter till 

vidareutbildning och större förståelse om man ville kombinera jobb med utbildning.  

”Hittills så upplever jag inga problem här på arbetsplatsen när det kommer till att vilja gå 

extra kurser. Det finns ett intresse från vår chef av att ändå vara i framkant när det gäller 

evidensbaserad behandling” (Informant C) 

 

Underkategorin tidsbrist uttrycktes som ett stort hinder för användning av evidens i det 

kliniska arbetet . En anledning var högt patienttryck p.ga. produktionskrav som innebar att 

man var tvungen att ha ett givet antal patientbesök per år. På grund av tidsbristen så 

uttrycker flera informanter att tiden inte fanns för att hålla sig uppdaterad med ny evidens i 

den utsträckning som informanterna uttryckte att de skulle behöva. Detta var för att det 

generellt inte fanns tid att läsa vetenskapliga studier under arbetstid. Vidare framkom det att 

det ibland fanns tid att läsa, men att det däremot inte räckte för att kritiskt granska den.  

”Det är väl tidsbristen kanske. Eh…såhär i primärvården ska vi öka produktionen hela tiden, vi 

måste ha ett visst antal patienter varje år, 1800. 1800 patientbesök ska vi ha varje år, vilket 

motsvarar 8–10 patienter om dagen. Det är ju ett hinder för att få tid att hålla sig uppdaterad 

och läsa på, och ofta när man får en lucka så är det inte självklart att man sitter och läser 

vetenskapliga artiklar, för en halvtimme kan vara ganska kort tid för att grotta ner sig i det.” 

(Informant D)  

Andra informanter ansåg att de ej hade tillgång till vetenskapliga artiklar i fulltext via sin 

arbetsgivare vilket de såg som ett hinder för att använda sig av forskning i den utsträckning 

de skulle vilja. På grund av det beskrev informanterna att de brukade läsa endast 

sammanfattningen och slutsatsen. 

”Om man inte pluggar som jag inte gjorde förut. Då finns ju ingenting i fulltext och då får man 

läsa ett abstract typ. Em och det kanske inte är optimalt egentligen” (Informant A) 

I underkategorin arbetsplatsens klimat uttryckte informanterna att arbetsplatsens miljö ej 

var stimulerande för att införskaffa sig ny kunskap genom evidens, vilket innebar att ingen 

medarbetare läste studier. I och med att det inte uppmuntrades på arbetsplatsen blev det ett 

hinder för att läsa på om det blev tid över. Samma sak upplevdes om det var litet intresse från 

sin chef. 

”Jag tror inte det är någon av oss kollegor som under våra luckor frivilligt läser på, så då blir det 

ju inte heller att det smittar av sig. Att man blir motiverad att göra samma sak” (informant D) 

Den sista underkategorin är förslag på förbättringsområden som informanterna tagit upp, 

saker som vore bra om det fanns men inte finns i nuläget. Informanterna ansåg att det borde 

finnas inplanerad tid för påläsning i schemat eftersom att arbeta i enlighet med evidens är 

något som krävs av legitimationen och skapar bättre vård för patienterna. Vidare ansåg 

informanterna att fackförbundet bör förbättra sin tidning och vara mer aktiva på sociala 
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medier. De ansåg att tidningen inte håller tillräckligt hög standard samt att sociala medier är 

en stor plattform där man kan nå ut till många inom fysioterapi. Ett exempel som togs upp 

var att ha en podcast där man diskuterar olika ämnen varje vecka.  

”Jag önskar att man hade mer tid, men och andra sidan är det ju jätteviktigt att man faktiskt 

är uppdaterad eftersom vi ska arbeta evidensbaserat. Men det är svårt, man får ju inte direkt 

någon tid avsatt under arbetsdagen för att sitta och läsa på och kolla Pubmed och sådana 

saker…” (Informant A).  

5 DISKUSSION 

5.1 Resultatsammanfattning 

Syftet med den här studien var att utforska primärvårdsfysioterapeuters upplevelse av hinder 

och underlättande faktorer för användning av evidens i sitt kliniska arbete . Med 

utgångspunkt i de förutbestämda kategorier som baserades på beteendemodellen COM-B 

(motivation, kapacitet och möjlighet) (Michie, van Stralen & West., 2011) identifierades totalt 

8 hindrande och 9 underlättande faktorer för användning av evidens i klinisk verksamhet.  

Kategorin motivation varierade mellan individ och organisationsnivå där motivation bland 

annat kunde styras av både inre och yttre motivation. Vidare ansåg man att utveckling av sin 

kapacitet att använda evidens borde synas mer på lönen och att det skulle motivera fler till 

ökad kunskap. I kategorin kapacitet var det huvudsakliga som framkom på individnivå 

individens uppfattning om sin kunskap att granska en studie. Meningarna var delade; några 

informanter upplevde sig ha bra kunskap i ämnet och andra ansåg sig ha bristande kunskap.. 

I kategorin möjlighet framkom det flera faktorer relaterade till organisationsnivå. Faktorer 

som bra utrustning och internutbildningar ansågs underlättande för att använda evidens. 

Vidare ansågs tidsbrist som ett stort hinder 

5.2 Resultatdiskussion 

Nedan diskuteras resultatet utifrån de kategorier och underkategorier som framkom under 

analysen.  

Inom kategorin motivation var det tydligt att informanterna upplevde ett hinder i den 

ansträngning som krävdes för att läsa vetenskapliga artiklar och att det ej var värt mödan 

med tanke på att de inte innebar högre lön. De uttryckte att man inte fick lön efter sin 

kunskap så det förelåg mindre incitament att hålla sig uppdaterad. Det kunde vara en inre 

motivation som huvudsakligen gjorde att man valde att läsa på, och det kunde vara i linje 

med individens egna intressen. Således kunde motivation finnas att hålla sig uppdaterad 

inom en viss nisch inom fysioterapi, men det betydde inte att man läste på om andra 

områden. En konsekvens av detta skulle kunna vara att man går miste om nyttig kunskap 

inom områden man inte är intresserad av. Sociala medier framhölls som något positivt och 
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fysioterapeuterna menade att det gav dem möjlighet att få nyligen publicerade studier 

konkretiserade i form av att någon tyder de åt en. Således gavs dem möjlighet att ta till sig av 

vetenskap utan att lägga ner den tid som det annars skulle krävas att söka efter evidens och 

kritiskt granska den. Att sociala medier lyftes fram som en tillgång har visat sig i tidigare 

studier baserat på att en stor andel vetenskapliga framsteg inte når fram till kliniskt 

verksamma inom hälso- och sjukvård (Maloney, Tunnecliff, Morgan & Gaida et al., (2015). I 

detta avseende skulle eventuellt sociala medier såsom Twitter och Facebook ha en viktig roll i 

att minska diskrepansen mellan teori och praktik. Vidare har det rapporterats att 

fysioterapeutstuderande haft god nytta av att integrera sociala medier i lärandeprocessen 

(Depala & Greene., 2016) men det är bristfälligt med studier som undersöker kliniskt 

verksamma fysioterapeuters attityder och användning av sociala medier än så länge. 

Vidare framkom det att motivationen kunde vara reglerad utifrån patientens perspektiv där 

man drevs av ansvaret man har gentemot patienten. De ansåg att användning av evidens gav 

möjlighet till bästa möjliga vård och fungerade som en sorts kvalitetförsäkring. En annan 

aspekt som togs upp var att informanterna använde sig av evidens för att känna sig duktiga i 

sitt arbete. Evidens kunde även ge en form av trygghet genom att det gav stöd för det man 

gjorde. Detta är två aspekter inom motivation som framkommit i en tidigare studie av 

Dannapfel et al (2014). Emellertid framkom det att utveckling av sin kunskap att använda 

evidens inte prioriterades av informanterna vilket ger ett tvetydigt budskap. I studien av 

Salbach et al (2007) framkom det att nästan alla informanter ville öka sin användning av 

evidens men ansåg sig behöva öka kunskapen kring att granska en studie samtidigt som en 

stor del ansåg att det inte var deras ansvar. Det var något som togs upp under intervjuer i 

denna studie där informanterna ansåg utveckling av sin kunskap att använda evidens som 

någonting krävande och det faktum att ansvaret låg på individen själv är något som 

framhävdes som ett hinder för användandet av evidens. I en annan studie av Dannapfel et al 

(2013) fann man att positiva attityder och motivation till att använda evidens var viktiga 

delar i processen och anser att det är den viktigaste faktorn av forskningsanvändning. Trots 

detta har man sett att omvandlingen till praxis är en långsam process med större svårigheter 

trots att individerna har positiva attityder (Dannapfel et al., 2013). Av denna anledning kan 

man ifrågasätta hur stor betydelse det har att man är motiverad till att använda evidens då 

det ej verka influera beteendet på det sätt man tidigare trott. 

Faktorer som tidigare erfarenheter av att granska studier och bedöma evidensgraden 

(Dannapfel et al., 2013), samt fler akademiska meriter (Nilsagård & Lohse, 2010) är positivt 

associerat med högre användning av evidens vilket framhävdes under intervjutillfällena där 

informanterna beskrev det som en pågående process som blivit bättre under tiden som de 

varit kliniskt verksamma. En annan aspekt som togs upp var att de som kände sig begränsade 

i användandet av evidens lade ansvaret på grundutbildningen där de antydde att den inte gav 

tillräckligt mycket kunskap i ämnet. Det är något som belystes i studien av Heiwe et al., 

(2011) där oförmågan att förstå forskningen gällande analysera, tillämpa och anpassa 

tillskrivs dålig träning i EPB under utbildningen. Universiteten är och andra sidan uppbyggt 

på eget ansvar så hur mycket ansvar man kan lägga på grundutbildningen går att tvista om.  

Att informanternas motivation delvis kan vara baserad på upplevd kunskap är inte 

anmärkningsvärt, då en av de mest vedertagna psykologiska motivationsteorierna 

självbestämmande teorin stipulerar att motivation utgörs av tre huvudkomponenter, varav 

en är upplevd kunskap (Ryan & Deci, 1985). Vanligtvis leder hög upplevd kunskap till inre 

motivation, vilket även framkom i denna studie. Det kan vara så att de fysioterapeuter som i 

hög utsträckning använder evidens i sitt arbete gör det på grund av inre motivationsfaktorer. 
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I motsats så kan möjligtvis de fysioterapeuter som enbart har extern motivation till att 

använda evidens inte ägna sig åt det i lika hög grad på grund av att de finns få externa 

motivationsfaktorer som underlättar det. Att man ej fick någon ekonomisk kompensation för 

att arbeta använda sig av forskning samtidigt som fysioterapeuter i Sverige är autonoma 

(Broberg and Tyni-Lenné, 2009) gör att de inte ställs så höga krav att basera sina åtgärder på 

evidens. Autonomi eller självbestämmande innebär ju en frihet att göra mer individuella val 

(Ryan & Deci, 1985), vilket skulle kunna vara en av förklarningarna gällande skillnaden i 

användningen av ny evidens hos fysioterapeuter idag. 

Upplevelsen gällande kapacitet hade varierade resultatet mellan deltagarna avseende 

upplevda förmågan att använda sig av evidens i det kliniska arbetet. Informanternas 

upplevda kunskap varierade från att känna sig otillräckliga och anse det som ett hinder för att 

använda sig av evidens till att inte ha några svårigheter alls. Emellertid har det visat sig i en 

studie av Nilsagård & Lohse (2010) att självskattad kunskap avseende användning av evidens 

inte verkar ha ett samband mellan faktisk kunskap. Man såg att majoriteten av de som 

skattat sin kunskap hög inte kunde komponenterna i EPB (Nilsagård & Lohse, 2010). Således 

behöver ens tankar om sin egen förmåga nödvändigtvis inte översättas till det faktiska 

beteendet, dvs att använda sig av evidens.  

Ett annat problem är bekräftelsebias, vilket innebär att en individ letar efter och använder 

information som stämmer överens med ens egna idéer och tankar. Detta kan vara att man 

följer personer på sociala medier som man håller med, men lyssnar inte på individer med 

andra åsikter eller perspektiv, vilket var något som framkom under intervjuerna. Genom 

bekräftelsebias riskerar man att ignorera motbevis och få en övertro på sina personliga 

åsikter (Nickerson., 1998). Detta skulle möjligen kunna leda till att inhämta evidens blir en 

självuppfyllande profetia vilket i längden leder till att man inte ändrar sitt beteende och 

hänger med utvecklingen av professionen.  

Tidsbrist uttrycktes som det största hindret för att använda sig av evidens, vilket har visat sig 

vara det största hindret i andra studier som studerat användningen av evidens hos 

fysioterapeuter (Diermyr et al, 2015; Dannapfel et al, 2013; Condon et al ,2016; Scurlock-

Evans et al, 2013; Yahui et al, 2017, Silva et al., 2014). Tidsbristen var ofta relaterad till att 

fysioterapeuterna hade ett krav från arbetsgivare att ta emot ett visst antal patienter varje 

dag, vilket inte gav någon tid över för att läsa t.ex. vetenskapliga artiklar. Några 

fysioterapeuter i denna studie menade att det skulle underlätta med avsatt tid för att läsa och 

diskutera evidens, samt att fysioterapeuterna på arbetsplatsen bör ha ett kollektivt ansvar att 

dela med sig av forskning på ett strukturerat vis. Detta var något som påpekades underlätta 

för användningen av evidens vilket framkommit i en tidigare studie av Grimmer-Somers et al 

(2007).  

Vidare framkom det att socialt stöd i form av att chefer värdesatt ökad kunskap hos sina 

medarbetare underlättade för fysioterapeuterna att använda sig av evidens. Detta främjade 

användandet genom att öka sannolikheten att man fick tjänstledigt för vidareutbildning eller 

avsatt arbetstid för att åka på kurstillfällen. Nilsagård & Lohse (2010) framhöll betydelsen av 

att rekrytera enhetschefer med kunskap vad gäller förmåga att hitta och läsa vetenskaplig 

litteratur och kritiskt granska fynden. I en studie av Dannapfel & Nilsen (2016) fann man att 

chefer för fysioterapeuter bidrog väldigt lite i dagsläget till att skapa ett arbetsklimat som 

underlättade användningen av evidens. Att överväga kunskap avseende användning av 

evidens hos individer som söker sig till chefspositioner inom hälso- och sjukvård borde 

kunna underlätta för att främja användningen av evidens på arbetsplatsen (Dannapfel & 
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Nilsen et al., 2016). Under intervjuerna framkom det att just intresset från chefer och ett 

stimulerande arbetsklimat var något som saknades.  

 

Tillgänglighet till vetenskapliga databaser och artiklar i fulltext varierade. I tidigare studier 

har otillgänglighet till evidens påvisats vara ett stort hinder för användning av evidens 

(Lizarondo et al.,2011; Dannapfel et al., 2013a; Scurlock-Evans et al., 2014; Dannapfel et al., 

2013b; Silva et al., 2014). I flera fall hade fysioterapeuterna tillgång till vetenskapliga 

databaser via sin arbetsgivare eller lärosäte på grund av samtidiga deltidsstudier. Däremot 

framkom det att andra var tvungna att förlita sig på sammanfattningar av studier eller 

fysioterapikollegor på andra arbetsplatser som kunde dela med sig av artiklar.  

Vidare så menade informanterna att fysioterapeutens prestationer ofta utvärderas i form av 

antalet patientbesök per år, vilket är ett kvantitativt utfallsmått. Det ger således inga 

indikationer på hur väl patienten blivit omhändertagen, om den behöver söka vård för 

samma åkomma inom kommande framtid eller liknande. Att inte förhålla sig till evidens kan 

få konsekvenser såsom att patienten behöver söka vård igen för samma åkomma för att 

behandlingsåtgärden ej var relevant eller tillräckligt effektiv i förhållande till aktuell evidens. 

Detta skulle i sådana fall vara problematiskt ur en rent samhällsekonomisk synvinkel, för 

patienten själv och för professionen (Broberg & Tyni-Lenné., 2009).  

Tidigare studier inom andra regioner i Sverige kan vara problematiska att generalisera till 

Västmanland då samtliga regioner ansvarar för hur vården bedrivs inom ramarna för den 

regionen (Sveriges Kommuner & Landsting, 2019). I och med att förutsättningarna skiljer sig 

kan det finnas olika förutsättningar och möjligheter vilket kan medföra att hindrande 

faktorer inom en region inte är ett lika stort problem i en annan. Vidare har flera studier varit 

kvalitativa i Sverige (Dannapfel et al., 2013; Kamwendo, 2002) vilket också medför 

svårigheter med att generalisera till den region som studerades i denna studie. Att sociala 

medier framhålls som en viktig källa för att få tillgång till evidens har inte visat sig i forskning 

med kliniskt verksamma fysioterapeuter tidigare. Andra studier har enbart fokuserat på 

antingen underlättande eller hindrande faktorer.  

Resultatet framhåller flera hindrande och underlättande faktorer på såväl individ- och 

organisationsnivå relaterat till COM-B modellens tre komponenter kapacitet, motivation och 

möjlighet. Sammantaget bidrog dessa hindrande faktorer till en svårighet för 

fysioterapeuterna att utföra det önskvärda beteendet att använda evidens i sitt kliniska 

arbete, t.ex. tidsbrist, ej tillgång till artiklar i fulltext och att det ej syns på lönen. COM-B 

modellen har gett en bred överblick gällande vad som skulle kunna förklara användningen av 

evidens. Detta gäller dels de olika individuella och organisatoriska hinder som kan finnas på 

olika arbetsplatser för primärvårdsfysioterapeuter inom Västmanland. Att identifiera vilka 

hinder som finns skulle kunna ge förutsättning för att i förlängningen planera effektiva 

interventioner för att öka det önskvärda beteendet, d.v.s. fysioterapeuters användning av 

forskning i kliniskt arbete. Detta skulle kunna ge bättre förutsättning att ge patienter bästa 

möjliga vård. Vidare gav en identifiering av underlättande faktorer med hjälp av COM-B 

modellen möjlighet att få en förståelse för vilka faktorer som faktiskt kan göra det lättare att 

arbeta enligt evidens vilket man baserat på tidigare forskning har dålig kännedom om. 

Även om arbetsplatsen ger bättre möjligheter att använda sig av evidens är det inte säkert att 

man kan förvänta sig en ökning av det önskvärda beteendet, om den enskilda fysioterapeuter 

ej har kompetens nog att utföra beteendet. Likväl är det inte säkert att man kan förvänta sig 
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en hög användning av evidens i arbetet om individen har kompetens men ej möjlighet i form 

av t.ex. tid att göra det. Likaså om arbetsplatsens klimat uppmuntrar beteendet och 

fysioterapeuten är kompetent nog men individen ej är motiverad, så är det möjligt att 

fysioterapeuten ej använder sig av evidens i den utsträckning som vore önskvärt. 

5.3 Metoddiskussion 

Deduktiv forskning involverar utvecklingen av en idé som man sedan testar i förhållande till 

en existerande teori eller modell under dataanalysprocessen. Man bör sträva efter att välja en 

ansats som är lämplig i förhållande till vad man valt att studera. Om man ämnar utforska ett 

område med en ansenlig mängd teorier, på grund av att ämnet är välstuderat så lämpar sig 

en deduktiv ansats väl för att man kan bygga vidare på den redan existerande kunskapsbasen 

(Gratton & Jones, 2010). Om ämnesområdet hade varit nytt eller med lite litteratur som 

belyst ämnet hade induktiv ansats varit passande. Det är en styrka i valet av deduktiv ansats i 

denna studie, då ämnet redan är studerat och man har en uppfattning åtminstone vad gäller 

hindrande faktorer, även om underlättande faktorer ej är lika utforskat. Att inga nya 

kategorier behövde adderas utöver de redan förutbestämda kategorierna kan tyda på att valet 

av deduktiv ansats var lämpligt. Det kan och andra sidan ha att göra med att man gjort en 

koppling mellan innehållet i en det transkriberade materialet och en förutbestämd kategori 

som var inkorrekt, vilket kan vara en fara med deduktiv ansats (Gratton & Jones, 2010). Det 

faktum att författarna inte heller hade erfarenhet av kvalitativ innehållsanalys sedan tidigare 

ökar risken för bias. Risken kunde eventuellt minskas genom att ha valt en induktiv ansats 

där man ska anta en mer förutsägningslös analys av sin data (Gratton & Jones, 2010). Den 

deduktiva ansats som tillämpades i denna studie innebar att analysen skedde utifrån COM-B 

modellen. Både intervjuguidens utformning och dataanalys färgades av modellen som 

tillämpades. Studien av Michie, van Stralen & West (2011) som ledde till att COM-B 

utvecklades studerade initialt andra modeller som ämnade förklara beteende. Emellertid 

ansågs dessa inte adekvata nog för att förklara beteenden då de ej var konceptuellt 

sammanhängande, varpå COM-B modellen utvecklades. Att samtliga koder kunde placeras 

inom ramarna för de förutbestämda kategorierna kunde således bero på att modellen som 

tillämpades var tillräckligt omfattande. COM-B modellen hjälper till att identifiera källan till 

ett beteende som i detta fall var användning av evidens i det kliniska arbetet. Modellen 

stipulerar att beteende är en del av ett interagerade system där samtliga komponenter 

(kapacitet, möjlighet och motivation) påverkar varandra (Michie, van Stralen & West., 2011). 

COM-B modellen har tidigare huvudsakligen varit ett verktyg för att utforma interventioner 

för implementering inom en rad olika områden. Att designa en intervention för att förändra 

ett beteende förutsätter ju dock att man har förståelsen för vilka faktorer som underlättar 

respektive hindrar beteendet under varje komponent i modellen. I denna studie har den 

använts för att förstå vilka aspekter i varje komponent som upplevs som underlättande 

respektive hindrande för primärvårdsfysioterapeuters användning av evidens i det kliniska 

arbetet. Vid utformningen av studiedesign beaktades en annan modell, Tailored 

implementation for chronic diseases (TICD). Initialt utvecklades checklistan för 

förändringar/förbättringar gällande hälso- och sjukvård för patienter med kroniska 

sjukdomar, men författarna har föreslagit att checklistan kan appliceras i ett bredare 

perspektiv. Avsikten med TICD är att vägleda reflektion och datainsamling av faktorer inom 

klinisk verksamhet för en given förändring (Flottorp et al., 2013). TICD bedömdes dock ej 

vara tillräckligt relevant eller applicerbar i förhållande till studiens syfte vilket gjorde att den 
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valdes bort. I och med den är utformad för att med hjälp av den kunna designa effektiva och 

valida implementeringsstrategier så var den ej relevant i detta fall. Detta då syftet ej var att 

designa en intervention för patienter. 

Med anledning av att individers uppfattningar studerades gav en kvalitativ studie med 

enskilda intervjuer möjligheten för informanterna att mer djupgående skildra sina upplevda 

hinder och underlättande faktorer relaterat till användning av evidens. En kvantitativ studie 

hade eventuellt gett förutsättningarna att kunna generalisera resultatet, men även ta del av 

en större mängd data, t.ex. genom enkäter. Tanken med att författarna valde att studera detta 

kvalitativt är att det redan fanns en uppsjö av litteratur som belyst området kvantitativt. 

Således har flertalet faktorer för användning av evidens redan kunnat identifieras. Emellertid 

är det få studier som belyst användning av evidens utifrån ett kvalitativt paradigm. I en 

svensk kvalitativ studie studerades användandet av evidens relaterat till attityder och 

uppfattningar om det (Kamwendo, 2002). Vidare undersöktes underlättande faktorer i en 

studie av Dannapfel et al (2013) och där menade författarna att det är få som gjort 

djupgående intervjuer på området och där finns en lucka att fylla.  

Fokusgrupper är en approach som hade kunnat tillämpas. Målet med fokusgrupper i form av 

en gruppdiskussion är att utforska erfarenheter, attityder och uppfattningar om ett givet 

ämne, där informanterna har möjlighet att bygga vidare på resonemang från de andra 

medverkande deltagarna vilket är en metodens styrkor. Emellertid är kvalitén i hög 

utsträckning beroende av en skicklig moderator som kan styra diskussionen, och se till så 

enskilda individer inte dominerar diskussionen. Det rekommenderas att moderatorn är 

tränad. Vidare kan analysering av det transkriberade materialet medföra större svårigheter 

än enskilda intervjuer (Leung., 2009). Eftersom dessa rekommendationer ej kunde uppfyllas 

så ansågs inte fokusgrupper vara relevant i detta fall. 

Flertalet olika verksamheter kontaktades för att rekrytera informanter till studien. Det var 

fem olika verksamheter för totalt 6 informanter. Att inkludera en rad olika arbetsplatser 

istället för att rekrytera flera fysioterapeuter från samma arbetsplats möjliggjorde sannolikt 

flera identifierade underlättande respektive hindrande faktorer. Vidare så blev materialet 

rikare samt ökade studiens trovärdighet och överförbarhet (Höglund-Nielsen & Granskär., 

2017). Urvalet omfattade informanter med en varierad arbetslivserfarenhet, ålder och kön. 

Således blev urvalet mer heterogent vilket minimerade risken för att erfarenheter och 

uppfattningar skildrades som eventuellt kunde relateras till exempelvis informantens 

arbetslivserfarenhet. Studien inkluderade fysioterapeuter som arbetade på 

landstingsanslutna privata mottagningar samt vårdcentraler. Upplevda hinder och 

underlättande faktorer är kontextberoende, och verksamhetens uppbyggnad och krav kan 

påverka vilka hinder som identifieras. Genom att inkludera fysioterapeuter från båda typer av 

verksamheter kunde sannolikt en bredare bild av vilka hinder kliniskt verksamma 

fysioterapeuter möter, samt vad som underlättar (Höglund-Nielsen & Granskär., 2017). 

En styrka med intervjuerna var att informanterna fick välja lokalisation och tid för intervjun, 

så att de skulle känna sig trygga med miljön. Semistrukturerade intervjuer gav möjligheten 

att frångå från det utarbetade frågebatteriet och ställa följdfrågor vid händelse av att 

intervjuaren trodde att informanten satt inne på mer värdefull information som den skulle 

kunna dela med sig av. Vidare upplevs det i regel inte som ett förhör som en strukturerad 

intervjumetod kan göra, utan som ett samtal där man kan basera följdfrågorna beroende på 

vad informanten svarar (Fejes & Thornberg, 2012). Båda författarna var delaktiga i intervjun 

men en var mer delaktig än den andra vid samtliga intervjuer vilket planerades i förväg. Det 
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var med anledning av att ena författaren hade tidigare erfarenhet av att ha utfört 

semistrukturerade intervjuer. Att ha flexibiliteten att den andra författare kunde ställa 

följdfrågor minskade risken att viktiga följdfrågor inte missades att ställa. Hur frågorna 

ställdes och i vilken ordning de ställdes kan påverka hur informanterna svarade men 

eftersom att de strukturerade frågorna från intervjuguiden ställdes av samma författare vid 

varje tillfälle blev det standardiserat, och samma förutsättningar vid samtliga intervjuer. 

Informanterna skulle även möjligtvis kunnat uppfatta sig uttittade om enbart en av 

författarna hade en aktiv roll vid intervjutillfällena.  

Intervjuguiden hade en del brister i hur den var utformad samt i förhållande till syftet. I 

intervjuguiden efterfrågades evidensbaserat arbetssätt och implementering i samma fråga 

där fokus alltid hamnade på evidensbaserat arbetssätt. Att ha två frågor i samma fråga är 

något som bör undvikas då frågorna ska vara tydligt utformade (Gratton & Jones, 2010). Det 

gjorde att inga uttömmande svar kom fram inom området implementering och den delen av 

syftet valdes därför att tas bort. Vidare ställdes frågor som kan uppfattas som känsliga så som 

upplevelsen om deras egna kunskap kopplat till evidens tidigt i intervjun vilket kan ha 

minskat förtroendet till författarna vilket kan leda till att informanter inte öppnar upp sig 

(Gratton & Jones, 2010). Lättare frågor bör ha ställts i början av intervjun då informanterna 

succesivt kunnat få bli mer bekväma i situationen. Trots att de känsliga frågorna bör ha 

placerats i slutet så uppfattades inte informanterna obekväma utan författarna upplevde dem 

som uppriktiga och de hade inga svårigheter att delge sina upplevelser kring ämnet. Genom 

att ha en kort introduktion om studien innan varje intervju gavs information till deltagarna 

(Gratton & Jones, 2010) angående studiens syfte och definition av begrepp. Det kan ha gjort 

att de frågor som kunde ha formulerats annorlunda gav adekvata svar. Samtidigt som den 

semistrukturerade intervjun gav möjlighet för förtydligande av frågorna vid eventuella 

frågetecken (Fejes & Thornberg, 2012).  

Dataanalysens styrka är dels att båda författarna var involverade i analysprocessen. En styrka 

var att författarna enskilt identifierade meningsbärande enheter som sedan analyserades för 

samstämmighet. Vidare så opponerade studiekamrater samt handledare på kodningen vid ett 

seminarietillfälle vilket ökar trovärdigheten av kodningsprocessen. Svagheten i studien 

avseende dataanalysen är framförallt relaterad till att författarna har lite erfarenhet av 

kvalitativ innehållsanalys. Vid kvalitativa studier är författarna mätinstrumentet och 

resultatet av data kan skilja sig beroende på vem som utfört analysen. Man återger en tolkad 

version av verkligheten, där man färgas av sin egen bakgrund och kunskap (Fejes & 

Thornberg, 2012). 

Trovärdighet avser hur noggrann man varit under hela forskningsprocessen, och speglar hur 

trovärdigt resultatet är. Detta påverkas av transparensen gällande hela utförandet av såväl 

datainsamling som analys, men även författarnas kritiska förhållningssätt till studiens 

utformning. Det är även beroende på hur man rekryterat informanter och hur man 

presenterat resultatet (Fejes & Thornberg, 2012). Datainsamling och dataanalys genomfördes 

under samma förutsättningar för varje informant, förutom tid på dygnet och lokalisation vid 

intervjutillfällena. Frågorna var förutbestämda och ställdes av samma författare vid varje 

enskilt tillfälle. Vidare så hanterades dataanalysen av intervjuerna på samma vis för samtliga 

informanter, vilket ökar trovärdigheten av resultatet (Höglund-Nielsen & Granskär., 2017). 

Eventuella metodologiska brister avseende intervjufrågor, design och dataanalys granskades 

av opponenter, samt handledare vid flertalet tillfällen under studiens genomförande. Således 

fanns tid och utrymme för att anpassa metoden vid eventuella brister, vilket ökar studiens 
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giltighet. Vidare så finns en tabell som presenterar hur de meningsbärande enheterna 

kondenserats och kodats samt blivit placerade i kategorier. Detta tillsammans med en tabell 

som ger en överblick av studiens resultat och citat från informanterna ger en ökad 

transparens vilket bidrar till studiens trovärdighet (Höglund-Nielsen & Granskär., 2017). 

Hur väl resultat av en kvalitativ studie kan appliceras på samma population i en annan 

kontext brukar benämnas överförbarhet. Till skillnad från kvantitativa studier så kan ej 

någon statistisk generalisering göras. Fejes och Thornberg (2012) menar att resultatet i en 

kvalitativ studie får fungera som en arbetshypotes, eller som ett perspektiv på ett fenomen, 

snarare än en sanning. Då resultatet av 6 intervjuer inte kan generaliseras till populationen 

fysioterapeuter så går det inte att dra några slutsatser huruvida detta skulle stämma om 6 

andra fysioterapeuter valdes ut för intervju. Resultatet speglar den verklighet som de 

informanterna skildrade i sina intervjuer. Baserat på studiens resultat, samt tidigare 

forskning av såväl kvalitativ som kvantitativ karaktär finns dock indikationer på att dessa 

hindrande respektive underlättande faktorer ej var unika för informanterna i denna studie. 

Det är rimligt att anta att informanterna skulle kunna ha påverkats i hur de besvarade 

frågorna då legitimerade fysioterapeuter enligt lag ska använda sig av evidens (Broberg & 

Tyni-Lenné., 2009). Således kan informanterna ha skildrat hur de vill uppfattas, snarare än 

hur de faktiskt arbetade och resonerade kring användandet av evidens. Denna potentiella 

effekt hade eventuellt kunnat minskas om intervjuerna utfördes av individer som ej hade 

anknytning till fysioterapi. Emellertid tyder faktumet att flertalet hindrande faktorer sades av 

samtliga informanter att de ej höll tillbaka, eller gav socialt accepterade svar baserat på vad 

de förväntades svara.  

 

En relevant aspekt kopplat till trovärdigheten är att författarna är studenter. Risken fanns 

emellertid även här att fysioterapeuterna skildrade hur de vill uppfattas, snarare än hur 

verkligheten såg ut på grund av de ej ville att bristande kunskap skulle kunna åskådliggöras 

kopplat till deras kunskap om användning av evidens. Om informanterna tänkte att 

författarna la en värdering i deras tankar kring ämnet kan detta ha lett till icke 

sanningsenliga svar, vilket är en potentiell svaghet som ej gick att eliminera inom ramarna 

för detta arbete.  

5.4 Etikdiskussion 

Under studiens gång har inga etiska svårigheter dykt upp. Genom att studien följt 

Helsingforsdeklarationens (2014) etiska principer har informantens bästa alltid varit i 

centrum. Ett muntligt informerat samtycke har samlats in vid alla intervjuer och 

informanterna har blivit informerade om att de får avbryta intervjun när som helst utan 

närmare motivering. Ingen informant har valt att avbryta sin intervju och inga negativa 

reaktioner skedde under intervjutillfällena. Informanternas privatliv värnades genom att inga 

irrelevanta frågor ställdes samt att namn på platser och personer avidentifierades under 

transkriberingen. Genom att alla informanter erhöll en kod mellan A-F garanterades 

konfidentialitet vid både transkribering och analys (Vetenskapsrådet, 2017). På så vis kunde 

författarna hänvisa till varje enskild analys utan att informanternas uppgifter riskerade att 

komma ut till obehöriga. Genom att intervjuerna fördes över till ett USB-minne direkt efter 

avslutad intervju och att allt material kommer att raderas när examensarbetet är godkänt 

minskar risken för spridning av material till obehöriga. I och med vårt breda urval föreligger 
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ytterst liten riska att utomstående kan härleda intervjuernas innehåll till de informanter som 

deltagit.  

Det faktum att fysioterapeuter arbetar under en legitimation gör att de bör använda sig av 

evidens (Broberg & Tyni-Lenné., 2009). Detta är en aspekt som kan påverka informanternas 

svar under intervjun där de ger en förskönad bild av hur de använder sig av det i sitt arbete. 

Vidare kan det antas vara ett känsligt ämne att prata om då bristfällig användning av evidens 

kan komma att ses som bristande kunskap kring ämnet. För att minimera riskerna för att 

informanterna skulle känna sig ifrågasatta vidtogs flera aspekter utifrån Gratton & Jones 

(2010) riktlinjer för intervju med känsliga frågor. Det gjordes genom att informera 

deltagarna innan varje intervju om att alla svar under intervjun kommer behandlas 

konfidentiellt, varför frågorna ställdes och att de fick undvika att svara om någon fråga skulle 

kännas för jobbigt. Under intervjuerna fanns inga indikationer på att informanterna 

upplevde frågorna som känsliga då författarna fick uttömmande svar på de frågor som kan 

betraktas som känsliga.  

6 SLUTSATS  

Denna intervjustudie indikerar att användning av evidens i klinisk verksamhet verkar vara ett 

samspel mellan faktorer på både individ och organisationsnivå. Framträdande hinder var 

tidsbrist och att man ej kompenserades ekonomiskt för den tid man investerade i att använda 

sig av evidens i sitt arbete. Framträdande underlättande faktorerna var att man ville ge bästa 

möjliga vård för sina patienter och utbyte av kunskap mellan kollegor. Med hjälp av COM-B 

modellen identifierades underlättande faktorer som gav en förståelse för vad som kan 

underlätta att arbeta enligt evidens. Vidare gav det information om vilka hindrande faktorer 

som bör undanröjas för att främja ett arbete baserat på evidens. Då resultatet är baserat på 6 

intervjuer går resultatet inte att generaliseras till populationen fysioterapeuter.  

7 KLINISK BETYDELSE OCH VIDARE FORSKNING 

Studien har identifierat flera olika faktorer av hindrande eller underlättande karaktär för 

användning av evidens som eventuellt kan åtgärdas för att öka användningen. 

Förutsättningen för att öka ett beteende är att man identifierar vad som styr beteendet. En 

förståelse för vilka potentiella hinder och underlättande faktorer som skulle kunna vara 

viktiga för användningen av evidens kan ge chefer och övriga beslutstagare förutsättningar 

att planera insatser som främjar en evidensbaserad arbetsmiljö för fysioterapeuter. Vidare 

forskning skulle kunna fokusera på att studera hinder och underlättande faktorer hos flera 

fysioterapeuter. Framtida studier skulle även kunna fokusera på interventionsstudier som 

främjar öka ett beteendeunderskott avseende användning av evidens inom olika 

fysioterapeutiska arbetsplatser. 
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Enskilda fysioterapeuter skulle kunna med hjälp av denna studie få en förståelse för några av 

de faktorer som kan styra benägenheten att använda sig av evidens. Om man inte är 

medveten om problemet så kan man inte göra något åt det. En förståelse hos enskilda 

fysioterapeuter skulle de kunna ge de möjlighet att eventuellt påverka sin situation så 

användning av evidens underlättas. 
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BILAGA A INTERVJUGUIDE  

Bakgrundsfrågor:  

❖ Hur gammal är du?  

❖ Hur länge har du varit verksam fysioterapeut?  

❖ Hur länge har du arbetat på den här arbetsplatsen?  

❖ Har du några utbildningar utöver grundutbildningen?   

Huvudfrågor:  

❖ Hur ser du på betydelsen av att hålla dig uppdaterad kring ny forskning i ditt dagliga 

arbete? Hur kommer det sig?  

❖ Ser du några begränsningar gällande arbetsplatsen för att du ska utföra ett 

evidensbaserat arbetssätt och kunna implementera ny forskning i den mån du vill?  

❖ Ser du några begränsningar på ett personligt plan för att du ska utföra ett evidensbaserat 

arbetssätt och kunna implementera ny forskning i den mån du vill? 

❖ Finns det något som arbetsplatsen skulle kunna göra för att underlätta ett 

evidensbaserat arbetssätt?  

❖ Finns det något som du själv skulle kunna göra för att du lättare ska kunna 

implementera ny evidens?  

❖ Vad ser du som den största motivatorn till att bästa möjliga evidens vägleder hur du 

arbetar?  

❖ Hur upplever du din egna kunskap i att tolka samt implementera evidens?  

Slutfråga:  

Är det något mer som du skulle vilja tillägga?  

  



 

 

BILAGA B INFORMATIONSBLAD OM STUDIEN  

Vi är två fysioterapeutstudenter som går sista året på Mälardalens högskola och ska göra ett 

examensarbete om implementering av evidensbaserad praktik (EBP) i primärvården.  

Bakgrund och syfte 

Att arbeta evidensbaserat har vid upprepade tillfällen visat sig reducera hälso- och 

sjukvårdskostnader, standardisera praxis och förbättra utfallet för patienter. Men i studier 

har det visats att flertalet kliniskt verksamma fysioterapeuter upplevt flertalet hinder för att 

implementera EBP. Syftet med vårt examensarbete är att utforska fysioterapeuters 

upplevelser av hinder och underlättande faktorer för implementering av evidens i 

primärvården. 

Förfrågan om deltagande. 

Du tillfrågas om deltagande därför att du är en sjukgymnast/fysioterapeut som jobbar inom 

primärvården i region Västmanland. Vi har fått ditt namn och kontaktuppgifter från 

verksamhetsansvarig på ditt arbete.  

Studiens praktiska genomförande 

Medverkan innebär att vi kommer intervjua dig vid ett tillfälle, vår bedömning är att 

intervjun tar ca 30 minuter. Tid och plats för intervjun bestäms efter överenskommelse med 

dig. Frågorna kommer att handla om vad du ser för hinder för implementering av EBP samt 

vad man kan göra för att underlätta att hålla sig uppdaterad.  

Konfidentialitet 

Dina svar och dina resultat kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem. 

Allt material relaterat till intervjun kommer att sparas på ett USB-minne som enbart vi har 

tillgång till. Inget av de uppgifter som du lämnat ut kommer kunna härledas tillbaka till dig 

som enskild person i vår uppsats. Materialet kommer sedan att förstöras när examensarbetet 

blivit godkänt.  

Presentation av studiens resultat 

Studien kommer att presenteras i form av en kandidatuppsats vid Mälardalens högskola.  

Frivillighet 

Att delta i studien är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan 

närmare motivering.  

Ansvariga 

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga 

Birk Harju:          Moa Olsson:           Handledare: Thomas Overmeer
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