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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund: Långvarig muskuloskeletal smärta är ett vanligt problem i Europa och patienter 

upplever att deras liv påverkas negativt av smärtan. Det finns en korrelation mellan långvarig 

smärta och psykisk ohälsa som till exempel nedstämdhet, oro och ångest. Med ett 

biopsykosocialt synsätt ser man helheten av personen och en biopsykosocial 

multiprofessionell rehabilitering är fördelaktig. 

Syfte: Undersöka vilka tankar och förväntningar patienter med långvarig smärta har inför 

och under rehabilitering. 

Metod: Examensarbetet är en systematisk litteraturstudie med kvalitativ ansats. 6 

kvalitativa studier har kvalitetsgranskats, analyserats och sammanställts för att beskriva 

patienters tankar och förväntningar inför och under rehabilitering.  

Resultat: Studiernas deltagare upplevde psykosociala faktorer som oro och rädsla. Vikten av 

stöd och uppföljning och av att bli trodd och tagen på allvar upplevs också som viktiga 

faktorer. Studiernas deltagare förväntar sig en diagnos och att få rätt information och råd om 

sin smärta. 

Slutsats: Utifrån resultatet dras slutsatsen att det finns patienter med långvarig smärta som 

påvisar ett behov av en diagnos eller orsak till smärtan men också ett stöd för de psykosociala 

faktorerna som påverkar patientens upplevelse av smärtan. Detta examensarbete kan ge 

fysioterapeuter en inblick i patientens tankar och förväntningar inför och under 

rehabilitering.  

Nyckelord: Smärta, behandling, upplevelser, föreställningar



ABSTRACT 

 

Background: Chronic musculoskeletal pain is a common problem in Europe and chronic 

pain patients experience that their chronic pain affects their lives negatively. There is a 

correlation between chronic pain and mental illness like depression, worry and anxiety. In a 

biopsychosocial perspective the patient is regarded in a holistic way and a biopsychosocial 

multidisciplinary rehabilitation programme is preferable.  

Aim: To investigate chronic pain patients’ thoughts and expectations before and during 

rehabilitation. 

Method: The thesis is a systematic literature review with a qualitative approach. 6 

qualitative studies have been quality assessed and analyzed and compiled to describe 

patients' thoughts and expectations before and during rehabilitation. 

Results: The studies participants experienced psychosocial factors such as anxiety and fear. 

The importance of support and follow-up and the importance of being believed and taken 

seriously were also perceived as important factors. The participants in the studies expected a 

diagnosis and to get the right information and advice about their pain. 

Conclusion: Based on the results it is concluded that there are patients’ with chronic pain 

who indicate the need for a diagnosis or cause of pain but also a support for the psychosocial 

factors that influence the patients’ experience of pain. This thesis can provide 

physiotherapists with an insight into the patients’ thoughts and expectations before and 

during rehabilitation.   

Keywords: Pain, treatment, experience, beliefs 
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1 INLEDNING 

Detta examensarbete belyser patienternas tankar och förväntningar inför och under en 

rehabiliterings- eller behandlingsperiod. Författarnas egna erfarenheter, från 

verksamhetsförlagd utbildning i fysioterapeutprogrammet av bemötandet av denna 

patientgrupp är att det ibland är en utmaning. En del av patienterna upplevs som nedstämda 

och beskriver själva en känsla av hjälplöshet. Det är viktigt att ha kunskap om hur patienters 

tankar och föreställningar om sin smärta ter sig innan man föreslår/inleder en behandling 

för att öka tilliten mellan patient och fysioterapeut. Att ha en förståelse för patientens 

förväntningar på rehabiliteringen är också viktigt då det ökar chansen till ett bra bemötande 

och ett lyckat utfall av rehabiliteringen. Vi som författare till detta examensarbete är 

intresserade av att fördjupa oss i dessa tankar och förväntningar för att som blivande 

fysioterapeuter bemöta och behandla denna patientgrupp på allra bästa sätt.  

2 BAKGRUND 

2.1 Smärta och långvarig smärta  

Definition av smärta är: ”En obehaglig sensorisk och/eller känslomässig upplevelse förenad 

med vävnadsskada eller hotande vävnadsskada, eller beskriven i termer av sådan” 

(International association for the study of pain [IASP], IASP Taxonomy, 1994). Smärta är 

patientens egna subjektiva känsla och varierar beroende på patientens fysiska tillstånd men 

också hans eller hennes sinnestillstånd (Merskey, 1991). Andersson (2010) definierar 

långvarig smärta såhär: ”Definitionsmässigt är smärtan långvarig när den primära orsaken 

till smärtan inte avklingat på förväntat sätt”. Långvarig smärta beskrivs också som en smärta 

som varar mer än 3-6 månader. Här räknar man inte in personer som lider av en dödlig 

sjukdom (Andersson, 2010). 

I en studie av Breivik, Collet, Ventafridda, Cohen och Gallacher (2006) har de visat att 19 % 

av vuxna européer lider av måttlig till svår långvarig muskuloskeletal smärta. Livskvalitén 

försämras genom att det sociala livet och arbetslivet påverkas av smärtan. Studiens deltagare 
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besvarar frågor om hur deras långvariga smärta påverkar det dagliga livet och aktiviteter, 

svaren sammanställdes i en tabell. Tabell-sammanställningen visar att den långvariga 

smärtan påverkar livet negativt i form av inaktivitet, misskött hushållsarbete, sömnbrist samt 

det sociala livet.  Även relationer påverkas negativt då en tredjedel svarar att de upplever att 

personer i omgivningen som till exempel läkare, kollegor, arbetsgivare samt familj inte tror 

på intensiteten av deras smärta. På så sätt påverkar långvarig smärta deltagarens sociala liv 

och även den psykiska hälsan. Många av deltagarna har svarat ja på frågan om de har 

diagnostiserats med depression på grund av sin smärta (Breivik, Ventafridda, Cohen & 

Gallacher, 2006).  

I Ohayons (2004) studie framkommer det i resultatet att långvarig smärta kan påverka en 

person psykologiskt. Beteenden och upplevelser kan ändras då man lider av denna typ av 

smärtproblematik. Det finns ett samband mellan långvarig smärta och psykisk ohälsa som till 

exempel nedstämdhet (Ohayon, 2004). Långvarig smärta kan inte ses som enbart 

biomedicinsk eller enbart psykologisk utan som ett sampel mellan dessa, i detta samspel 

ingår också sociala faktorer som påverkar smärtupplevelsen. Långvarig smärta förklaras av 

den biopsykosociala modellen som tar hänsyn till helheten av personen och betraktar alla 

tänkbara faktorer som påverkar smärtan (Statens beredning för medicinsk utvärdering 

[SBU], 2006).  

2.2 Rädsla – undvikandebeteende vid långvarig smärta 

Rädsla – undvikandebeteende är ett vedertaget begrepp inom smärtrehabiliteringen. Det 

betyder att rädsla för smärta från rörelse och aktivitet gör att man undviker rörelsen eller 

aktiviteten som kan orsaka smärtan. Detta beteende är en bidragande faktor till inaktivitet 

och funktionsnedsättning hos personer med smärtproblematik. När ångest, oro, 

nedstämdhet och smärtintensitet ökar så ökar rädsla – undvikandebeteendet. Detta leder till 

att fysisk aktivitet och fysisk funktion minskar (Vlaeyen och Linton, 2000).   

 

Oro och ångest över smärta kan leda till inaktivitet hos patienter med långvarig smärta. I en 

studie av McCracken, Gross, Sorg och Edmans (1993) fick deltagarna genomgå ett 

smärtprovocerande test. Testet bestod av 6 stycken omgångar av passivt ”straight leg raising 

test” (SLR).  Innan påbörjat test fick deltagarna skatta hur mycket smärta och ångest de 

trodde de skulle uppleva under testet. Efter avslutat test fick deltagarna skatta smärta och 

ångest igen. Deltagarna delades in i ”high anxiety subjects” och ”low anxiety subjects” 

beroende på hur de skattade. ”High anxiety”-gruppen överskattade den förväntade smärtan 

medan ”low anxiety”-gruppen underskattade den förväntade smärtan. I studiens resultat 
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fann man att deltagare i ”high anxiety”-gruppen skattade högre oro och ångest för smärta i 

samband med testet. Man fann också ett samband mellan range of motion (ROM) och 

deltagare som överskattade den förväntade smärtan. Deltagare som förväntade sig hög 

smärta fick sämre utslag på ROM. De som förväntar sig mer smärta vill undvika smärta och 

avbryter rörelsen snabbare. Dessa förväntningar på smärta kan leda till inaktivitet hos denna 

patientgrupp då man inte vill utsätta sig för just smärta (McCracken, Gross, Sorg & Edmans, 

1993). Smärtrelaterad ångest och nedstämdhet förekommer hos patienter med långvarig 

smärta. Genom att lindra den smärtrelaterade ångesten kan man se en positiv påverkan på 

smärtintensitet, nedstämdhet, stress och aktivitet. Smärta, nedstämdhet och stress minskar 

medan aktiviteten ökar (McCracken & Gross, 1998).  

2.3 Förväntningar vid smärtproblematik 

Patienters förväntningar kan se olika ut. I en litteratursammanställning av Thompson och 

Suñol (1995) beskrivs 4 kategorier av förväntningar.”Predicted expectations”, ”ideal 

expectations”, ”normative expectations” och ”unformed expectations”. ”Predicted 

expectations” syftar på vad patienten tror kommer att hända. ”Ideal expectations” relaterar 

mer till förhoppningen hos patienten. Vad personen hoppas på och vill ska hända. 

”Normative expectations” syftar på vad patienten tycker borde hända. Denna kategori är 

kopplad till tillfredställelse/nöjdhet. Om dessa förväntningar inte möts, finns risken att 

patienten känner sig missnöjd med behandlingens som erbjuds. ”Unformed expectations” 

möter man då patienten inte har några som helst tidigare erfarenheter av situationen han 

eller hon har hamnat i. Patienten har ingen aning vad som väntar honom eller henne och kan 

därför inte uttrycka några förväntningar (Thompson & Suñol, 1995). I studien av Bialosky, 

Bishop och Cleland (2010) har studieförfattarna funnit ett samband mellan ”predicted 

expectations” och utfallet av vald behandling för patienter med muskuloskeletal smärta, 

bland annat långvarig smärta. Om patienten verkligen tror på behandlingen som kommer att 

utföras är chansen större att utfallet blir positivt. Det är alltså viktigt att veta vad patienten 

har för förväntningar på sin rehabilitering eller behandling innan man bestämmer vilken väg 

man ska ta. Kommunikationen mellan fysioterapeut och patient blir därför en viktig del i 

behandlingen (Bialosky, Bishop & Cleland, 2010).  

I den socialkognitiva teorin finner man begrepp som self efficacy, utfallsförväntningar och 

beteende (Bandura, 2004). I teorin har utfallsförväntningar och self efficacy en central roll i 

påverkan på beteendet. Utfallsförväntningar definieras som en persons bedömning av att ett 

specifikt beteende kommer att leda till ett specifikt utfall. I teorin skiljer man mellan 

utfallsförväntningar och self efficacy eftersom self efficacy definieras som tilltron till den 
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egna förmågan att genomföra ett specifikt beteende för att uppnå ett specifikt mål. Self 

efficacy styr beteendet medan det för utfallsförväntningar är det förväntade utfallet som styr 

beteendet. Self efficacy och utfallsförväntningar påverkar varandra och tillsammans styr de 

en persons beteende (Williams, 2010).  

2.4 Hantering av smärta 

Människor reagerar olika på händelser som de ställs inför och också på utfallet av denna 

händelse. Personer som ställs inför exakt samma händelse hanterar utfallet på olika sätt. 

Locus of control är ett vedertaget begrepp inom Social learning theory. Locus of control 

beskrivs av Julian Rotter (1990) och förklarar hur en individ tror eller inte tror att sitt eget 

beteende kan påverka utfallet av en situation. Locus of control delas upp i internal locus of 

control och external locus of control. Internal locus of control innebär att man upplever att 

kontrollen över sitt liv ligger inom sig själv. Personer som har en stark internal locus ser sitt 

eget beteende och sina egna egenskaper som en orsak till att utfallet av en viss händelse blev 

som det blev och kan se ett samband mellan sitt eget beteende och utfallet av det beteendet. 

Resultatet kan påverkas av personens eget beteende. En person med en external locus ser 

inte sitt eget beteende som orsak, utan utfallet av händelsen beror på chans, ödet eller 

faktorer som personen själv inte kan påverka (Kormanik & Rocco, 2009). Health locus of 

control (HLOC) är ett begrepp som har utvecklats för att förklara människors kontroll över 

sin egen hälsa. Internal och external control är alltså kopplat till hälsan. HLOC undersöks 

ofta som en psykologisk faktor i studier gjorda på personer med smärta. Internal locus i detta 

fall är personens egen kontroll på sin hälsa, hur personen själv kan påverka sin hälsa. 

Personer med external locus lägger ansvaret för sin hälsa hos vårdgivare. Patienter med stark 

internal health locus (IHLC) vill medverka i valen av behandlingar och utformandet av 

rehabiliteringsplanen medan patienter med en stark external health locus (EHLC) lägger allt 

ansvar för val av behandling hos vårdgivaren. Medan patienter med IHLC ser positivt på att 

vara delaktig och själv vara ett verktyg för att förbättra sin hälsa känner ofta patienter med 

EHLC en hjälplöshet då de känner att de inte själva bestämmer över utfallet. Detta leder ofta 

till nedstämdhet (Sengul, Kara & Arda, 2010).  

 

Enligt Lorig och Holman (2013) ses self-management som en viktig del i rehabiliteringen av 

personer med långvariga besvär. På något sätt hanterar man alltid sitt besvär, även fast man 

kanske inte är medveten om det, frågan är om man hanterar det på det bästa sättet. Genom 

utbildning i self-management får man lära sig hur man på bästa sätt kan hantera de besvär 

man har. Personer med långvariga besvär eller kroniska sjukdomar kan inte leva med en 

vårdgivare som hela tiden berättar vad han eller hon ska göra och hur han eller hon på bästa 
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sätt ska hantera sin situation. Därför måste personen själv ta ansvar för sin egen vård i 

hemmet. Genom kunskap och färdigheter i self-management blir egenvården enklare och 

mer effektiv. Studier har visat att patienter som får utbildning i self-management ändrar sin 

inställning till att vara mer positiv, upplever minskad smärta och blir mer aktiva i det dagliga 

livet. För att self-management ska lyckas och leda till att patienten ändrar sitt beteende visar 

studier att self efficacy är en viktig del i beteendeförändringen. Deltagare som genomfört self-

management-utbildningar visar på en förbättrad self efficacy till att hantera sin problematik. 

Denna tilltro till sin egen förmåga leder till ett förbättrat hälsobeteende och man kan räkna 

ökad self efficacy som en av anledningarna till en förbättrad hälsa hos patienter. Då 

utbildning i self-management har visat bra effekt för personer som lider av långvariga besvär 

och kronisk sjukdom vill man integrera denna utbildning i sjukvården. Det kan vara svårt då 

man som vårdgivare arbetar ensam. Denna utbildning kan då med fördel ingå i olika 

program, som fokuserar på just hanteringen av besvär. Self-management-utbildning ingår 

ofta i en multimodal rehabilitering (Lorig & Holman, 2003).  

2.5 Rehabilitering av patienter med långvarig smärta 

De flesta patienter med långvarig smärta blir inte remitterade till en multimodal 

rehabilitering direkt. Patienter möter en unimodal rehabilitering till en början. Unimodal 

rehabilitering betyder att endast en vårdgivare är ansvarig för patientens rehabilitering. 

Fysioterapeuter som arbetar ensamma i till exempel primärvården räknas till denna typ av 

rehabilitering. Kartläggning i Sverige visar att 20-40% av patienter som söker till 

primärvården har någon form av smärtproblematik och ungefär hälften av dessa lider av 

långvarig smärta (Nationella medicinska indikationer, 2011). Fysioterapeuten som arbetar 

ensam med denna typ av smärtproblematik ska med fördel tillämpa en beteendemedicinsk 

behandling tillsammans med fysisk träning. Forskning visar att denna typ av behandling 

leder till bättre resultat än enbart fysisk aktivitet/träning. Beteendemedicinsk behandling 

innebär att fysioterapeuten utgår från patientens tankar, beteenden och omgivning då dessa 

faktorer påverkar utfallet av rehabiliteringen. Då fysioterapeuten arbetar ensam med 

patienten förutsätter det att patienten tar eget ansvar över sin rehabilitering och är aktiv i 

genomförandet av sin rehabilitering (Statens Beredning för Medicinsk utvärdering [SBU], 

2010). Även om långt ifrån alla patienter med långvarig smärtproblematik får genomgå en 

multimodal rehabilitering har forskning visat att denna typ av rehabilitering är mest 

gynnsam för denna typ av smärtproblematik (SBU, 2010). Fokus i den multimodala 

rehabiliteringen läggs inte bara på fysisk träning (till exempel styrke- och konditionsträning) 

utan även på bland annat utbildning om smärta och smärtbeteende (Norrefalk, Ekholm, 

Linder, Borg & Ekholm, 2008). Beroende på hur patientens situation och behov ser ut formas 
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rehabiliteringsprogrammet utefter dessa förutsättningar. Inte enbart medicinska behov 

tillgodoses i denna typ av rehabilitering utan också den sociala situation patienten befinner 

sig i tas med i utformandet. Målet för denna typ av behandlingsform är att öka patientens 

funktionsförmåga i det vardagliga livet och arbetslivet. När detta gäller patienter med 

långvarig smärta är målet att lindra patientens upplevelse av smärta (SBU, 2006). 

2.5.1 Biopsykosocial multimodal rehabilitering 

En annan form av denna multimodala rehabilitering som studerats och visats fördelaktig är 

den biopsykosociala multimodala rehabiliteringen. Utifrån detta biopsykosociala synsätt ser 

man långvarig smärta som en kombination av det biomedicinska, psykologiska och sociala 

faktorerna. Det gör att en biopsykosocial multimodal arbetsinsats måste kopplas in för att 

undersökning och behandling av denna patientgrupp ska bli optimal (SBU, 2006). Med en 

biopsykosocial rehabilitering vill man se helheten runt patienten. Denna typ av rehabilitering 

kan se annorlunda ut men består oftast av olika typer av åtgärder som behandling för 

patienten. Man ser ofta psykologiska, fysioterapeutiska, pedagogiska och sociala åtgärder i 

olika kombinationer. Denna rehabilitering kräver specialiserad kunskap och ett team av olika 

professioner arbetar runt patienten (SBU, 2006). I en studie skriven av Guzmán m.fl. (2002) 

har resultatet visat detta. Studien visar att multimodal, biopsykosocial rehabilitering minskar 

patienternas smärtintensitet samt förbättrar funktionen hos dessa. Det finns stark evidens att 

denna form av rehabilitering är bäst lämpad för patienter med långvarig smärtproblematik. I 

en studie där man jämfört intensiv biopsykosocial multimodal rehabilitering med icke 

multimodal rehabilitering har utfallet i samtliga studier pekat på att den förstnämnda är att 

föredra när det gäller att öka funktionen för deltagarna. Studien visar också att den intensiva 

biopsykosociala multiprofessionella rehabiliteringen minskar patientens smärtupplevelser 

(Guzmán m.fl., 2002). 
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2.6 Problemformulering  

Kommunikationen om tankar och förväntningar inför och under rehabiliteringen mellan 

fysioterapeut och patient är viktig. Att missbedöma patientens förväntningar gör att valet av 

rehabiliteringsplan kanske inte blir vad patienten förväntat sig vilket kan leda till upplevt 

missnöje med behandlingen hos patienten. Personer som lider av långvarig smärta kan 

uppleva en negativ inverkan av smärtan på livet i form av inaktivitet. Även det sociala livet 

påverkas i form av att vardagliga aktiviteter med vänner och familj undviks om det framkallar 

smärta. Forskning visar på att det finns ett samband mellan långvarig smärta och psykisk 

ohälsa som till exempel oro, rädsla, ångest och nedstämdhet.   

Att vara medveten om patientens tankar inför och under en kommande rehabilitering är 

också av stor vikt. Tankar om att aktivitet och rörelse kan orsaka smärta kan leda till att 

patienten blir rädd och undviker till exempel fysisk träning i rehabiliteringen. Detta rädsla -

undvikandebeteende förekommer hos patienter med långvarig smärta och det är viktigt att 

ha kunskap om att dessa tankar kan förekomma innan ett rehabiliteringsprogram utformas. 

Innan påbörjad rehabilitering kan det också vara viktigt att kartlägga patientens tankar om 

self-management och self efficacy inför sin rehabilitering för att veta hur mycket stöd 

patienten behöver av fysioterapeuten i sin rehabilitering. Rehabilitering för patienter med 

långvarig smärta är utformade på olika sätt. I en unimodal rehabilitering arbetar 

fysioterapeuten ensam med patienten medan i en multimodal rehabilitering ingår 

fysioterapeuten i ett team med andra professioner som arbetar med patienten.  

I dagsläget finns mycket forskning på hur patienter med långvarig smärta upplever sin 

smärta samt hur smärtan påverkar deras liv. Däremot finns det inte lika mycket forskning om 

hur tankar och förväntningar inför och under en rehabiliteringsperiod ser ut hos denna 

patientgrupp. Författarna till detta examensarbete anser därför att det är intressant att göra 

en sammanställning av kvalitativa studier om tankar och förväntningar för patienter med 

långvarig smärta inför och under en uni- eller multimodal rehabilitering.  
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3 SYFTE 

Syftet med denna systematiska litteraturstudie är att undersöka vilka tankar och 

förväntningar patienter med långvarig smärta kan ha inför och under uni- eller multimodal 

rehabilitering.    

4 METOD 

4.1 Design 

Examensarbetet är en systematisk litteraturstudie med kvalitativ design. Studier med 

kvalitativ design inkluderades för att få en djupare förståelse för studiedeltagarnas 

individuella upplevelser och erfarenheter.  

4.2 Urval  

Inklusionskriterierna i detta examensarbete är att studierna ska vara av kvalitativ ansats och 

publicerade på engelska. Deltagarna i studierna ska vara 18 år eller äldre, ha någon typ av 

långvarig smärta som inte är till följd av en bakomliggande sjukdom som till exempel cancer, 

diabetes, multipel skleros. Kvantitativa studier exkluderas då författarna fokuserar på en 

djupare analys av upplevelser. Även översiktsartiklar har exkluderats i detta examensarbete 

då det inte är någon primärkälla. Även studier som har barn och unga som deltagare har inte 

tagits med. Även etiskt tveksamma studier exkluderas och studier med låg kvalitet enligt en 

granskningsmall av statens beredning för medicinsk utredning [SBU], (2013).  

I databassökningen lästes studiernas titlar och tycktes titeln motsvara examensarbetets syfte 

har även studiens sammanfattning lästs. Har även sammanfattningen verkat kunna svara på 

examensarbetets syfte och stämmer överens med inklusionskriterierna har hela studien lästs. 

Förefaller studien vara användbar i arbetet har studien laddats ned och sedan skrivits ut för 

noggrannare läsning, vidare analys och granskning. Efter en mer noggrann läsning av 15 

studier föll 9 studier bort då de inte överensstämde med inklusionskriterierna. Studierna 

numrerades för att underlätta vidare arbete. Det slutliga urvalet blev 6 vetenskapliga studier. 

Översikt över inkluderade studier se bilaga B.  
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Granskning av de inkluderade studierna har utförts enligt en granskningsmall av SBU (2013) 

(se bilaga A). Det är en mall för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ 

forskningsmetodik för att undersöka patientupplevelser. Mallen består av frågor som ska 

besvaras med “ja”, “nej”, “oklart” eller “ej tillämpligt”. Alternativet “oklart” väljs när frågan ej 

går att besvara utifrån texten och alternativet “ej tillämpligt” används när frågan inte är 

relevant. Författarna har tillsammans gått igenom granskningsmallen och sedan granskat 

studierna tillsammans. I SBUs (2013) handbok beskrivs hur studiernas kvalitetsgrad ska 

bedömas genom kriterier för vetenskaplig kvalitet. Författarna har utgått ifrån svaren på 

frågorna i granskningsmallen och i enlighet med SBUs kriterier (se bilaga A) för bedömning 

av vetenskaplig kvalitet drar författarna slutsatsen om studien är av hög, medelhög eller låg 

studiekvalitet.  

4.3 Datainsamlingsmetod 

En provsökning har gjorts i 2 olika databaser för att veta att det finns litteratur som kan 

användas för att svara på syftet i detta examensarbete. Provsökningen bekräftade att 

forskning finns för detta ämne. Databassökningarna har delvis utförts enligt PICO. PICO står 

för Population, Intervention, Control/Comparison och Outcome (Forsberg & Wengström, 

2013). I detta examensarbete är populationen patienter, över 18 år, med långvarig 

muskuloskeletal smärta. Intervention är ej tillämpar. Inte heller Control/Comparison har 

använts i sökningen då det inte är relevant i de studier som granskats. Outcome blir att 

undersöka tankar och förväntningar på rehabilitering i den valda populationen.  

Databaserna som använts är tillgängliga genom Mälardalens högskolebibliotek och de som 

har använts är Discovery och CINAHL plus. Discovery användes för att få en översikt över 

studier då denna databas indexerar studier från flera olika databaser och är en 

ämnesövergripande databas. CINAHL plus är en ämnesspecifik databas som riktar sig mot 

upplevelsebegrepp. Vissa begränsningar i sökningsprocessen har gjorts för att minska antalet 

träffar och få mer specifika resultat. Avancerad sökning valdes och där valdes 

begränsningarna ”peer reviewed”, ”English language” och ”Published date from: 20000101.  

För att hitta sökord har databasen svensk MeSH använts. Där översätts vårdrelaterade 

svenska sökord till motsvarigheten på engelska. Detta för att underlätta sökningen i 

internationella databaser. I databaserna har avancerad sökning använts för att kunna 

kombinera olika sökord. För att specificera sökningen har AND-funktionen valts mellan 

sökorden. De sökord som har använts i provsökningen och även i huvudsökningen är chronic 

pain*, expectation*, belief*, rehabilitation*, physiotherapy*, low back pain*, treatment* 

och low back pain therapy* (se tabell 1). Att använda en asterix (*) efter sökorden kallas för 
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trunkering. Det används för att hitta ord med varierande ändelser. Syftet med trunkering är 

att vidga sökningen.  

När sökningen med valda sökord och begränsningar har gjorts har datumet för sökningen 

och antalet träffar antecknats. En tabell över databassökningen med urvalsredovisning 

gjordes (se tabell 1).   

Tabell 1. Databassökning med urvalsredovisning  

Databas Sökord (Datum 

för sökning) 

Begränsningar Antal 

träffar 

Urval Slutligt 

urval 

(studienr) 

  

  

  

  

 CINAHL 

plus 

Chronic pain* AND 

rehabilitation* AND 

expectation* 

(20141031) 

Peer reviewed, English language, 

Published date from: 20000101. 

30 2 2  

(3&4) 

Chronic pain* AND 

rehabilitation* AND 

belief* (20141031) 

Peer reviewed, English language, 

Published date from: 20000101. 

 

84 5 1 

(1) 

Low back pain* AND 

expectation* AND 

treatment* (20141212) 

Peer reviewed, English language, 

Published date from: 20000101. 

 

70 3 1 

(5) 

Chronic pain* AND 

expectation* AND 

belief* (20140925) 

Peer reviewed, English language, 

Published date from: 20000101. 

 

22 3 1 

(2) 

Chronic low back 

pain* AND low back 

pain therapy* AND 

beliefs* (20141212) 

English language, Published date 

from: 20000101 

66 2 1 

(6) 
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4.2 Genomförande 

En provsökning gjordes inför examensarbetet för att se om det fanns forskning på området. 

En högskolebibliotikarie kontaktades för att få hjälp med sökstrategier och MESH-termer. 

Litteratursökningarna för examensarbetet gjordes under hösten/vintern 2014.  

4.3 Dataanalys 

Den analysmetod som har valts är Evans (2002). Genom denna metod görs en neutral 

sammanfattning av vad som framkommit i studierna. Författarna har först analyserat 

studierna var för sig och sedan jämfört varandras nyckelfynd för att sedan gemensamt tagit 

fram teman och subteman. Att använda teman och subteman i arbetet förfinar och 

underlättar förståelsen för resultatet (Evans, 2002).  

Steg 1 i analysen enligt Evans (2002) handlar om att söka och hitta relevanta studier. Steg 2 

innebär att hela studien ska läsas igenom flera gånger för att få en helhetsbild och minska 

risken för feltolkning. Författarna av detta examensarbete har läst alla inkluderade studier 

flera gånger, både individuellt och gemensamt för att öka förståelsen för innehållet i studien 

och att utesluta eventuella missuppfattningar. De studier som inte stämde överens med 

inklusionskriterierna exkluderades och till slut återstod 6 studier för vidare analys. Delar i 

resultatet som författarna ansågs viktiga för att besvara arbetets syfte har strukits under 

direkt i studierna för att underlätta vidare analys. Hela resultatet och citat i studierna har 

analyserats. Sedan ska nyckelfynd identifieras enligt Evans (2002) och de har urskilts genom 

att författarna har gått igenom studien noggrant och de understrukna fynden i studien har 

brutits ned till nyckelfynd. Nyckelfynden har identifierats och strukits över med 

överstrykningspenna i studierna. De har även antecknats för att veta vilka nyckelfynd som 

hittats i vilken studie. Fynden består av citat och även hela meningar av studiernas resultat 

(se tabell 2). Steg 3 innebär att identifiera teman efter resultaten i originalstudierna. 

Skillnader och likheter i nyckelfynden analyserades och tillsammans med examensarbetets 

syfte framställdes 2 teman. Teman har skapats genom att liknande nyckelfynd har hittats i 

flera studier och det har då resulterat i ett tema. Subteman har identifierats då författarna 

sett likheter och skillnader i temat som författarna ansåg kunna utgöra ett eget subtema. I 

steg 4 arbetas ett resultat fram genom att identifierade nyckelfynd och teman skapar en ny 

helhet. I resultatet förklaras varje tema och subtema i löpande text för att få en djupare 

förståelse, där används också citat som hör ihop med det aktuella temat (Evans, 2002).  
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Tabell 2. Exempel på nyckelfynd funna under analysen. 

Nyckelfynd Subtema Tema 

Studie 2: “They demonstrated a need to know what was 

causing the pain.” 

Förväntningar på 

diagnos 

Förväntningar på 

rehabilitering 

Studie 3: “The need for an accurate diagnosis was 

typically considered to be an acceptable means of 

‘validating’ the individual’s distress, and contributing to 

improved treatment outcomes.” 

Studie 5: “Participants clearly stated that they wanted a 

diagnosis but had been informed by their doctors that 

they were unlikely to receive one yet they perceived 

their expectations for such an outcome to be driven by 

the medical system itself.”    

Studie 5: “Participants acknowledged the fact that their 

lack of adherence to advice and exercise provided by 

practitioners was a key factor limiting their recovery.” 

Upplevda hinder 

för rehabilitering 

Tankar och 

föreställningar 

Studie 2: “Most of us, I think all of us, have been 

referred to the pain clinic… so you know more or less, I 

would think, that they’ve given up on us. Because 

anything that would have been cured, spinally or 

orthopedically, has gone by the way side.” 

4.3 Etiska överväganden 

Detta examensarbete följer CODEX (2014) regler och riktlinjer för forskning. Författarnas, av 

examensarbetet, åsikter och värderingar har inte påverkat granskningsarbetet av de 

vetenskapliga studier som utgör examensarbetet. Då författarna har förförståelse för ämnet 

har dataanalysen genomförts på ett subjektivt men neutralt sätt. Författarnas åsikter 

påverkade inte urvalet av vetenskapliga studier. Alla vetenskapliga studier som ingår i 

examensarbetets resultat är etiskt godkända, alla deltagare är över 18 år. För att undvika 

plagiering har alla referenser källhänvisats enligt APA-manualen i löpande text och i en 

referenslista. Referenslista har använts för att säkerställa litteraturens rätta ursprung.  
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5  RESULTAT  

Resultatet bygger på 6 kvalitetsgranskade och analyserade vetenskapliga studier med 

kvalitativ ansats. En sammanställning av 180 deltagares tankar och upplevelser om 

rehabilitering utgör resultatet i detta examensarbete. De granskade studierna är av hög 

kvalitet (se bilaga C). För att underlätta förståelsen för resultatet sammanfattas varje studie 

kort i tabell 3. I resultatet presenteras även en tabell (se tabell 4) över teman och subteman. 

Tabell 3. Studieöversikt. 

Studieförfattare Population/urval Kort studiebeskrivning   

Studie 1. Hurley, Walsh, 

Bhavnani, Britten & 

Stevenson (2010) 

Långvarig 

knäsmärta/29 

Deltagarnas tankar och förväntningar undersöks 

inför ett knärehabiliteringsprogram genom 

semistrukturerade intervjuer. 

Studie 2. Allcock, Elkan & 

Williams (2007) 

Olika typer av 

långvarig smärta/18 

Deltagarnas tankar om smärta och känslor inför 

rehabilitering på en smärtklinik undersöks 

genom gruppintervju. 

Studie 3. Liddle, Baxter & 

Gracey (2006) 

Långvarig 

ländryggssmärta/18 

Deltagarnas upplevelser och förväntningar inför 

behandling genom gruppintervju undersöks för 

att ta reda på vilka faktorer som har betydelse i 

behandling. 

Studie 4. Mårtensson & 

Dahlin-Ivanoff (2006) 

Olika typer av 

långvarig smärta/24 

Deltagarnas upplevelser av ett 

rehabiliteringsprogram undersöks i 

gruppintervju. 

Studie 5. Campbell & Guy 

(2007) 

Långvarig 

ländryggssmärta/16 

Intervjustudie om deltagarnas förväntningar 

inför rehabilitering. 

Studie 6. Dima m.fl. 

(2013) 

Långvargig 

ländryggssmärta/75 

Deltagarnas tankar inför behandling i 

primärvård identifieras i en fokusgruppstudie. 
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Tabell 4. Teman och subteman 

Tema Subtema 

 

Patientens tankar inför och under  

rehabilitering  

Vikten av stöd och uppföljning 

Patientens upplevelse av eget ansvar  

Vikten av att bli trodd och tagen på allvar 

Upplevda hinder för rehabilitering 

Förväntningar på rehabilitering Förväntningar på diagnos 

Vikten av rätt information och råd om rehabilitering 

 

5.1 Patientens tankar inför och under rehabilitering 

Det är viktigt att behandlingen ska ha effekt och ska genomföras av den vårdgivare som kan 

åtgärda ”problemet” bäst. Effekten av smärtstillande och muskelavslappnande medicin som 

behandling diskuteras i en studie av Liddle, Baxter och Gracey (2006). Deltagarna i studien 

uttryckte oro för att denna behandling inte botar grunden till problemet.  

Patientens tankar om ansvar inför rehabiliteringen varierar mellan deltagarna. Vissa anser 

att de själva ska påverka och kunna hantera sin behandling medan andra anser att ansvaret 

ligger hos vårdgivaren (Liddle, Baxter & Gracey, 2007; Herley, Walsh, Bhavnani, Britten & 

Stevensons, 2010; Dima m.fl., 2013).  

 

5.1.1 Vikten av stöd och uppföljning 

Tankar kring stöd och uppföljning återkommer i de analyserade studierna. Deltagarna i 

studien av Mårtensson och Dahlin-Ivanoff (2006) tycker att individuellt stöd från 

vårdgivaren är viktigt. Önskan om det individuella stödet tas upp i 2 andra studier men då 
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om stödet i träningssammanhang. Det är viktigt att få ett specifikt, individuellt 

träningsprogram. Träningsprogrammet ska inte vara standardiserat utan utformat efter 

vårdsökarens specifika behov. Studierna tar även upp vikten av fysioterapeutens stöd under 

genomförandet av träningsprogrammet för att kontrollera att övningarna görs på ett korrekt 

och säkert sätt. Deltagarna diskuterade också en önskan om uppföljning på den valda 

behandlingen för att inte känna sig bortglömd och för att veta om träningsprogrammet 

behöver modifieras (Liddle, Baxter & Gracey, 2007; Dima m.fl., 2013). 

 I think, just for the physio not to take for granted that the person knows exactly what they’re 

telling them without showing them how to do particularly stretches and stuff (Liddle, Baxter & 

Gracey, 2007. s.1905). 

So it’s hard to get… like if I was going to answer that question (how would you improve the 

management of LBP), if there is some sort of way that you weren’t just left on your own to try 

and work out what’s available and what’s appropriate...’cause I mean you’re left to… like I 

tried the physiotherapy and they just said well do the exercises… you know...and see ya’ 

(Liddle, Baxter & Gracey, 2007. s.1905). 

5.1.2 Patientens upplevelse av eget ansvar  

I studierna diskuteras self-management. Att kunna hantera sitt smärttillstånd är viktigt för 

deltagarna i studierna. I studien av Liddle, Baxter och Gracey (2007) har deltagarna uttryckt 

vikten av att själva vara en bidragande faktor till resultatet av rehabiliteringen. Att inte bara 

förvänta sig en “quick-fix” utan att istället vara delaktig i sin egen behandling. Deltagarna 

uttrycker att träning har blivit en viktig del i hanteringen av sin smärta. Genom sina 

strategier för self-management upplever deltagarna en ökning av tilltron till sin egen förmåga 

att hantera sina symtom (Liddle, Baxter & Gracey, 2007). Deltagarna fick förståelse för att 

träning är en behandlingsform som deltagarna själva kan påverka. På så sätt kan deltagarna 

själva medverka i behandlingen och själva lindra sin smärta. Deltagare som upplever sig ha 

en god self-management föredrar att själva välja vilken typ av behandling och vilken 

profession som ska kontaktas (Herley, Walsh, Bhavnani, Britten & Stevensons, 2010;Dima 

m.fl., 2013). 

 I think just to be aware of things, every day, that could cause it to get worse throughout the 

day.  I’ve changed the way I sleep…  the way I sit at work, getting up maybe every 20 or 25 

minutes to, kind of, at least stretch. or…  just get out of the position which…  just leaves me 

really tight…  you know (Liddle, Baxter & Gracey, 2007. s.1903).  

Trots att vissa deltagare upplever att self-management är en viktig del i rehabiliteringen så är 

detta inte en självklarhet för andra deltagare. Deltagare uttrycker vikten av att någon gör 

någonting för att hjälpa en. Även om deltagare är medveten om att smärtan inte går bort på 
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lång sikt, uttrycker deltagare att det ändå känns viktigt att någon utför en smärtlindrande 

behandling (Campbell & Guy, 2007). Deltagarna diskuterar egna erfarenheter om sökandet 

efter behandling. Vissa deltagare anser att det är ens eget ansvar att söka en specifik 

behandling för sin problematik. Andra anser att det är doktorns arbete att veta vad som ska 

göras och vilken specifik behandling som ska sökas. Dessa deltagare upplever att de inte har 

självtroende nog att själva ta beslut, de ser hellre att doktorn ansvarar för valet av 

behandling. Deltagare upplever att sjukvården utvecklas i snabb takt och upplever även att 

läkare tror att de kan göra vad som helst (Dima m.fl., 2013; Campbell & Guy, 2007).  

 They’ve (doctors) gone so far, so fast… there’s new cures that we hear about every week and 

new drugs that can do almost anything and they (doctors) think that they’re God… And so I say 

if they (doctors) want to play God than give me a cure (Campbell & Guy, 2007. s.648). 

5.1.3 Vikten av att bli trodd och tagen på allvar 

Eftersom deltagarna i studierna inte har fått någon diagnos eller känner till orsak till smärtan 

upplever dessa att omgivningen inte tror på intensiteten av smärtan. Studiedeltagarna 

upplever att de ofta bemöts på ett otrevligt sätt och att de bara får förklarat för sig att 

vårdgivaren inte hittar någon fysiologisk orsak till smärtan. Detta gör att deltagarna upplever 

att de inte blir trodda på. Att inte få en diagnos och samtidigt känna sig misstrodd gör att 

förtroendet för sjukvården försämras. Alla som medverkade i en studie ville att sjukvården 

ska visa förståelse för deras smärtproblematik (Allcock, Elkan & Williams, 2007). Även i 

studien av Dima m.fl. (2013) upplever deltagarna känslan av att bli misstrodda av 

sjukvården. 

 You can’t see pain (and) because you can’t really see it, people don’t tend to believe it (Allcock, 

Elkan & Williams, 2007. s.252).  

I have a doctor who does not seem to feel I’ve got any - he has not found anything. So I am 

making it up, but I am not… I’ve got a doctor who doesn’t believe me (Allcock, Elkan & 

Williams, 2007. s.252). 

5.1.4 Upplevda hinder för rehabilitering 

Låga förväntningar på sjukvården finner man hos deltagare i de granskade studierna. I 

Liddle, Baxter och Gracey’s studie (2007) diskuteras hinder för rehabilitering. Där upplever 

deltagarna att långa väntetider, brist i tilliten till vårdgivare, avsaknad av diagnos, brister i 

bemötandet och svårigheten att ägna tid åt träningsprogram är hinder för rehabilitering. Då 

deltagarna inte litar fullt på sin vårdgivare ignoreras ofta tips och råd från denne. Detta leder 

i sin tur till att träningsprogram inte följs och att patienter inte ägnar tid till dessa program 
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(Liddle, Baxter & Gracey, 2007). Deltagare i studien av Hurley, Walsh, Bhavani, Britten och 

Stevenson (2010) önskar mer än förväntar sig att det ska ske en förbättring. Deltagare 

upplevde att andra personers erfarenhet och det som står i media om långvarig smärta 

påverkade deltagarnas tankar negativt. Förväntningar på rehabilitering blev därför 

påverkade negativt. Tanken på att något kan gå sönder vid fysisk aktivitet kan leda till att de 

avstår (Hurley, Walsh, Bhavani, Britten & Stevenson, 2010). Patienters upplevda hinder för 

rehabilitering kan leda till låga förväntningar på resultatet (Liddle, Baxter & Gracey, 2007).   

Most of us, I think all of us, have been referred to the pain clinic...so you know more or less, I 

would think, that they’ve given up on us. Because anything that would have been cured, 

spinally or orthopedically, has gone by the wayside (Allcock, Elkan & Williams, 2007. s.253) 

5.2 Förväntningar på rehabilitering 

Deltagare i Mårtensson och Dahlin-Ivanoff’s (2006) studie anser att fysioterapeuterna ska 

vara experter på deras problemområde. Deltagarna förväntar sig att behandlingen som väljs 

ska ha bevisad effekt för just det problem som patienten söker för (Dima m.fl., 2013). 

Liknande tolkningar har gjorts i Liddle, Baxter och Gracey (2007) där deltagarna, efter att ha 

erfarit många olika behandlingsformer, missnöjt letar efter någon profession som kan bota 

dem. Generellt är jakten på orsak till smärtan genomgående i studierna. Ett upplevt hinder är 

brist på information och råd och detta hinder uttrycks hos deltagare i studierna (Liddle, 

Baxter & Gracey, 2007; Hurley, Walsh, Bhavani, Britten & Stevenson, 2010). När den 

behandling som patienter förväntade sig inte stämmer överens med den behandling de fick, 

leder det ofta till missnöje (Liddle, Baxter & Gracey, 2007).  

 You expect things to be sorted out. If you go to a shop and you don’t get what you want you 

wouldn’t go back (but) in the NHS you can’t exactly shop around unless you’ve got loads of 

money. What you expect isn’t what you get (Campbell & Guy, 2007. s.648).  

 

5.2.1 Förväntningar på diagnos  

I studierna presenteras att det är viktigt för patienter att få en diagnos eller orsak till sin 

smärta. De menar att utan en diagnos är det svårt att få rätt behandling. Att få en diagnos 

tycker deltagarna i studien av Liddle, Baxter och Gracey (2007) är viktigt för att det är en 

förklarande orsak till smärtan. I en studie av Allcock, Elkan och Williams (2007), beskrivs 

även där att det första steget för att bli bra är att veta orsaken till smärtan. Deltagarna i 

studien var oroliga över att de inte vet varifrån deras smärta kommer. De vill veta vad 
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grunden till smärtan är. Även i studien av Dima m.fl. (2013) beskriver deltagarna att ”rätt” 

diagnos är det första steget i behandlingen. För dem var att få en diagnos en lättnad, speciellt 

för de som var rädda för att deras smärta var något farligt. Däremot var det även patienter 

som upplevde att det var otillräckligt, oroande, förvirrande eller avvisande att enbart få veta 

anledningen till smärtan. Istället för att enbart få en diagnos ville deltagarna få en individuell 

förklaring till smärtan.  

 Certainly, at the moment, I don’t believe anything that I’ve been told is going to cure whatever 

I’ve got because I don’t know what I’ve got. So it’s a bit up in the air but can you see where I’m 

coming from; I need to know, so that I know what they are doing to me is going to help me 

(Dima m.fl., 2013. s.e494). 

Anledningen till dessa förväntningar är att deltagarna upplever att forskningen om nya 

preparat går fort framåt och att man hela tiden hittar nya mediciner. Deltagarna jämför sin 

långvariga smärtproblematik med svåra sjukdomar som till exempel hjärn- och leverskador 

(Campbell & Guy, 2007).   

 Doctors can work on the heart and the brain but they can’t work on something as simple as a 

back – a back isn’t as complicated as brain surgery (Campbell & Guy, 2007. s. 648.)  

We expect a cure because you can get tablets for everything. They can treat livers and brains so 

why can’t they do something for me? They can do so much that’s sophisticated so why can’t 

they do anything for a simple back problem? You have high expectations but you only end up 

with disappointment (Campbell & Guy, 2007. s. 648.) 

5.2.2 Vikten av rätt information och råd om rehabilitering 

Deltagarna uttrycker en önskan om information och råd gällande sina problem. I Hurley, 

Walsh, Bhavani, Britten och Stevensons (2010) studie nämner deltagarna att bristen på råd 

och information leder till att deltagarna känner sig förvirrade. Vad de får göra och vad de inte 

får göra är frågor de ställer sig. Bristen på kunskap leder till att smärtan ofta associeras med 

aktivitet, detta leder till rädsla då de tror att den upplevda skadan kan förvärras. I studien 

gjord av Dima m.fl. (2013) upplever deltagarna att det är viktigt att få en individuell 

förklaring till just deras smärta. Pedagogisk förklaring med hjälp av skelett och bilder där 

vårdgivaren förklarar de anatomiska och fysiologiska mekanismerna i kroppen har ansetts 

värdefullt för deltagarna.  

 What helped me a lot [...] was trying to understand what’s going on, you know, how the back 

works and what it looks like and what the muscle are and, you know, where the nerves are 

(Dima m.fl., 2013. s.e494). 
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Information om orsaken till smärtan är viktig för deltagarna i Allcock, Elkan och Williams 

(2007) studie. Att inte veta vad som orsakar problemen leder till att deltagarna forsätter 

sökandet för att hitta en förklaring.   

6 DISKUSSION 

6.1 Resultatsammanfattning 

Syftet med detta examensarbete är att beskriva de tankar och förväntningar patienter med 

långvarig smärta har inför och under rehabilitering. I resultatet har det kommit fram att 

denna patientgrupp har olika tankar, önskningar och förväntningar på rehabilitering och 

behandling. Då resultatet sammanställdes fann författarna variationer i deltagarnas tankar 

och förväntningar. Deltagarnas jakt på diagnos och orsak till problematiken är framträdande 

i de granskade studierna. Variationer finner författarna i tankar om det egna ansvaret i 

rehabiliteringen.  

6.1 Resultatdiskussion 

6.1.1 Tankar inför och under rehabilitering  

I subtemat patienters upplevelse av eget ansvar framkommer en variation mellan studiernas 

deltagare, där en del förstår vikten av self-management och andra inte. Self-management 

kopplas samman med self efficacy i tidigare forskning där kunskap om self-management ökar 

patientens self efficacy för att hantera smärtan (Lorig & Holman, 2003). Bandura (1978) 

förklarar sambanden mellan self efficacy och hanteringen av smärta. Patienter som tror på 

sin egen förmåga att kunna kontrollera sin smärta använder tidigare kunskap om hur de kan 

förbättra sin situation och kämpar också vidare i försök till att kontrollera smärtan. När 

smärtintensiteten ökar hos patienter med hög self efficacy finns tilltron till att kunna hantera 

detta hinder fortfarande kvar och de kämpar envist på för en lösning medan patienter med 

låg self efficacy inte kan hantera sin smärta och ofta ger upp (Bandura, 1978). I 

examensarbetets resultat framkommer att studiernas deltagare upplever en låg self efficacy 

till att hantera sin smärta och istället för att kämpa för en egen lösning lägger de över 

ansvaret på ansvarig vårdgivare. Att kunna och vilja hantera sin smärtproblematik ökar en 
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känsla av kontroll hos deltagare. Författarna till examensarbetet tolkar därför denna del av 

resultatet till Social Learning Theory och begreppet locus of control. Att själv vilja ha kontroll 

över sin problematik och hälsa tyder på att en person har en hög internal health locus of 

control. Utifrån examensarbetets resultat kan denna typ av kontroll identifieras hos vissa av 

studiernas deltagare. Till exempel har flera av deltagarna insett vikten av att själva vara en 

del i rehabiliteringen. Dessa deltagare har en förståelse för att deras påverkan på 

rehabiliteringen kan förbättra deras hälsa. I resultatet identifieras även external health locus 

of control där studiernas deltagare upplever en låg self efficacy till att själv hantera sin 

situation och lägger över ansvaret för behandling och rehabilitering hos vårdgivaren. Trots 

att det inte framkommer i studiernas resultat kan författarna till examensarbetet misstänka 

ett samband mellan hög self efficacy för self-management och hög internal health locus of 

control.  

Deltagarnas tankar inför och under rehabilitering består bland annat av tankar om att något 

ska gå sönder eller bli värre. Rädslan för att smärtan ska förvärras leder till att deltagare i 

studierna blir osäkra på om de får eller kan vara fysiskt aktiva. Många undviker därför fysisk 

aktivitet, vilket kan vara en del i rehabiliteringen. Detta beteende kallas rädsla -

undvikandebeteende och förklaras av Vlaeyen och Linton (2000). Rädsla för smärta i 

samband med rörelse och aktivitet gör att man undviker rörelsen eller aktiviteten som 

upplevs kunna orsaka smärtan.  

6.1.2 Förväntningar på rehabilitering 

En förväntning som framträdde i studiernas resultat handlar om förväntningar på diagnos. 

Resultatet visar att deltagare förväntar sig att få en diagnos eller en individuell förklaring till 

smärtans orsak. Detta resultat stärks genom att författarna till examensarbetet har hittat 

tidigare forskning som kommer fram till samma resultat. I en systematisk litteraturstudie av 

Verbeek, Sengers, Riemens och Haafkens (2004) har man kommit fram till att patienterna 

vill ha en klar diagnos och en orsak till smärtan. I examensarbetets resultat upplever 

deltagarna att en diagnos är en första del i behandlingen. De anser att man omöjligen kan ge 

rätt behandling utan att veta grunden till problemet. Författarna till examensarbetet kopplar 

denna typ av förväntning till Thompson och Suñols (1995) förklaring av ”normative 

expectations”. Denna förväntning innebär vad patienten tycker borde hända. Denna typ av 

förväntning är kopplad till nöjdhet och om vårdgivaren inte kan möta dessa förväntningar 

kan det leda till missnöje hos patienten. 

I examensarbetets resultat framkommer det också subteman som vikten av stöd och 

uppföljning, vikten av att bli trodd och tagen på allvar, hinder för rehabilitering och vikten av 

rätt information och råd om rehabilitering. Studiernas resultat redovisar deltagares önskan 
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om stöd och uppföljning. Deltagare har uttryckt specifikt att de önskar stöd från 

fysioterapeuten. Deltagare vill inte riskera att göra träningsövningar fel och författarna till 

examensarbetet inser att detta är en viktig del i patientmötet och i det kliniska arbetet. 

Författarna till examensarbetet tror att patienters oro att göra fel kan leda till att 

träningsprogram inte alls blir genomförda. Något som också tas upp i resultatet är vikten av 

att bli trodd och tagen på allvar. Deltagare upplever att sjukvården inte alltid tror på 

intensiteten av smärtan. Detta problem tas också upp i Verbeek m.fl. (2004) där det 

framkommer i resultatet att det är viktigt att bli hörd och trodd.  

I resultatet framkommer det att deltagare identifierat hinder för en lyckad rehabilitering. 

Deras upplevelser och erfarenhet utgör detta tema. Deltagarna är ofta missnöjda med 

vårdgivarens bemötande och därmed brister tilliten till denna person. Deltagare har haft sin 

problematik länge och har därför erfarenhet av långa väntetider och att man som patient ofta 

skickas runt till olika professioner. Delar av dessa upplevelser och erfarenheter ser deltagarna 

som hinder för rehabilitering. Samtidigt återkommer önskan om diagnos. Deltagarna ser 

bristen på diagnos som ett hinder för att en behandling ska lyckas. Deltagare önskar mer 

information om vad som orsakar problemet. De önskar sig också mer råd om hur de ska 

kunna hantera sin problematik. Genom att uppfylla dessa önskningar om information och 

råd anser författarna till examensarbetet att detta kan leda till att några av de upplevda 

hindren försvinner.  

6.1.3 Resultatet ur ett biopsykosocialt perspektiv 

I den biopsykosociala modellen ingår inte bara en biomedicinsk förklaring till smärta. I 

modellen ska den psykologiska och sociala delen räknas in lika mycket. På detta sätt ser man 

på hela människan och genom att ta hänsyn till alla delar i modellen kan man också förklara 

smärtan på ett bättre sätt (SBU, 2006). Genom att analysera resultatet ur ett biopsykosocialt 

synsätt kan man utläsa att deltagare i studierna påvisar ett behov av ett biopsykosocialt stöd. 

Utifrån detta synsätt kan man tolka att deltagarna inte bara upplever att en biomedicinsk 

lösning av smärtan är relevant utan att de samtidigt behöver stöd av vården i både den 

psykologiska och sociala delen. Enbart ett av subteman i resultatet handlar om den 

biomedicinska lösningen i form av kravet på diagnos. I andra delar av resultatet beskriver 

deltagarna vikten av att få stöd i rehabiliteringssituationer och samtidigt hur deras tankar 

och föreställningar kring smärtan påverkar dem. Det som framkommer i dessa teman kan 

inte uteslutas i en rehabilitering av denna patientgrupp. Det har visats att en biopsykosocial 

multimodal rehabilitering är fördelaktig för denna patientgrupp (Guzmán m.fl., 2002; SBU, 

2006). 
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6.1.4 Resultatet kopplat till socialkognitiv teori 

Den Socialkognitiva teorin beskriver hur individen, omgivningen och beteenden påverkar 

varandra (Kowalski & Westen, 2010). I de granskade studiernas resultat framkommer att 

deltagarna beskriver hur smärtan påverkar deras tankar och känslor negativt (beteende). 

Detta leder till minskad motivation (individ) för att träna samt en bristande tillit till 

vårdgivaren (omgivning), vilket också leder till motivationsbrist. Dessa samband leder till ett 

inaktivt beteende. Vikten av stöd och uppföljning uttrycks av studiernas deltagare. Inom 

detta subtema hittar man faktorer som i enlighet med socialkognitiva teorin påverkar 

varandra. Deltagarnas önskan (individ) om att få mer stöd av fysioterapeuten (omgivningen) 

i träningssammanhang minskar oron och rädslan av att göra fel (beteende) eller förvärra 

smärtan hos deltagarna. Stödet av fysioterapeuten (omgivning) ökar motivationen till 

träning. 

6.1.5 Överförbarhet 

Patienter med långvarig smärta räknas som en heterogen patientgrupp. Det innebär att de 

drabbade patienterna upplever olika symtom på sin smärta. Påverkan av faktorer som 

smärtintensitet, nedstämdhet och aktivitetsbegränsningar i det dagliga livet varierar hos 

dessa patienter (SBU, 2010). Deltagarna i de inkluderade studierna i detta examensarbete 

utgörs av totalt 180 deltagare med olika typer av långvarig smärta. Utifrån dessa 180 

deltagare kan deras tankar och förväntningar inför och under rehabilitering utgöra exempel 

på vad andra patienter med långvarig smärta kan ha för tankar och förväntningar inför 

liknande situation.  

6.2 Metoddiskussion 

En litteraturstudie har valts för att undersöka vad aktuell forskning säger om tankar och 

förväntningar inför rehabilitering hos patienter med långvarig smärta. Valet av att göra en 

systematisk litteraturstudie som granskar kvalitativ forskning upplevs fördelaktigt av 

författarna när det gäller att svara på examensarbetets syfte. Kvalitativa studier inkluderades 

därför att dessa beskriver upplevelser, erfarenheter och känslor hos deltagarna. Som 

författare får man en djupare och ökad förståelse för det fenomen som ska undersökas 

(Forsberg och Wengström, 2013). Detta examensarbete inkluderar 6 studier som 

tillsammans utgör 180 deltagare och ger därför chans till ett brett resultat. Att söka fakta från 

flera redan publicerade studier kan innebära att fler personer ingår och en större variation av 

tankar och förväntningar kan analyseras. Därför valdes en systematisk litteraturstudie med 
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kvalitativ design. Kvalitativ forskning ger en djupare förståelse för tankar och upplevelser och 

därmed svarar denna typ av forskning examensarbetes syfte. 

6.2.1 Urval och datainsamling 

Databaserna CINAHL plus och Discovery har använts för att få ett brett sökresultat. 

Discovery är en ämnesövergripande databas med bland annat vetenskapliga artiklar. 

Discovery har använts för att få ett brett sökresultat eftersom Discovery söker i flera 

databaser samtidigt. CINAHL plus är en ämnesspecifik databas som riktar sig mot 

upplevelsebegrepp och passar för detta examensarbete. Inklusions- och exlusionskriterierna 

för detta examensarbete utformades utifrån syftet med examensarbetet. Engelskspråkiga 

studier inkluderades i examensarbetet för att underlätta förståelsen. Annat språk 

exkluderades för att minimera översättningsfel och omtolkning. Genom att exkludera andra 

språk finns risken att eventuella studier av hög kvalitet som svarar på examensarbetets syfte 

faller bort redan i sökningen. Då risken för omtolkning är stor vid översättning av studierna 

anses ändå begränsningen “English language” som en fördel. Studier som är publicerade år 

2000 eller senare har inkluderas. Fördelen är att det ger ett uppdaterat forskningsläge. 

Författarna är medvetna om att detta medför en risk att studier med hög kvalitet och som är i 

enlighet med syftet exkluderas. Dock kan rehabiliteringen för patienter med långvarig smärta 

ha förändrats och de studierna om förväntningar hos denna patientgrupp blir då inte längre 

överensstämmande med dagens förväntningar på rehabilitering.  

Vetenskapsrådet (2011) förklarar peer review så här ”Peer review, det vill säga sakkunnig 

granskning, innebär att bedömningen görs av forskare som är kunniga inom det 

forskningsfält en ansökan gäller.”. Endast studier som är publicerade i en tidskrift som har 

reviewers har inkluderats i detta examensarbete, vilket betyder att endast vetenskapliga 

studier ingår i examensarbetet. Då syftet ska svara på hur patienter med långvarig smärta 

tänker och förväntar sig sin rehabilitering är långvarig smärta ett inklusionkriterium. Studier 

med andra diagnoser eller sub-akut och akut smärta valdes bort för att dessa inte svarar på 

examensarbetets syfte. Litteraturöversikter exkluderas då dessa inte räknas som primära 

källor.  

6.2.2 Genomförande och analys 

Femton studier valdes ut för djupgående läsning då de till en början gav intryck till att svara 

på examensarbetets syfte. Med syftet och inklusions- och exklusionskriterier i åtanke föll 9 

stycken bort och 6 stycken mötte kriterierna för vidare granskning och analys. För att öka 

tillförlitligheten i examensarbetet lästes de utvalda studierna flera gånger av båda författarna, 
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var för sig och sedan tillsammans. De olika studierna och dess resultat diskuterades 

författarna emellan. Kvalitetsgranskningen av studierna gjordes tillsammans för att minska 

eventuella missförstånd i språket och för att inte missförstå granskningsmallen. Då dessa 

missförstånd kan leda till att granskningen blir felgjord valdes granskningen att göras 

tillsammans i stället för enskilt, detta ökar tillförlitligheten i examensarbetet. Författarna är 

medvetna om att det finns nackdelar med detta i form av att författarna kan ha påverkat 

varandra under granskningen och att det i sin tur kan ha påverkat granskningsresultatet.  

Analysmetod för detta examensarbete är enligt Evans (2002). Författarna har noggrant läst 

igenom studierna flera gånger, identifierat nyckelfynd, teman och subteman och denna 

process minskar risken för att missa viktig data. Eftersom denna process sker stegvis har 

analysarbetet underlättats då det är en stor mängd data som ska utforskas. I 

resultatredovisningen underlättar denna modell för läsaren då det är lätt att följa teman och 

subteman i löpande text. Nackdelen kan vara att det uppkommer svårigheter med att hitta 

teman och subteman då det är mycket data som ska analyseras och sammanställas. Då syftet 

med examensarbetet är att undersöka tankar och förväntningar och inte jämföra data är 

Evans (2002) en fördelaktig metod då den ger möjligheten att syntetisera kvalitativ data. 

Kvalitativ metodik kan vara svårt att reproducera. En svaghet med analysmetoden i detta 

examensarbete, då det är kvalitativ forskning som analyserats, är att reproducerbarheten blir 

lägre. Risken för omtolkning finns vid kvalitativ dataanalys vid systematiska litteraturstudier 

med kvalitativ ansats och det kan resultera i att en annan forskare kan tolka materialet på ett 

annat sätt och därmed framställa andra teman och subteman. Fler systematiska 

litteraturstudier med kvalitativ syntes behövs för att utveckla denna analysmetod. Trots 

dessa svagheter är Evans (2002) en analysmetod som bidrar till att svara på examensarbetets 

syfte genom att man i analysen syntetiserar kvalitativ forskning.    

Då alla vetenskapliga studier som ingått i examensarbetet är skrivna på engelska och 

författarnas modersmål är svenska finns risken för språkliga missförstånd. Därför lästes 

studierna av författarna var för sig för innan innehållet diskuterades tillsammans. På detta 

sätt minskar risken för feltolkning av innehållet i de vetenskapliga studierna och ökar 

trovärdigheten för resultatet i examensarbetet. Författarna är medvetna om att feltolkning 

kan ske omedvetet. För att minimera risken för felaktig omtolkning har citat och nyckelfynd 

redovisats på originalspråk.  

Nyckelfynden som identifierades under analysprocessen togs fram av författarna enskilt för 

att sedan jämföras av författarna tillsammans. Författarna diskuterade sedan vilka 

nyckelfynd i studierna som svarar mot examensarbetets syfte. På detta sätt får författarna en 

överblick av varje enskild studie och denna process kräver att författarna var för sig får en 

ökad förståelse för studien. Det ökar även chansen att flera nyckelfynd identifieras. Det finns 
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en risk att en av författarna kan missa ett nyckelfynd i en studie där den andra författaren 

hittar ett, på så sätt kan författarna kompensera varandra och risken för att data går förlorad 

minskar. Detta ökar tillförlitligheten för examensarbetet. Författarna upplevde en viss 

svårighet i att ta fram relevanta teman utifrån nyckelfynden. Då deltagarna i studierna hade 

många olika tankar och förväntningar var det svårt att hitta tydliga variationer mellan 

studierna. 

6.2.3 Styrkor och svagheter med litteraturstudie 

Att examensarbetet har skett systematisk styrks av metoden där alla steg är grundligt 

redovisade (Forsberg och Wengström, 2013). Tillförlitligheten för resultatet i examensarbetet 

ökar med denna väl förklarade metod som leder till att det ska gå att reproducera denna 

litteraturstudie med liknande resultat. Valet av att göra en systematisk litteraturstudie leder 

till att man kan ha tillgång till en variation av deltagare och kan därmed tillföra en variation 

av åsikter. Det ökar troligheten att resultaten blir mer överförbara.  

Svagheter med en systematisk litteraturstudie är att resultatet baseras på andra resultat och 

inte direkt på grunddata. Detta leder till att faktorer som ansiktsuttryck, tonlägen och känslor 

hos deltagare inte finns tillgängliga att tolka.  

6.3 Etikdiskussion 

Vetenskapliga studier lägger till grund för resultatet i detta examensarbete. Dessa studier är 

etiskt godkända och kunde därför inkluderas i examensarbetet. Detta är en viktig aspekt 

eftersom det exkluderar etisk tveksamma studier. Författarna har varit noggranna med att 

behålla en neutral syn genom hela arbetet, framför allt i sammanställningen av resultatet. 

Författarna har på ett öppet och ärligt sätt redovisat resultatet utan att medvetet ha förvrängt 

studiernas resultat för att bättre passa in i examensarbetet. Analysen av resultatet har i 

enlighet med Evans (2002) genomförts av båda författarna, först enskilt för att inte 

författarna ska påverka varandras förståelse av datan och sedan gemensamt. I enlighet med 

APA redovisas alla referenser som ingår i examensarbetet i löpande text samt i en 

referenslista så att de lättare kan hittas. Detta gör det enkelt för läsaren att finna primärkällor 

till examensarbetet.  
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7 SLUTSATS 

Syftet med examensarbetet var att undersöka vilka tankar och förväntningar patienter med 

långvarig smärta har inför och under rehabilitering. Syftet besvaras i resultatet i form av två 

teman: Patientens tankar inför och under rehabilitering och Förväntningar på rehabilitering. 

Under dessa teman redovisas subteman som ger en djupare inblick i dessa tankar och 

förväntningar. Under temat Tankar inför och under rehabilitering går det att utläsa vad 

studiernas deltagare tänker om stöd och uppföljning, upplevelser av eget ansvar, upplevda 

hinder för rehabilitering och vikten att bli trodd och tagen på allvar. Behovet av stöd av 

fysioterapeuten när det gäller träningssituationer, uppföljning och self-management har lyfts 

fram av deltagarna i de granskade studierna. Genom att vara lyhörd för patientens tankar och 

förväntningar kan man som fysioterapeut få en förståelse för vilka eventuella hinder 

patienten upplever inför rehabiliteringen och därmed ge specifik feedback på hur patienten 

kan tackla dessa hinder. Under temat Förväntningar på rehabilitering är förväntningen på 

diagnos och kunskap om orsaken till smärtan viktigt för studiernas deltagare. Att ge 

fysioterapeuten inblick i hur betydande denna förväntning på diagnos är för patienten ger 

fysioterapeuten en chans att förbereda en pedagogisk förklaring för att på bästa sätt beskriva 

smärtan för patienten.  

Att undersöka hur tankar och förväntningar ser ut hos denna patientgrupp kan ge vägledning 

om vad patienterna förväntar sig i form av stöd och information men också vägledning om 

vilken typ av rehabilitering som kan passa patienten bäst. I dagsläget finns mest forskning 

kring hur patienter med långvarig smärta upplever sin smärta samt vilken rehabilitering som 

passar dessa patienter bäst. Det behövs mer forskning kring denna patientgrupps tankar och 

förväntningar då dessa behövs tas hänsyn till för att uppnå en så lyckad rehabilitering som 

möjligt.   
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BILAGA B. Översikt över analyserad litteratur 

Studie 1 Syfte Metod Resultat 

Hurley, M., Walsh, N., 
Bhavnani, V., Britten, N., & 
Stevenson, F. (2010). Health 
beliefs before and after 
participation on an 
exercised-based 
rehabilitation programme 
for chronic knee pain: Doing 
is believing. BMC 
Musculoskeletal Disorders, 
1131. doi:10.1186/1471-
2474-11-31 
 

Syftet var att undersöka 
hälsotankar, upplevelser, 
behandling och 
förväntningar hos personer 
med långvarig knäsmärta 
och undersöka om, hur och 
varför dessa ändras efter 
att ha deltagit i ett 
knärehabiliteringsprogram. 

Kvalitativ Det framkommer i resultatet 
att deltagarna bl.a. upplevde 
att de fått för lite 
information om sitt 
smärtproblem och pga. det 
är många av deltagarna 
rädda att knäet ska gå 
sönder vid fysisk aktivitet.  

Studie 2 Syfte Metod Resultat 

Allcock, N., Elkan, R., & 
Williams, J. (2007). Patients 
referred to a pain 
management clinic: beliefs, 
expectations and priorities. 
Journal of Advanced 
Nursing, 60(3), 248-256. 
doi:10.1111/j.1365-
2648.2007.04400.x 

Syftet var att undersöka 
patienters smärttankar och 
känslor i relation till att få 
remiss till en smärtklinik, 
deras förväntningar på 
smärtkliniken och deras 
prioriteringar för 
förbättring i förhållande till 
deras smärtpåverkade liv. 

Kvalitativ I resultaten framkommer det 
att deltagarna uttrycker att 
de vill ha en förklaring till 
smärtan och ser diagnos som 
ett första steg mot 
förbättring. De anser det 
viktigt att bli förstådd och 
hörd. Nästan alla deltagare 
ville ha behandling för 
smärtan på smärtkliniken. 

Studie 3 Syfte Metod Resultat 

Liddle, S., Baxter, G., & 
Gracey, J. (2007). Chronic 
low back pain: patients' 
experiences, opinions and 
expectations for clinical 
management. Disability & 
Rehabilitation, 29(24), 
1899-1909. 

Syftet var att undersöka 
upplevelser, åsikter och 
behandlingsförväntningar 
hos patienter med 
långvarig ländryggssmärta 
för att identifiera vilka 
faktorer i behandling de 
anser mest värdefulla. 

 

Kvalitativ I resultatet beskrivs hur 
deltagarna förväntar sig en 
diagnos eller orsak till sin 
smärta och det belyses även 
hur viktigt deltagarna tycker 
att det är med stöd och 
uppföljning. Det 
framkommer även att 
deltagarna vill ha 
information och råd och 
många deltagare har insett 
vikten av self-management 
och vissa förväntar sig 
smärtlindring av 
vårdgivaren. 
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Studie 4 Syfte Metod Resultat 

Mårtensson, L., & Dahlin-
Ivanoff, S. (2006). 
Experiences of a primary 
health care rehabilitation 
programme. A focus group 
study of persons with 
chronic pain. Disability & 
Rehabilitation, 28(16), 985-
995. 

Syftet med studien var att 
beskriva personers, med 
långvarig smärta, 
upplevelser av ett 
rehabiliteringsprogram. 

Kvalitativ Det framkommer i resultatet 
att deltagarna förväntade sig 
att ledarna av 
rehabiliteringsprogrammet 
skulle vara experter och 
behandla dem som patienter. 
Deltagarna beskrev sig själva 
som sårbara och isolerade 
från omvärlden eftersom de 
känt sig misstrodda av 
personer i omgivningen. De 
önskade mer individuellt 
stöd från vårdgivarna i 
rehabiliteringsprogrammet.   

Studie 5 Syfte Metod Resultat 

Campbell, C., & Guy, A. 
(2007). 'Why can't they do 
anything for a simple back 
problem?' A qualitative 
examination of expectations 
for low back pain treatment 
and outcome. Journal of 
Health Psychology, 12(4), 
641-652. 

Syftet med studien var att 
undersöka och få en 
förståelse för deras 
förväntningar på 
rehabilitering och relatera 
det till nuvarande vård. 

Kvalitativ  I resultatet framkommer att 
deltagarna har ouppfyllda 
förväntningar och många har 
blivit besvikna över 
bemötandet från sjukvården. 
De vill att behandlaren ska 
ge dem en diagnos och bota 
deras smärta. Många är 
besvikna över att inte ha fått 
någon orsak till smärtan. Det 
tas även upp att vissa 
patienter börjar förstå hur de 
själva kan hantera smärtan. 
Många är dock besvikna och 
har till och med gett upp 
förhoppningarna om att bli 
bra.  

Studie 6 Syfte Metod Resultat 

Dima, A., Lewith, G. T., 
Little, P., Moss-Morris, R., 
Foster, N. E., & Bishop, F. L. 
(2013). Identifying patients' 
beliefs about treatments for 
chronic low back pain in 
primary care: a focus group 
study. British Journal of 
General Practice, 63(612), 
490-498. 
doi:10.3399/bjgp13X669211 

Syftet var att undersöka 
patienters, med långvarig 
ländryggssmärta, 
inställning och att 
identifiera patienters 
tankar om 
ländryggsbehandling 
behandling. 

Kvalitativ I resultatet beskrivs det att 
patienterna anser det viktigt 
att få rätt diagnos av rätt 
vårdare för att kunna få den 
rätta behandlingen. De anser 
även att det är viktigt att få 
en individualiserad 
behandling och att 
information och råd om vad 
som händer i kroppen är 
viktigt. Deltagarna har 
delade meningar om vem 
som ska ha ansvaret för sin 
behandling där vissa anser 
att de själva måste vara 
delaktiga och ta ansvar 
medan andra anser att det är 
läkaren som bör ta alla 
beslut. 
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BILAGA C. Kvalitetsbedömning 

Studie → 

 

1.Hurley, 

Walsh, 

bhavnani, 

Britten & 

Stevenson 

(2010) 

2.Allcock, 

Elkan & 

Williams 

(2007) 

3.Liddle, 

Baxter & 

Gracey 

(2007) 

4.Mårtens

son & 

Dahlin-

Ivanoff 

(2006) 

5.Campbell 

& Guy 

(2007) 

6.Dima 

m.fl. 

(2013) 

Fråga ↓ 

 

1a Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

2a Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

2b Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

2c Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

2d Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

2e Nej Ja Ja Ja Ja Nej 

3a Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

3b Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

3c Nej Nej Oklart Oklart Oklart Ja 

3d Ja Ja Ja Ja Ja Oklart 

4a Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

4b Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

4c Nej Nej Oklart Oklart Oklart Oklart 

4d Oklart Oklart Ja Ja Ja Oklart 

5a Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

5b Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

5c Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

5d Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

5e Oklart Nej Oklart Oklart Oklart Oklart 

5f Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

5g Oklart Nej Nej Nej Nej Nej 

Bedömning Hög Hög Hög  Hög Hög Hög 
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