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Abstrakt 

Syftet med denna studie var att kvalitativt undersöka implementeringen av en ny 

hybridbehandling, med specifikt fokus på en nyutvecklad modul för kronisk smärta och 

samsjuklig förstämningsproblematik utvecklad av CHAMP. Detta gjordes genom att undersöka 

både behandlare och mottagares upplevelse av att genomföra denna behandling och modulen. 

Intervjuer med behandlare (N=4) och mottagare (N=8) analyserades parallellt med induktiv och 

deduktiv tematisk analys. Genom analyserna framträdde fyra huvudtema för var subgrupp: 

meningsfullt arbete, individuell anpassning, strukturella utmaningar och komplext moment för 

behandlarna. Dessa huvudteman skapar kärntemat behov av flexibilitet. För mottagarna 

framträdde Förändring genom behandling, viktigt, samarbete med behandlare och utmanande 

arbete, vilket sammanfattas i kärntemat meningsfullt samarbete. I jämförelse av analyserna 

visar det sig att behandlare och mottagare speglar varandra i deras upplevelser. Studiens slutsats 

är att behandlare och mottagare finner hybridbehandlingen och den nya modulen fördelaktig 

under förutsättningen att det finns en flexibilitet kring individuella behov. Resultatet ger 

implikationer för hybridbehandlingen och den nya modulens utvärderingsarbete. 

Rekommendationer ges på hur behandlingen kan utvecklas för att stötta behandlare i 

användandet av manualen, och förslag på framtida forskning till att undersöka behandlingens 

effekt på riktade grupper föreslås. 
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Abstract 

The purpose of this paper was to examine CHAMP’s new hybrid emotion-focused treatment 

and context-sensitivity module for chronic pain and comorbid mood disorder using qualitative 

research method. Both therapists’ and recipients’ experience of the treatment was examined. 

Interviews was carried out with therapist (N=4) and recipients (N=8) and analyzed collaterally 

using inductive and deductive thematic analysis. Though the analysis four main themes 

appeared for each participant group: meaningful work, individual accommodation, structural 

challenges, and complex element for the therapists. These main themes create a core theme 

called necessity of flexibility. For the recipients appeared change trough treatment, important, 

cooperation with the therapist and challenging work, which is summarized within the core 

theme meaningful cooperation. Side-by-side comparisons showed that therapist and recipient 

mirror each other in their experiences. The conclusion is that therapist and recipients find the 

hybrid emotion-focused treatment favorable, provided there is a flexibility around individual 

needs. The result gives implications on the evaluation of the hybrid emotion-focused treatment 

and the context-sensitivity module. Recommendations are given on how to develop the 

treatment to support the therapists’ adherence to the manual, and suggestions were made for 

future research to focus on examining the treatment effect on directed groups. 
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Inledning 

Smärta kan ses som den upplevelsen som binder samman mänskosläktet: alla har någon gång 

känt smärta. Samtidigt är smärta kanske den upplevelse som tydligast av allt medvetandegör 

vår avskildhet från vår omvärld: ingen kan någonsin känna den smärta om du känner på det 

sättet som du upplever det. Smärtan är bunden till din kropp och dina sinnen, med otaliga 

faktorer som påverkar upplevelsen. Försök att förstå och operationalisera upplevelsen av 

smärta har gjorts otaliga gånger och på oräkneliga sätt, men det bästa sättet vi har idag är 

kanske det äldsta av dem, att fråga och lyssna. Smärta är subjektiv. Det uppskattas att 

långvarig smärta är och blir ett allt större problem som kommer påverka allt fler i vårt 

samhälle (SBU, 2010). Att leva ett liv med långvarig smärta påverkar självklart alla individer 

på olika sätt, men man har sett att det tenderar att finnas stark negativ påverkan på individers 

liv och psykiska mående. Detta tillsammans med att långvarig smärta idag har blivit ett allt 

större problem har ökat behovet av effektiva behandlingar som kan påverka både smärtan och 

det psykiska måendet. 

 De medicinska och farmakologiska behandlingarna som utvecklats har ofta haft 

mycket begränsad framgång i att behandla smärta och i många fall har de även varit kopplade 

till signifikanta aversiva bieffekter (Läkemedelsverket, 2017). Därför har ett allt större 

intresse för psykologisk behandling växt fram, och psykologiskt grundad behandling är idag 

den typ av behandling som anses ha bäst behandlingseffekt (SBU, 2010). Dessa behandlingar 

fokuserar i hög grad på att arbeta med smärtbeteenden och att lära ut färdigheter kopplat till 

smärta. Den effekt som psykologiska behandlingar har är dock begränsat.  

 Med detta som bakgrund finns det ett behov av att utvärdera psykologiska 

behandlingar samt att undersöka kvalitativa aspekter av dessa behandlingar. Detta för att 

undersöka vilka bakomliggande faktorer som kan vara drivande i en effektiv psykologisk 

behandling. För denna studie är vi speciellt intresserade av att få en kvalitativ helhetsbild av 
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en hybridbehandling och av en modul inom denna behandling, med mål att denna kunskap i 

förlängningen kunna främja vidareutveckla psykologisk behandling för kronisk smärta. För att 

en helhetsbild skall erhållas blir det viktigt att vi ser till upplevelser från både behandlare och 

den som mottagit behandlingen, då båda grupperna anses kunna ge varierande och unika 

inblickar i behandlingen. 

Bakgrund  

Kronisk smärta har blivit ett allt vanligare förekommande problem i samhället och kostar i 

dagsläget stort, både i psykiskt lidande och resurser (Linton, 2013; SBU, 2010). Enligt 

”International Association for the Study of Pain” (IASP) definieras smärta som en obehaglig 

sensorisk och känslomässig upplevelse associerad med hotande, eller existerande 

vävnadsskada eller beskriven i termer av sådan skada (Gorczyca, Filip, & Walczak, 2013). Att 

smärta, och speciellt långvarig kronisk smärta är ett stort hälsoproblem är tydligt. Antalet 

sökande för smärtrelaterade problematik som söker sig till sjukvården har stadigt ökat sedan 

1980-talet. Enligt statistiska centralbyråns publikation om ohälsa och sjukvård (2006), 

framkommer det att 71% av kvinnor i ålder 16–84 år, samt 58% av män i samma åldersgrupp, 

besväras av olika typer av smärta. I en stor Europeisk studie var det uppskattat att 19% av 

populationen kommer vid något tillfälle av deras lida av kronisk smärta (Breivik, Collett, 

Ventafridda, Cohen, & Gallacher, 2006). Smärta är den främsta anledningen att söka vård i 

Sverige (Elliott, Smith, Penny, Smith, & Chambers, 1999). Det handlat främst om värk från 

nacke, skuldror och axlar för kvinnor, och män besväras främst av ryggvärk, höftsmärtor och 

värk i nacke och axlar.  

 Definitionen av kronisk smärta varierar mellan olika källor, men gemensamt är 

en förlängd period av smärta som leder till signifikant lidande och försämrat mående (eg. 

Oosterman, Derksen, van Wijck, Kessels, & Veldhuijzen, 2012; Singh et al., 2016).  Den 

förlängda perioden av smärtsymtom måste ha pågått tre till sex månader efter det att den 
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ursprungliga vävnadsskadan läkt (Linton, 2013). Efter denna period genomgår det centrala 

nervsystemet permanenta förändringar som påverkar individens smärtupplevelse (Linton, 

2013; Singh et al., 2016). Enlig Tracey och Bushnell (2009) är kronisk smärta orsakat av 

förändringar i individens nervsystem, vilket gör att smärtsignalerna förstärks. Detta beror på 

en kombination av överaktivitet i flera nivåer i det neurologiska smärtnätverket mellan 

smärtreceptorer och hjärnan, samt underaktivitet i neurologiska nätverk som modifierar 

smärtsignaler, en process som benämns som sensitisering (Gorczyca et al., 2013).  

Med andra ord är sensitisering en process som leder till förändring i nervsystemet, och skapar 

större smärtsensation (Singh et al., 2016). Denna process blir förstärkt över tid och påverkar 

individens smärt-perception och beteende i förhållande till smärta, och blir därmed mycket 

svår att behandla. Detta innebär att behandling vars fokus ligger på symptomreducering ger 

mycket begränsad effekt (Tracey & Bushnell, 2009).  

Historiskt sett har smärt behandling fokuserat på symptomreducering, ofta med 

hjälp av narkotikaklassad medicinering. Enligt data från läkemedelsverket har de 

farmakologiska preparat för att behandla smärta begränsad effekt som avtar över tid 

(Läkemedelsverket, 2017). Detta ger implikationer för behandling av kronisk smärta, då ett 

fokus på en förminskning av symptom och smärtintensitet inte är ett framgångsrikt 

tillvägagångssätt (Oosterman et al., 2012). Det finns därmed ett behov av att befästa 

psykologiska behandlingar där fokus inte ligger på att förmildra smärtan, men på acceptans 

och förbättrad livskvalitet trotts smärta (Brennstuhl, Tarquinio, & Montel, 2015; SBU, 2006; 

Tracey & Bushnell, 2009; Williams & Schäfer, 2016).  

Psykologisk behandling vid Kronisk smärta 

Med detta som bakgrund har psykologisk behandling blivit det naturliga fokuset för kronisk 

smärta och under de senaste 30 åren har en allt mer gedigen forskningsbas kring hur 

psykologiska faktorer spelar in i uppkomst, vidmakthållande och behandling av kronisk 
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smärta (Müller et al., 2016). Den psykologiska förklaringsmodellen med kanske störst 

vetenskapligt stöd i dagsläget är Fear-Avoidence modellen. Den baserar sig på en 

beteendeterapeutisk ansats vars kärnpunkt bygger på ett cykliskt förlopp av maladaptiva 

responser till smärta över tid vilket leder till ökad smärta. Därmed är rädsla- och undvikande 

responsen till smärtan drivande. Genom att skapa en alternativ beteenderepertoar kan man 

minska smärtans effekt hos individen och bidra till minskade konsekvenser av smärtan, 

exempelvis genom att exponera för rörelserädsla så undvikanden minskas och de maladaptiva 

beteendemönstren ersätts (Vlaeyen & Linton, 2012). Denna förklaringsmodell av smärta 

ligger till grund för ett flertal terapeutiska behandlingsinsatser. Den här typen av behandling 

kallas för ”beteendemedicinsk” eller ”beteendeterapeutisk” och har enligt SBU (2010) starkt 

stöd för att ge en ökad aktivitetsnivå hos klienter jämfört med endast träning eller ingen 

behandling. Argumentet som framförs är att genom att minska effekten av smärtan i 

individens liv, snarare än upplevelsen av smärtan i sig, kan man öka psykiskt och fysisk hälsa 

samt minska de negativa konsekvenserna av smärtan. Dock har denna typ av insatser 

fortfarande låg eller ingen effekt på skattad smärta och liten effekt på mående hos individer 

(SBU, 2010). Dessutom visar vår litteratursökning med nyckelorden ”pain”, ”qualitative” och 

”psychotherapy*” att dagens forskning brister i att undersöka kvalitativa aspekter av 

terapeutisk smärtbehandling. Detta stämmer framför allt i frågan hur patienterna själva 

upplever behandlingen och hur behandlarna upplever att delge behandlingen.  

Kronisk smärta och emotionellt lidande 

Emotionellt lidande är en grundbalk i kronisk smärta, till den grad att det är definierande för 

lidandet som smärta skapar (Linton, Flink, Schrooten, & Wiksell, 2016). Det emotionella 

lidandet innefattar många typer av emotionell svårighet, exempelvis ilska (Trost, 

Vangronsveld, Linton, Quartana, & Sullivan, 2012) och rädsla (Vlaeyen & Linton, 2012), 

men för syftet av denna uppsats kommer vi att fokusera oss på samexistensen av nedstämdhet 
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samt depression och kronisk smärta, vilket är en vanligt förekommande kombination (Linton 

et al., 2016). Uppskattningsvist, av de individer som lider av kronisk smärta har ca 50% 

samsjuklig depressivitet, med ett komplext samband och odefinierad kausalitet (Linton & 

Bergbom, 2011). Kombinationen av kronisk smärta och depression försämrar dessutom 

behandlingsdelaktigheten och är associerat med försämrad utkomst av behandling (Williams 

& Schäfer, 2016).  

Det finns ett flertal ansatser till att förklara sambandet mellan smärta och 

depression, sammanfattningsvist kan man dela upp dessa teorier i tre ansatser: Först, vid 

depression som den primära diagnosen är individen mer benägen att uppmärksamma och 

tolka smärtsamma stimuli (Linton, 2013), och depression är associerat till utvecklingen av 

kronisk smärta (Linton & Bergbom, 2011). En annan förklaring till den höga samprevalensen 

mellan smärta och depression är en bakomliggande predisponering att utveckla båda tillstånd, 

till exempel individens tendens att katastrofieriera (Neblett, Mayer, Hartzell, Williams, & 

Gatchel, 2016). Slutligen, att leva med kronisk smärta är i sig en predisponering för 

utvecklandet av nedstämdhet och depression (Arnow et al., 2011; Coifman & Bonanno, 2010; 

Lumley et al., 2011; Statistiska centralbyrån, 2006; Williams & Schäfer, 2016). Det finns 

därmed ett behov, samt rekommendation från SBU (2010) att utveckla bättre behandlingar 

som tar hänsyn till individer med kronisk smärta och samsjukligt förstämningssyndrom.  

Trots att SBU (2010) idag rekommenderar beteendepsykologiska insatser, då 

dessa har bättre effekt än majoriteten av existerande behandlingar, så kvarstår det faktum att 

beteendepsykologiska insatser har en relativt liten effekt samt begränsad insikt i den 

kvalitativa upplevelsen av behandlingen. Av denna anledning är det viktigt att man fortsätter 

att driva utveckling av behandlingar framåt och bemöta det emotionella lidandet som är 

kopplat till kroniska smärtsyndrom (SBU, 2006). 
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Transdiagnostik. Historiskt sett har man vanligtvis vid flera samsjukliga 

diagnoser sett varje diagnos som enskilda entiteter, som krävt olika separata behandlingar 

(Linton et al., 2016). Ett relativt nytt sätt att närma sig problematiken kring samsjuklighet har 

föreslagits där man fokuserar på att identifiera gemensamma underliggande drivande aspekter 

av utvecklandet av ohälsa, kallat trasdiagnostiksteori (Harvey, 2004). Genom att korrekt 

identifiera de underliggande mekanismerna kan man också genomföra en mer korrekt och 

bättre riktad behandling för att nå bättre behandlingsresultat. 

Linton och kollegor (2016) föreslår att både förstämningssyndrom och kronisk 

smärta kan konceptualiseras utifrån bister i förmågan till att använda av reglerande strategier 

på ett flexibelt vis. Vid både smärta och nedstämdhetssyndrom uppmärksammas individen på 

obehag och blir då uppmanade att ta till strategier för att neutralisera obehaget. Strategier som 

används för att hantera dessa båda problem har en mycket hög grad av överlappning, till 

exempel undvikande, söka stöd hos andra, uthärdande för att nämna några. Dessa 

överlappande strategier indikerar att dessa båda problematiker kan ha en gemensam drivande 

faktor bakom sig. Linton och kollegor (2016) föreslår att den faktor som kan vara drivande i 

utvecklandet av långvarig smärta och förstämningssyndrom skulle vara oförmåga att korrekt 

avgöra när vilken typ av regleringsstrategi för individens emotion, eller smärtsensation, bör 

tillämpas. Detta då det sedan tidigare är känt att överanvändandet av ensidiga strategier för att 

hantera smärta eller negativa affekter tenderar till att leda till negativt psykiskt mående (Flink, 

Boersma, & Linton, 2013; Liverant, Kamholz, Sloan, & Brown, 2011). Det tycks som att 

flexibilitet i användandet av strategier är en viktig faktor för varför vissa individer klarar 

stressfyllda livssituationer bättre än andra (Cheng, 2001). 

Kontextkänslighet som transdiagnostisk faktor. Linton och kollegor (2016) 

förslår att vår förmåga att korrekt avläsa vår omgivning, vår kontext, är avgörande för att vi 

skall kunna välja en lämplig strategi för att bemöta det obehag vi upplever. En strategi i sig 
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själv kan inte ses som adaptiv eller maladaptiv utan det är endast i relation till omgivningen 

den utövas inom (Bonanno, Papa, Lalande, Westphal, & Coifman, 2004). Individer som över 

tid utvecklat långvarig smärta och någon typ av förstämningssyndrom skulle kunna förklaras 

delvis genom en brist i förmågan till att korrekt läsa av sin omgivning och på så sätt uppleva 

svårigheter i att på ett funktionellt sätt reglera obehag något som i längden agerar 

vidmakthållande för problemet (Coifman & Bonanno, 2010). Förmågan att känna in kontext 

korrekt och att kunna applicera olika typer av strategier för att hantera situationen är alltså 

essentiellt för att kunna reglera känslor och för att kunna reglera smärta (Aldao, 2013; Aldao 

& Nolen-Hoeksema, 2012; Bonanno et al., 2004). Det är denna teori som har legat som grund 

i utformandet av CHAMP’s hybridbehandling, också baserat på rekommendationerna gjorda i 

Linton m.fl (2016) artikel. Hybridbehandlingen introducerar modul för att träna upp 

emotionsreglering baserat på kontext: Kontextkänslighetsmodulen.  

Den nya behandlingen  

Den aktuella hybridbehandlingen är en exponeringsbaserad behandling med starka influenser 

av DBT. Behandlingen är indelad i fem faser med olika mål som bland annat handlar om att 

öka acceptans för smärtan, utvecklandet av nya strategier och färdigheter, samt öka förmågan 

till emotionsreglering baserat på signaler i individens omgivning. Behandlingen är riktad till 

individer som lider av kronisk smärta och har eller har haft samsjuklig problematik av 

depression och/eller ångest. Hybridbehandlingen består av 15 sessioner, uppdelat i 5 faser, 

alla med definierade objektiv som bygger vidare på varandra. I figur1 följer en 

sammanfattning av hybridbehandlingens alla faser: för utförlig beskrivning av samtliga steg, 

se studie skriven av Linton och Fruzzetti (2014). För denna studiens syfte kommer vi enbart 

att fokusera på fas IV, det vill säga den fas i behandlingen som berör utvecklandet av 

kontextkänslighet.  
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Fas IV handlar specifikt om att träna upp kontextkänslighet, vilket här handlar 

om att tillämpa egenskaper att dela med sig om känslor samt berätta om sin smärta på ett sätt 

som "respekterar" omgivningens krav. Målet med kontextkänslighetsmodueln är att (1) 

Behandlingsfas Exempel på tekniker typiska för fasen 

I. Skapande av allians Validering, kedjeanalyser, målsättning 

II. Utveckla egenskaper inför exponering 

samt inför reglering av emotion och smärta  

Psykoedukation, träning av specifika 

egenskaper (ex. andning, distraktion etc.) 

III. Exponering av emotioner och rörelse Beteende experiment, exponering in-vivo 

IV. Träna kontextkänslighet Kontextuella signaler, kommunikation och 

emotionsreglerings färdigheter 

V. Upprätthållande Identifiera nyckelelement för behandlingen 

Figur 1: Kort översikt av hybridbehandlingen 

förbättra relationer genom att dela upplevelser av smärta och känslor, (2) träna på att 

identifiera de tillfällen som kan leda till tillfredställande konsekvens av att dela med sig, (3) 

träna på hur man berättar på ett validerande sätt, samt (4) använda emotionsreglerings 

strategier. En del av detta steg är att göra kedjeanalyser för att identifiera hur man delar med 

sig av sina känslor i dagsläget. Även rollspel tillämpas för att praktiskt träna på hur man kan 

uttrycka sig. En del av kontextkänslighets modulen handlar om att analysera partnerns 

reaktion efter man berättat om sina känslor/smärta och hur man applicerar sitt beteende 

därefter. Detta uppnås genom rollspel där behandlaren spelar upp reaktioner av förståelse, 

oförståelse och irritation, för att träna på validering, som beskrivet i Fruzzetti (2006). 

Dessutom innefattas träning på hur man hanterar att omgivningen inte hanterar utlämnandet 

på ett tillfredställande vis, exempelvis genom självtröst. Om individen har svårt att dela med 

sig av intima känslor kan det vara lämpligt att göra en hierarki där man börjar med mindre 

intima "utlägg", ex. "jag blev ganska upprörd av mina räkningar", och jobbar sig upp mot mer 

intima och personliga erkännanden. Inom ramarna för den pågående hybridbehandlingen 
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undersöks inte den kvalitativa upplevelsen, vilket talar för behovet av att mer grundligt 

undersöka upplevelsen av att genomföra denna behandling. 

Syfte  

Kontextkänslighetsmodulen är en relativt ny ansats i terapi (Linton et al., 2016), och 

hybridbehandlingen är unik att inkludera modulen i behandling riktad åt individer med 

kronisk smärta och samsjuklig nedstämdhetsproblematik. Med detta som bakgrund är vårt 

syfte med den aktuella studien att undersöka denna modul i hybridbehandlingen, och 

upplevelse av behandlingen. Detta då vi vill undersöka den upplevda användbarheten av 

hybridbehandlingen, med speciellt fokus på kontextkänslighetsmodulen, både för de 

behandlare som utfört hybridbehandlingen samt de individer med smärta och 

nedstämdhetsproblematik som genomfört hybridbehandlingen. Anledningen till att denna 

studie fokuserar sig på både behandlares och mottagares perspektiv är för att erhålla ett 

helhetsperspektiv, då modulens användbarhet definieras av båda grupperna. Det är viktigt att 

få båda perspektiven för att få en så korrekt bild som möjligt, och för att täcka in så många 

egenskaper möjligt. Avsikten med studien är att bidra i utvecklingen av behandlingsmanualen 

och där igenom främja forskning inom smärtrehabilitering. 

Metod 

Kontext  

“Center for Health And Medical Psychology”, CHAMP, är en forskningsenhet på Örebro 

Universitet som bedriver forskning inom områden för psykologiska faktorer i sjukdom och 

hälsa (https://www.oru.se/forskning/forskningsmiljoer/hs/champ/). De bedriver 

forskningsprojektet angående psykologiska mekanismer, kliniska prövningar av 

bedömningsinstrument eller nya interventionsmetoder, samt arbetar med att utbilda studenter 

vid Örebro Universitet. Ett av de projekt som bedrivs av CHAMP är denna hybrid 

behandlingen för kronisk smärta och samsjuklig förstämningsproblematik med momentet för 

https://www.oru.se/forskning/forskningsmiljoer/hs/champ/
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kontextkänslighet, som ligger till grund för den aktuella uppsatsen. I detta projekt utför 

behandlare från Örebro Universitet samt Linköping Universitet hybridbehandlingen på 

individer med långvarig kronisk smärta från dessa förenämnda geografiska områden. Dessa 

individer har godkänt att delta i CHAMP’s forskningsprojekt.  

Val av metod 

Att undersöka upplevelsen av en behandling är utmanande att göra kvantitativt, speciellt när 

det kommer till nya typer av behandlingar då det inte finns en tidigare evidensbas att dra 

kunskap från (Langemar, 2008). För vårt syfte är det viktigt att gå in för att öppet och 

explorativt utforska upplevelsen för samtliga deltagare, utan att bli begränsad av 

förutbestämda avgränsningar. Baserat på dessa anledningar är ett kvalitativt tillvägagångssätt 

att föredra, då deltagarna tillåts att med egna ord beskriva den interna förändring som skett 

genom behandling, på ett mångfasetterat och obegränsat vis (McLeod, 2011). Att se till både 

behandlarna och mottagarnas upplevelser bidrar till djupare, mer mångsidig förståelse för 

modulens användbarhet. Då de båda subgruppernas upplevelser i relation till varandra också 

skapar en fullständigare bild av modulen.  

Procedur  

Vårt urval avsåg att vara kvalitativt representativt, vilket syftar till att täcka in så många 

kvalitativa variationer av populationens upplevelse som möjligt för att uppnå mångfacetterad 

och innehållsrik information (Langemar 2008). Rekryteringen skedde i två parallella 

processer och deltagarna till intervjun delades upp i subgrupperna A och B. Subgrupp A 

består av legitimerade psykologer som utfört CHAMPs hybridbehandling. Behandlarna har 

deltagit i uppstartsprocessen för CHAMPs hybridbehandling, deltagit i “processmötena”, samt 

utfört hybridbehandlingen på minst fyra individer. Då antalet behandlare som fanns 

tillgängliga var mycket få, endast sju stycken varav fyra uppnår inkluderingskriterierna, kan 

man anse att den kvalitativa representativiteten inte är optimal: Man kan anta att om fler 
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behandlare existerade kanske fler åsikter skulle utvecklas (Langemar, 2008). Dock besitter 

dessa behandlare kvalitativt varierande faktorer i form av erfarenhet, ålder, kön, antal år som 

yrkesverksam och geografisk lokalisering. Kontaktinformation tillhandahölls oss av det 

pågående forskningsprojektet, och behandlarna hade på förhand blivit informerade om 

möjligheten till att de skulle bli kontaktade i samband med utvärdering av behandlingen. 

Det primära inklusionskritriet för subgrupp B är att individerna måste ha 

genomfört hybridbehandlingen som erbjudits på CHAMP. Inför vårt urval har vi tagit hänsyn 

till kvalitativa variationer i form av indirekta faktorer såsom kön, ålder, vilken terapeut man 

har haft, samt geografisk belägenhet. Under rekryteringsprocessens gång har vi uppmuntrat 

individer som rekryterades till subgrupp B att delta i en intervju även om de uttrycker att de 

inte var nöjda med behandlingen eller inte upplevde ett fokus på kontextkänslighetsmomentet, 

då vi ansåg att detta kan vara en direkt faktor för kvalitativ representativitet. Vi valde att inte 

erhålla information om vilka individer eventuellt skulle ge den ”mest innehållsrika 

informationen” från deras respektive behandlare, för att undvika eventuell bias i urvalet, samt 

upprätthålla mottagarnas konfidentialitet. 

Då vi vill utvärdera upplevelsen av behandlingsmodellen har vi valt att välja 

individer till subgrupp B, hädanefter benämnda som ”mottagare” som deltagit i behandlingen 

det senaste året. Då minnesbilder tenderar att försämras över tid (Groome & Brace, 2013), och 

speciellt i hänsyn till att individer med kronisk smärta har försämrat verbalt episodiskt minne 

(Oosterman, Derksen, van Wijck, Veldhuijzen & Kessels, 2011), blir det svårt att erinra de 

upplevelserna kopplade till behandlingen om det har gått för lång tid. Detta innebär att 

uppgifterna riskerar att vara mindre innehållsrika, så vi ansåg att det hade varit fördelaktigt att 

välja de individer som genomfört behandlingen så nära i anslutning till intervjutillfällena som 

möjligt. Vi utgick från mottagare som hade sin sista “booster-session” i augusti, juli och juli, 

och valde sedan ut mottagare som rekryterades utefter de förutbestämda indirekta kriterierna. 
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Uppgifter, så som bakgrundsvariabler och kontaktuppgifter för individer i 

subgrupp B, erhölls från det pågående projektet. Samtliga utvalda deltagare från båda 

subgrupperna kontaktades sedan via telefon för att undersöka intresse för att delta i intervjun 

och likvärdig information till den som gavs vid telefonsamtalet skickades också ut i brevform 

för att individen skulle ha möjlighet att i egen takt ta ställning till om hen önskade delta. Om 

individen önskade delta bokades ett intervjudatum och intervju genomfördes. Samtliga 

deltagare informerades om deras konfidentialitet, frivillighet samt erbjöds ersättning i form av 

ett presentkort med värde av 200kr från CHAMP. 

Informanter  

För subgrupp B uppfyllde 21 mottagare de initialt uppsatta inklutionskriterierna. För att få en 

bred representation kontrollerade vi att alla individer i subgrupp A hade behandlat minst en av 

individerna i subgrupp B. Vi valde att försöka få en spridning i de kända variabler vi hade 

tillgång till; ålder, kön och vilken behandlare man haft, och skapade en lista över lämpliga 

mottagare. Av de initiala individer vi kontaktade från deltagarlistan svarade en inte vid 

kontaktförsök, en andra avböjde vid telefonkontakt och en tredje tackade initialt ja till att delta 

men avböjde efter att ha fått ytterligare information via brev. Mottagarna som ersatte den 

initiala ut rekryteringen valdes utifrån avsikten att upprätthålla den kvalitativa 

representativiteten för faktorerna ålder och vilken behandlare individen hade. 

Samtliga fyra behandlare rekryterades till subgrupp A i studien, benämnt som 

𝑁𝐴 = 4. Könsfördelningen mellan dessa behandlare var 50/50, varierade i ålder från 31 till 55 

år (𝑀 = 39.8, 𝑆𝐷 = 10.69). Samtliga behandlare har utbildning i främst KBT inriktad 

terapi. Det förekommer variation på längden på behandlarnas yrkesverksamhet, från 2.5 år till 

15 år (𝑀 = 6.5, 𝑆𝐷 = 5.9). Att behandlargruppen är mycket liten är problematisk för den 

kvalitativa representativiteten, dock besitter dessa behandlare kvalitativt varierande faktorer i 

form av erfarenhet, ålder, kön, antal år som yrkesverksam och geografisk lokalisering. Två av 
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dessa behandlare har erfarenhet av att utföra behandling som enbart fokuserar på 

kontextkänslighet, inför en single-case studie.  

Totalt rekryterades sammanlagt åtta informanter, benämnt som 𝑁𝐵 = 8. Endast 

en av deltagarna i denna grupp var man. Åldern varierade från 26 till 64 år (𝑀 = 44.9, 𝑆𝐷 =

12.06). Deltagarna i subgrupp B upplevde olika typer av smärta, där smärta i rygg och nacke 

var vanligast, följt av fibromyalgi och nervskada. Deltagarna i subgrupp B har upplevt sin 

smärta olika länge, från 3 år till 30 år (𝑀 = 16.1, 𝑆𝐷 = 10.16). Mottagarna har erhållit 

behandling erbjuden av primärvården i form av bland annat medicinering, yoga, 

bassängträning o.s.v. där två mottagare har tidigare fått terapeutisk behandling i form av 

medveten närvaro. De olika individerna varierar i social status, där tre stycken är singel och 

resterande är gifta, samboende eller särboende.  

Intervju  

Datainsamlingen skedde genom semistrukturerade intervjuer, detta för att kunna ha frihet att 

vara utforskande samtidigt som man kan avstamp från de teman vi på förhand har uppskattat 

vara av intresse (Langemar 2008). Den semistrukturerade intervjuguiden (se bilaga 1 i 

appendix) baserades på vår egen förförståelse i kombination med den forskning om kronisk 

smärta, kontextkänslighet och kvalitativ metodik som vi läst inför första intervjutillfälle. 

Grundidén var att denna intervjuguide fungera mer om ett stöd än en komplett 

sammanställning av frågor, vilket då definierar intervjuerna som semistrukturerade. Denna 

intervjuguide testades sedan med en pilotintervju för att vidare undersöka vilka teman och 

frågor som vidare behövde utvecklas baserat på den information som framkom i intervjun. 

Efter den initiala pilotintervjun genomfördes förtydliganden i intervjumallen där större och 

tydligare fokus placerades på vårt intresse för den specifika modulen samt mer fokus på 

följdfrågor relaterat till kontextuella aspekter av behandlingen. Vi valde att inkludera den 
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deltagaren från subgrupp B som utgjorde vår pilotintervju, då informationen som erhölls 

uppskattades vara av värde och relevant. 

 Fokus i intervjuguiden för båda grupperna var följande tre huvudområden; 

Förståelse, Tillämpning och Upplevelse. Båda deltagargrupperna intervjuades med samma 

intervjumall, med vissa omformuleringar för korrekt syftning. Hur väl man upplevt sig förstå 

innehållet och syftet med modulen avsågs täckas in under ”Förståelse” och hur modulens 

innehåll och material var att arbeta med, i och utanför terapirummet ingick under temat 

”Tillämpning”. Temat ”Upplevelse” fokuserade på den inre upplevelsen av att arbeta med 

denna modulen. De tre områden som valts ut avsåg ge samtliga deltagare möjlighet att öppet 

berätta om sin upplevelse av behandlingsmodulen, men intervjuerna avgränsades inte efter 

dessa utan manualen användes endast som ett stöd i processen.  

Innan intervjun påbörjades blev samtliga deltagarna informerade om intervjuns 

syfte och att deras intervju transkriberades och analyserar som en del av ett större grupp för 

att utröna information på gruppnivå. Vid denna stund insamlades även samtyckes 

underskrifter och bakgrundsfakta som ålder, social status etc. Intervjun inleddes med en 

bredare fråga där vi initialt bad den intervjuade att berätta om behandlingen för att sedan 

styras in på mer specifikt om behandlingsmodulen. 

Analys  

För att bearbeta och analysera data använde vi oss av induktiv tematisk analys som ansats som 

beskriven av Langemar (2008), men då vi i vår utformning av vår intervjumallen har med oss 

en grad av förförståelse i vårt arbete är det även i viss mån en deduktiv analys. Analysens 

avsikt är att identifiera mönster och strukturera data utifrån de teman som framkommer i 

individers berättande, vilket sedan tolkas och analyseras för att skapa en teoretisk hierarkisk 

kartläggning över individens upplevelse. Två separata analyser genomfördes för grupp A, 

behandlare, och grupp B, mottagare. 
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Vi arbetade utifrån de sju steg i analysprocessen som står beskrivet i Langemar (2008), och 

har rört oss emellan de olika nivåerna under analysprocessens gång (se figur 2). 

Initialt transkriberades inspelningar till text, allt som sades under intervjuerna, 

inklusive pauser och upprepningar, överfördes till skrift. Denna text överfördes till ett 

datorprogram för tematisk analys designat av Mattias Larsson Sköld (http://xn--laserskld-

67a.se) som underlättade processen av kodning och kategorisering, genom att möjliggöra 

parallell kodning och gemensam analys på två datorer samtidigt.  

Den transkriberade texten läses sedan upprepade gånger för att skapa god 

textkännedom innan meningar tilldelades koder baserat på vad de bidrog med för meningsfull 

information i relation till vår frågeställning. Exempelvis blev stycket: Så, ja oavsett hur 

mycket tid som vi la på den upplevde jag att det var ett värde i… Att det hade ett värde för 

behandlingen. Kodades som temat: Kontextmodulen hade ett värde för behandlingen. 

 

Figur 2: Summering av Analysprocessen. Grupp A & Grupp B bearbetades parallellt och visar på hur ett stort antal koder 

summeras till 11 (Grupp A) respektive 12 (Grupp B) subkategorier. Dessa reducerades sedan till 4 huvudteman var och 

slutligen skapades ett kärntema för varje grupp. 

Transkriberade intervjuer

Koder

Teman

Subteman

Huvudteman

Kärntema

d

4 

607 

11 

4 

8 

1343 

12 

4 

Analys Behandlare Mottagare 

76 130 

1 1 

http://lasersköld.se/)
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Koderna och kategorierna omarbetades och omstrukturerades flertalet gånger för 

att på ett så tydligt sätt som möjligt förmedla kärnfull information och för att bilda en tydlig 

struktur. 

Alla koder kategoriserades sedan in i kategorier baserat utefter deras 

gemensamma menigsinnehåll. Exempelvis gick koderna: Viktigt och bra moment, Kändes 

meningsfullt att ha med, En naturlig del av behandlingen in under temat Relevant moment.  

I nästa steg grupperades kategorierna ihop baserat på deras meningsinnehåll till 

subteman. Brist på tid för kontextdelen, Upplevde en brist på tid och Påbörjat en process 

ansåg alla på olika sätt beskriva en upplevelse av tidsbrist inom behandlingen i relation till 

den specifika modulen. Subtemat döptes därför till Upplevelse av tidsbrist. 

Subteman kategoriserades där efter till huvudteman som ansågs fånga 

gemensamma och relevanta aspekter av subtemat. Exempelvis: Upplevelse av tidsbrist, 

Otydlig manual och Kontextuella faktorer handlade alla om upplevelser av utmaningar 

kopplade till modulens utformning och struktur och döptes därför till Strukturella 

Utmaningar.  

Huvudtemana skapade tillsammans en kärnkategori för varje analys som anses 

ha fångat de separata gruppernas upplevelse av att ha arbetat med modulen och dess innehåll. 

De två processerna illustreras i separata modeller för behandlare (figur 3) respektive 

mottagare (figur 4).  

Ett steg i att stärka analysens validitet och för att ge deltagarna utrymme att ge 

återkoppling på modellen skickades mail ut med analysen till deltagarna. Vi bad där om 

återkoppling och åsikter på den analys vi gjort, detta för att undersöka graden av 

samstämmighet, denna process är även känt som membercheck, (Langemar 2008). Efter 

genomförd membercheck uppdagades ingen ny eller motstridig information, dock gjordes 

vissa mindre förändringar relaterat till utvalda belysande citat. 
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Vår förförståelse 

Det är av vikt att vi som intervjuare är medvetna och reflekterande över hur vår egen 

förförståelse påverkar vår studie för att vi skall kunna genomföra korrekta och djupgående 

analyser av data, samtidigt som vi måste lägga vår egen förförståelse åt sidan när vi intervjuar 

samtliga deltagare för att få en så korrekt bild av individens upplevelse som möjligt. Att vara 

inläst och ha en god förförståelse för ämnet hjälpte oss att utforma vår intervjuguide och hitta 

teman som kan upplevas som meningsfulla. 

Då författarna till denna uppsats studerar till psykolog, och har båda genomgått 

delkursen “hälsopsykologi”, har vi en grundläggande uppfattning om hur man arbetar med 

individer med kronisk smärta. Dessutom har båda författarna i varierande mängd arbetat med 

individer med kronisk smärta inom psykiatrin, samt behandlat ämnet “kontext” inom vård för 

individer med autism spektrum störning. Vår utbildning inkluderar också utbildning i 

samtalsmetodik och intervjumetod som tillämpades under intervjuerna. 

I förberedelse för intervjuerna som genomförts gjordes en ansats att läsa sig in 

på området för smärta, emotionsreglering och kontextkänslighet, i syfte för att skapa en 

förståelse för de grundläggande principerna modulen grundades på. En kanon av tidigare 

forskning rekommenderas av vår handledare och CHAMP forskare, med fokus på främst 

emotionell reglering i förhållande till kontext samt dennes egenförfattade artikel med ett 

transdiagnostiskt perspektiv på emotionsreglering och smärtreglering. Vi vill här poängtera att 

initialt gjordes ett medvetet val gjordes att inte läsa om själva modulen kontextkänslighet 

innan första pilotintervjun genomfördes för att motverka partiskheten och vidmakthålla en 

ödmjuk nyfikenhet till vad individen berättar. Efter den första pilotintervjun framgick 

intervjun i bidrog med relevant och kärnfull information men att intervjumallen inte 

upplevdes som tillräckligt fokuserat för att vara hjälpsam. Med detta som bakgrund valde vi 

att gå tillbaka och ta del av behandlingsmanualen för att vidareutveckla vår intervjumall och 
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öka vår egen förförståelse. Smärre modifikationer genomfördes i intervjumallen som sedan 

användes vid resterande intervjuer. Att utveckla intervjumallen är en naturlig och viktig del i 

den kvalitativa metoden för att uppnå god informationsrikedom (Langemar, 2008). 

Etiska aspekter 

Genomgående strävar vi efter att följa de satta forskningsetiska principerna med applikation 

till den kvalitativa metoden som beskrivet i Langemar (2008) och som beskrivet i 

Vetenskapliga rådets riktlinjer för etik i forskning (Vetenskapsrådet, 2017). 

Deltagarna i subgrupp A och subgrupp B fick information om intervjuns syfte, 

utformande, frivillighet i deltagandet samt att allt insamlat material skulle förvaras 

konfidentiellt i enhet till forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2002). Samtliga 

deltagare fick information om frivilligt deltagande, samt att intervjuerna hanterades på ett 

sådant vis att det inte går att spåra information eller citat till en specifik deltagare.  

Det fanns en risk för att de frågor som ställs kan upplevas som ett 

integritetsintrång, då de eventuellt kunde beröra negativa känslor och privata upplevelser. 

Detta kan handla misslyckad eller krävande behandling, samt att det kan kännas obekvämt att 

tala negativt om sin behandlare, kontra den person man behandlat. För dem som mottagit 

behandlingen kan det eventuellt finnas oro för repressalier i form av sämre vård eller 

exkludering från framtida behandling om de skulle ge negativ feedback på den behandling de 

genomfört. Detta valde vi att bemöta genom att stödja oss på vår egen kompetens att hantera 

katastroftankar, då vi har 4,5 år av psykologisk utbildning. Vi har även haft möjligheten att 

vända oss till den kompetens som finns inom det större forskningsprojektet ifall vi skulle 

upplevas det som nödvändigt.  

Ett omfattande etiskt dilemma för denna uppsats är det faktum att en av 

handledarna är projektansvarig för det pågående forskningsprojektet och är därför väl insatt 

och bekant med samtliga av de behandlare vi intervjuar. Under intervjun har vi bett 
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behandlarna att öppet dela med sig om hur de har upplevt att arbeta med den manual som 

utvecklats av projektet, både positiva och negativa aspekter. Dessutom innehöll intervjun 

frågor om hur behandlarna har förhållit sig till behandlingsmanualen och hur de arbetat. En 

etisk aspekt av detta är att projektledarna enkelt kan identifiera behandlarna om de får ta del 

av råmaterialet, det vill säga de inspelade intervjuerna, vilket enligt forskningsetisk praxis 

(Vetenskapsrådet, 2017) ska finnas tillgängligt i minst 10 år. Därmed har vi beslutat 

tillsammans med projektledare och handledare att råmaterialet skall förstöras för att skydda 

samtliga deltagares identitet. 

Då vårt urval består av mottagare som genomgått denna hybridbehandling samt 

behandlare av hybridbehandlingen, måste vi ha tillgång till personuppgifter och eventuellt 

känsliga data. För att försäkra oss om att samtliga deltagares identitet skyddas kommer all 

data förvaras på krypterad lagringsenhet, alla personuppgifter kommer avidentifieras för att 

vara konfidentiell. Transkriberingar kommer avidentifieras och belysande citat kommer 

endast användas på ett sådant sätt att den inte kan spåras till specifik individ i studien. 

Detta projekt har blivit granskat av och godkänt av den interna etiska 

granskningen från instruktionen på Psykologprogrammet Örebro Universitet. 

Resultat 

Upplevelsen för Grupp A: Behandlare  

Analysen av intervjumaterialet från behandlargruppen resulterade i en kärnkategori som vi 

valt att kalla Behov av flexibilitet. Den baserar sig på fyra huvudteman som i sin tur består av 

tolv subteman. Dessa presenteras i figur 3. 

Grupp A- Huvudtema 1: Strukturella Utmaningar 

Detta huvudtema koncentrerar sig kring behandlarens egna upplevelse av att arbeta med 

manualen och behandlingen. Huvudtemat innehåller tre subteman; Otillräckligt med tid, 

Otydlig Manual, och Kontextuella Utmaningar. Analysen visar att de tre teman kännetecknas 
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Figur 3: Graf över analysresultat för gruppen Behandlare. Elva subteman skapar fyra huvudteman och som i sin tur bildar ett 
kärntema 

 

av utmaningar och svårigheter som utmärks av att de försvårar arbetet i behandlingen. Det gör 

det svårt för behandlarna att känna trygghet i att de själva har gjort på ett korrekt eller bästa 

möjliga sätt, då bristerna som på olika sätt kopplats till utformningen på modulen och som  

upplevs ligga utanför behandlarens kontrollsfär. Bland behandlarna finns även en upplevelse 

av att det är av extra stor vikt att behandlingarna genomförs på ett korrekt, och framgångsrikt 

sätt, då de ingår i ett forskningsprojekt och resultatet kommer användas som underlag. Detta 

bildar tillsammans en upplevelse av en omfattande och otydlig arbetsuppgift som är beroende 
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på många okontrollerbara faktorer i en situation där det är angeläget att man presterar. En 

behandlare beskrev det som: 

”Och att en känsla ofta att vi hade alldeles för lite tid, att jobba med de här 

sakerna. Att man hade kunnat jobba med detta en hel behandling, men nu var 

det som… Ibland var det bara två sessioner och då… nja, kändes det ju 

ganska otillräckligt…”  

1.1 Grupp A- Subtema 1: Upplevelse av tidsbrist 

Subtemat kännetecknas av upplevelse av att man inte har kunnat genomföra den behandling 

man önskat eller som man upplevt har funnits ett behov för, i och med de tidsbegränsningar 

som funnits. Behandlarna beskriver att enskilda moment av denna behandlingen skulle vara 

en hel behandling och att det är svårt att ackommodera samtliga delar av modulen inom den 

angivna tidsramen. De beskriver även att med de mottagare där modulen uppfattats som extra 

viktig, när mottagare upplever extra stora svårigheter inom flera områden, har det blivit svårt 

att kunna ackommodera deras behov. Detta då man har behövt lägga mer tid på färdigheter 

som behövt inför att arbeta med kontextextmodulen, något som i förlängningen minskar tiden 

för modulen. För vissa behandlare har det inneburit att man har fått lägga till extra sessioner 

eller att man har fått rationalisera bort delar som upplevts som mindre viktiga för mottagaren. 

En behandlare berättar att: 

”För dem som verkligen har problem, där det kändes som att "här skulle det 

nog ha behövts lite rollspel och grejer", då har det varit så mycket problem 

med emotionsreglering och exponering så vi hade säkerligen redan lagt 

väldigt många sessioner på det. Och då blir det ganska så få sessioner kvar 

till det här.”  

1.2 Grupp A- Subtema 2: Otydlig Manual 

Detta subtema fokuserar på upplevelsen i behandlarnas berättelse att arbetsmaterial man utgått 

från har både varit omfångsrikt och att den upplevts som otydlig. Detta i samverkan med att 

man inte upplever att man har fått träning i manualen inför arbetet skapar en upplevelse av 

osäkerhet inför förväntningar kring hur mycket man skulle kunna få med i behandlingen. 
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Manualen beskrivs som både principstyrd och flexibel, något som upplevs som 

positivt, men flexibiliteten har även skapat en osäkerhet kring vad man som behandlare 

förväntats praktisk göra inom ramarna för denna behandling. Hur mycket måste mottagaren få 

med sig i varje moment och vart bör man lägga fokus vid svårigheter är aspekter som inte 

manualen har varit till hjälp med upplever vissa av behandlarna. En av behandlarna uttryckte: 

För mig var så, för manualen är, var ju ganska övergripande (…) Och sen i 

själva innehållet som det ser ut så var det inte så mycket till hjälp, om man 

säger så. […] Så det är mer sådana stort, mycket stor ram men inte detalj 

liksom... Man hade mycket frihet och röra sig liksom men det var inga såna, 

egendetaljerande styrande manual om man säger så.  

Även en övergripande osäkerhet kopplat till hur kontextkänslighet konceptualiserats har gjort 

det svårt för behandlare att närma sig begreppet inom ramen för behandlingen. Samtliga 

behandlare har uttryckt olika typer av osäkerhet kopplat till vad det faktiskt är som 

kontextkänslighet innebär och vad konceptet bidrar med i behandlingssammanhanget. Detta 

beskrevs av en behandlare som:  

”Jag vet inte. (paus) alltså det är, för mig fortfarande kontextkänslighet är en, 

en, inte riktig operationaliserat begrepp än” 

1.3 Grupp A- Subtema 3: Kontextuella Faktorer 

Det fanns svårigheter i att framgångsrikt genomföra modulen framgångsrikt, eftersom det 

funnits ett behov av att inkludera mottagarnas sociala omgivning i behandlingen. Detta beror 

på att kontextkänslighetsmodulen i hybridbehandlingen är en del centrerat kring relationer och 

kommunikation och behöver då i sin natur ske i samverkan mottagarens omgivning. Detta kan 

upplevas som svårt för behandlarna då behandlingen är utformad som egenterapi. Vissa 

behandlare föreslår att man skulle kunna grunda behandlingen i mottagarens kontext på ett 

tydligare sätt via andra typer av behandlingsformat. Exempelvis genom att inkludera viktiga 

relationer mer direkt i behandlingen via parterapi eller genom att ha gruppterapi där 

mottagarna kan lära av varandra. En av behandlarna beskriver upplevelsen som följande: 
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”Så jag tror att det skulle kunna jobbats med mer effektivt i 

sammanhang där man jobbar i grupp, eller i interaktion med dem 

närstående eller i en grupp som man kan låta dem göra rollspel med 

varandra, öva...  Än med en individualterapi med bara terapeuten och 

patienten.”  

Grupp A- Huvudtema 2: Komplext moment 

Huvudtemat Komplext Innehåll består av Abstrakta koncept, Andra delar mer grundläggande 

och Behov av konkretisering. Analysen visar att modulen hade en komplexitet och abstraktet 

som var en utmaning för behandlaren att förmedla på ett begripligt och tydligt sätt. Ett sätt att 

bemöta denna utmaning blev att använda sig av konkreta exempel och återkommande 

situationsbeskrivningar som man kunde bygga vidare på för att inkludera de nya momenten 

från modulen. Dessa exempel kunde med fördel hämtas från de tidigare erfarenheter ur 

behandlingen där man arbetat med bland annat exponering eller beteendeexperiment. 

Mottagaren behöver därför vara kompetent med behandlingens tidigare, mer grundläggande, 

delar för att kunna förstå nya de nya koncepten. Analysen visade att ett sätt för behandlare att 

göra modulen mindre komplex blev att utgå från exempel i mottagarens vardag. Detta 

skapade förutsättningar för att lyckas med praktiska genomföranden, men samtidigt fanns hos 

behandlare en osäkerhet kring om mottagaren har förstått den bakomliggande teorin. Om man 

som behandlare istället uppehöll sig i teori blev det svårt att utröna om mottagaren kunde 

omsätta kunskapen praktiskt. Sammantaget kan man se att till att komplexiteten i materialet 

var utmanande att förmedla på ett förståeligt och konkret sätt om den nödvändiga 

komplexiteten i materialet skulle bibehållas. En behandlare beskrev utmaningen med att 

presentera komplexa begrepp för mottagare som: 

”De som hade nära till att snabbt skifta mellan olika perspektiv tror jag. 

Det är lättare att ta till sig den här modulen… Jag kan tänka mig att om 

man inte kan det, att det kanske blir förvirrande att behandlaren hela tiden 

byter fot… För modulen handlar ju på något sätt om att inget är per se bra 
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eller dåligt utan så här, allting beror på kontexten och man få se till 

situation och så…”  

 2.1 Grupp A- Subtema 4: Utmanande att förmedla teoretiska koncept 

Analysen visade att kontextkänslighet bygger på flera olika psykologiska begrepp och 

förmågor, sammansatta till en större färdighet. Flera av dessa begrepp och färdigheter som 

återfinns i modulen upplevs ha en hög grad av komplexitet. Denna komplexitet presenterade 

behandlare med olika typer av utmaningar. Det kan ha handlat om utmaning i att öka 

komplexiteten i koncept man tidigare arbetat med, exempelvis genom att inkludera 

perspektivtagande och validering av andra i när man talar om konceptet validering. Eller så 

kan utmaningen ha legat i svårigheter i att etablera nya koncept, som värderande eller 

observerande kommunikation. Vilken del som har varit utmanande har skiljt behandlare i 

mellan, men gemensamt är att det är den höga grad av abstraktion som gjort att de upplevts 

som artificiella eller utmanande att förmedla till mottagaren. 

2.2 Grupp A- Subtema 5: Andra delar mer grundläggande 

Analysen visade på att kontextkänslighetsmodulen bygger vidare på flera tidigare etablerade 

färdigheter från behandlingen. Dessa tidigare moment behöver förstås och behärskas för att 

man skall kunna arbeta med eller tillgodogöra denna modul fullt ut. Om mottagare upplevde 

svårigheter inom de andra modulerna upplevdes detta resultera i en svårighet att arbeta med 

kontextkänslighet. Behandlarna upplevde även att de mer grundläggande färdigheter eller 

koncepten ansågs vara av större vikt för mottagarnas mående, vilket gjorde att man valde att 

fortsätta arbetet med dessa delar istället för att genomföra modulen i de fall det ansågs 

nödvändigt. Detta tillsammans med att mottagarna i vissa fall uttryckt sig inte känna sig 

motiverade eller förmögna till att arbeta med denna del gör att andra delar upplevdes som mer 

grundläggande och viktigare för behandlingen. 

[Modulen]den är väldigt viktig, det är den, men av någon anledning känns det 

som att vissa andra delar har varit mer grundläggande på något sätt… (…) att 
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typ det viktigaste, tror jag, för patienterna är att få en ökad, större, 

beteenderepertoar (…) i förhållande till sitt lidande. 

2.3 Grupp A- Subtema 6: Behov av Konkretisering 

För behandlarna visar analysen att en viktig del i arbetet med modulen handlar om att göra 

modulen mer konkret med syfte att öka modulens förståelighet för mottagarna och 

behandlarna. Modulen har utgått från begrepp som upplevts som abstrakta och otydliga, det 

har därför varit värdefullt för behandlarna att utgå från konkreta övningar och exempel 

grundade i de tidigare delar i behandlingen. Genom att grunda arbetet i mottagarens tidigare 

upplevelser och svårigheter som man uppdagat tidigare i behandlingen har modulen gjorts 

begripligt och relevant för individen. Samtidigt har man också kunnat få en mer 

sammanhållen behandling genom att fortsätta med redan etablerade behandlingsmoment som 

mottagaren redan är familjär med för att introducera nya begrepp. Samtidigt uttrycker 

behandlarna att detta också har varit en balansakt i hur mycket man skall arbeta med konkreta 

situationer och händelser. Detta då det kunde vara svårt att avgöra om mottagaren har fått med 

sig en tillräcklig teoretisk förståelse för att kunna applicera den under andra förhållanden än i 

den specifika situationen.  

Grupp A- Huvudtema 3: Meningsfullt arbete 

Detta huvudtema består av två subteman, Emotionellt värdefullt och Relevant moment. 

Huvudteman kännetecknas av att de berör kontextkänslighetsmodulens unika bidrag till 

behandlingen genom att dess koncept skapar en arena för att arbeta med områden som 

mottagaren upplever som meningsfulla. Detta då modulen innefattar ett arbete som upplevs 

vara emotionellt givande att arbeta med för både behandlare och mottagare. Denna modul 

anses också viktigt då den berör kommunikation, relationer, och känslor: områden som 

behandlarna upplever vara viktiga för mottagarnas hälsa och som inte upplevs finnas 

representerat på ett likvärdigt sätt i andra moment av behandlingen. Detta tillsammans skapar 
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en upplevelse av att genomföra ett meningsfullt arbete, som är av värde för både behandlare 

och mottagare. En behandlare uttryckte det som: 

Det kändes meningsfullt (…) det kändes på något sätt ändå så här (paus) Empowering, att 

börja prata om hur patienten, med patienten, om hur dom kan (paus) vad de kan göra för att 

skapa meningsfulla möten med andra…Alltså att försöka skapa den typen av möten som vi 

hade i rummet (…) De på något sätt kändes liksom som en insats för självständighet på 

något sätt som jag tänker skulle kunna vara egentligen, viktig i för alla egentligen som går i 

behandling.  

 3.1 Grupp A- Subtema 7: Emotionellt värdefullt 

Detta subtema belyser behandlares upplevelse av att man arbetade med ett ämne som har varit 

både känslomässigt utmanande, men också meningsfullt för både behandlare och mottagare 

på ett emotionellt plan. Att beröra kommunikation och relationer kunde vara emotionellt 

laddat för vissa mottagare, och kunde ge upphov till att upplevelse av granskning eller att bli 

kritiserad. Speciellt i de fall där signifikanta svårigheter eller bristande stöd återfanns i 

mottagarens liv, då detta kunde starta processer som var svåra att hantera inom ramen för 

behandlingsstudien. Samtidigt var modulen också en viktig del som berörde centrala 

svårigheter hos mottagarna, svårigheter som behandlarna upplevde att mottagarna inte tidigare 

känt till eller fått hjälp med. En del som många behandlare har lyft som väldigt värdefullt och 

svårt i behandlingen är självvalidering och validering. För behandlaren kunde detta moment 

ge upphov till positiva känslor, i bemärkelsen att det kändes meningsfullt och glädjande då det 

var meningsfullt för mottagaren. Men det kunde även upplevas som emotionellt tungt eller 

svårt för behandlare när mottagare upplevde stora svårigheter i modulen eller att modulens 

innehåll resulterade i insikter om otillfredsställda emotionella behov för mottagarna. En 

behandlare berättar att:  

”Jag kunde känna mig nedslagen ibland också av att det verkade så svårt att 

förändra relationer. Alltså den hade en sån här allmän... Nedslagenhet över hur 

svårt det kan vara för massa, alltså alla som människor, att få till liksom 

validerande relationer. Eller relationer där man värderar varandra…”  
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3.2 Grupp A- Subtema 8: Relevant Moment 

Detta subtema centrar sig kring behandlarnas upplevelse av att kontextkänslighetmodulens 

innehåll är viktig och relevant för mottagarnas behandlingsframgång. Modulens innehåll 

beskrivs antingen ha genomförts som ett enskilt moment eller varit underliggande tema 

genom hela behandlingen. Behandlare har lyft olika delar som de ansett vara centralt för 

kontextdelen, så som relationer, kommunikation och känsloregering och att dessa har varit 

viktiga områden att arbeta med för att mottagaren skulle utveckla ett bättre mående. 

Behandlarna har lyft att modulen bidrar med en unik del till behandlingen och att det för 

många mottagare har varit ett fokus om saknats dem i tidigare former av rehabilitering. Även 

att mottagare har uttryckt en uppskattning för att få genomföra dessa moment, trots att det för 

många har varit en utmanande upplevelse, bidrar till behandlares upplevelse av att modulen 

var viktig. En behandlare uttryckte det som:  

”Men över lag så har jag ju tyckt att det var en bra del, och en viktig del att 

jobba med på olika sätt. Eh, hos i alla fall en stor del av patienterna, har det 

känts väldigt relevant.” 

 Grupp A- Huvudtema 4: Individuell Anpassning 

Detta huvudtema består av tre subteman; Varierande definition av modulen, Terapirelationen 

som verktyg, och Mottagarens Behov. Gemensamt handlar de om behovet av anpassning i 

olika led för att framgångsrikt genomföra modulen, analysen visar på att anpassningen sker i 

tre parallella processer. Behandlingen anpassas utefter behandlarens förståelse och vad är hen 

väljer att lägga tonvikt vid. Behandlingen anpassas också utefter mottagarnas behov, 

förutsättningar och svårigheter som finns för att ta sig an olika delar i modulen. Slutligen sker 

även anpassningen i mötet mellan mottagare och behandlare, i den terapeutiska relationen. 

Den terapeutiska relationens anpassning sker fortlöpande efter relationen utveckling och hur 

den används för att förmedla kunskap kring kontext och kommunikation. Faktorer som blir 

viktigt i terapirelationen är vilka förväntningar det finns på terapin, tilliten mellan behandlare 
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och mottagare och personlighetsfaktorer. De tre varianterna av anpassning, beskrivna i de tre 

subteman som huvudtemat består av bildar tillsammans huvudtemat Individuell Anpassning, 

och fokuserar på individens roll i bryggandet av teori och praktik. En behandlare 

sammanfattade det som: 

”Det liksom så också, beror på vilket, vilket typ, alltså vilka behandlare, vilka 

referenser man har eller vilka erfarenheter man hade och så vidare så, så var 

det stor liksom betydelse än själva manualen i sig.”  

 4.1 Grupp A- Subtema 9: Varierande förståelse  

Detta subtema belyser hur behandlarnas definition och i vad man har lagt vikt vid i modulen 

har varierat inom gruppen. Analysen visar att man det funnits stora övergripande likheter i hur 

man har definierat modulen, men tydliga skillnader har framkommit i vad man ansett vara de 

centrala komponenterna. Dessa skillnader har ofta, men inte alltid, också kopplats samman 

med att man upplever sig se likheter med den typ av behandling man tidigare är bekant eller 

bekväm med. De upplevda likheterna med sin egen behandlingstyp har man som behandlare 

använda som språngbräda för att närma sig modulen på ett sätt som känts bekant. Behandlarna 

uttrycker även ett samförstånd kring att man har gjort olika och att man har lutat sig starkt mot 

de delar man sedan tidigare är bekväm och skicklig inom. Man har i sin förståelse för 

modulen och konceptet anpassat innehållet efter sina egna preferenser för att närma sig denna 

nya modul. En av behandlarna beskriver det som: 

”[om behandlingen] Den har nog sett lite olika ut. Man har fått använda sin… 

den del som är styrka hos sig själv och inkorporera det i den här eftersom den 

är såpass lös i kanterna” 

 4.2 Grupp A- Subtema 10: Mottagarens behov styrde 

Samtliga behandlare beskriver att de utgick från vad mottagaren tog med sig till 

behandlingen, och att modulen behövde anpassas efter mottagarens behov, vilja och förmåga. 

Om mottagaren inte upplevde sig ha svårigheter inom områden som berörde sociala relationer 

och kommunikation så blev denna del en lägre prioritet. En aspekt av behandlarnas upplevelse 
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var att modulen genomföres trotts att det kändes onödigt eller att man endast stämde av, en 

annan upplevelse var att modulen hoppades över helt och hållet. En behandlare berättade att: 

”Men det var i alla fall flera där det kändes lite som att det blev ett, ett, litet 

tillägg helt plötsligt (…) "vi ska titta på det här också men det är inget du har 

beskrivit som ett problem (skrattar) det kanske finns något där". Det blir lite 

krystat ibland liksom.” 

Modulens innehåll beskrivs också som det primära fokus för hela behandlingen 

för många mottagare, då mottagarens grundläggande problemområden centraliserades kring 

teman inom kontextmodulens ramar. Men i dessa fall fanns även utmaningar kopplade till att 

modulens material kunde upplevas som missanpassat till mottagarens behov: aningen för 

grundläggande i sin utformning eller för avancerat för att mottagaren skulle känna igen sig i 

materialet. Materialet behövde därför i samtliga fall grader av anpassning för att möta 

mottagarens behov. 

4.3 Grupp A- Subtema 11: Terapirelationen  

Analysen av detta subtema belyser upplevelsen att användandet av sig själv och den 

terapeutiska miljön som verktyg i behandlingen har varit en viktig komponent. Den 

terapeutiska miljön och relationen har fått vara en arena för att modelera adaptiva beteenden i 

relation med mottagaren samt förstärkt socialt adaptiva beteenden hos mottagaren. Detta sätt 

att arbeta med sociala relationer och kontext i terapirummet beskrivs som ha varit det primära 

sättet att jobba med kontextkänslighet i vissa behandlingar. Behandlarna upplever att detta har 

sått i kontrast till det arbetssätt som manualen beskriver, där det istället varit ett större fokus 

på rollspel. 

Det har varit viktigt att skapa en trygg miljö med stark tillit för att kunna närma 

sig sociala relationer och känslor i terapimiljön. Eftersom dessa teman i många fall kan 

upplevas som känsliga och svåra att närma sig, speciellt för de mottagare som också upplever 

stora svårigheter i dessa sfärer. För dessa mottagare beskriver behandlarna att det krävts en 
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hög grad av tillit och en stark arbetsrelation för att närma sig sociala relationer och 

interaktioner. Det blir därför viktigt att man som behandlare anpassar behandlingen efter 

terapirelationen för att kunna arbeta framgångsrikt med kontextmodulen.  

Grupp A- Kärntema: Krav på flexibilitet 

Analysen visade att upplevelsen för behandlare av att använda sig av 

kontextkänslighetsmodulen kännetecknades av ett krav på flexibilitet. Detta behov återfinns i 

olika nivåer av modulen och innebär olika utmaningar för behandlaren. Kravet på flexibilitet 

finns i relation till de yttre strukturerna, som belysts under Strukturella Utmaningar med 

fokus på behandlingen och modulens komplexitet, bristen på tid och behovet av att se till den 

mottagarens kontext. Dessa delar har alla krävt en flexibilitet i bemötande för att kunna 

genomföra ett meningsfullt arbete.  

Kravet på flexibilitet hos behandlaren finns även i relationen modulens innehåll, 

material, arbetssätt, och teori. I huvudtemat Meningsfullt Arbete samt Komplext Moment visar 

på att innehållet upplevs som utmanande och komplext för behandlare och mottagare, men 

samtidigt också som givande och viktigt. För att skapa en begriplig och meningsfull 

behandling som behandlaren kan vara trygg i måste därför behandlaren vara flexibel utefter 

mottagaren och sina egna individuella behov.  

I huvudtemat Anpassning efter behov exemplifieras också kravet på flexibilitet 

starkt sig kring hur behovet av anpassning efter mottagarens och behandlarens individuella 

enskilda behov. Men kravet på flexibilitet finns också utefter den gemensamma relationen och 

arbetsalliansen.  

 Sammantaget kan man se att Behov av Flexibilitet är temat som binder samman 

upplevelsen för behandlarna i arbetet med denna modul. Modulen kräver att behandlaren är 

flexibel för att behandlingen skall kunna genomföras. 
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Upplevelse för Grupp B: Mottagare 

Analysen av intervjumaterialet från gruppen ”Mottagare” resulterade i ett kärntema som vi 

valt att kalla Meningsfullt samarbete. Kärntemat baserar sig på fyra huvudteman som i sin tur 

består av tolv subteman, vilka presenteras i figur 4. 

 

Figur 4: Graf över analysresultat för gruppen Mottagare. Tolv subteman som skapar fyra huvudteman och som i sin tur 
bildar ett kärntema 

  

12 Subteman

Smärta känsloladdat (n=6)

Svårt att förändra beteende 
(n=5)

Svårt att förstå konceptet 
(n=5)

Modulen var viktig (n=7)

Behandlingen värdefull mot 
kronisk smärta (n=8)

Förankring av kommunikation 
(n=8)

Ökad kompetens (n=8)

Förändring i perspektiv (n=8)

Koflik med förväntningar 
(n=8)

Utmaningar i relation till 
terapeut (n=7)

Terapeutsituationen har varit 
hjälpsam(n=8)

Egna behov i centrum (n=8)

4 Huvudteman

Utmanande arbete 
(n=8)

Värdefull behandling 
för smärta (n=8)

Förändring genom 
behandling (n=8)

Samarbete med 
behandlaren (n=8)

1 Kärntema

Meningsfullt 
samarbete



MAN LEVER JU I EN KONTEXT 
 

37 
 

Grupp B- Huvudtema 1: Utmanande arbete 

Detta första huvudtema beskriver de känslomässiga och situationsbaserade utmaningar som 

presenteras i behandlingen. De beskrivande subteman innefattar Smärta känsloladdat, Svårt 

att förändra ett beteende samt svårt att förstå konceptet, och beskriver olika hinder för en 

lyckad behandling. Dessa hinder beskrivs inom individen, i individens omgivning samt inom 

terapin och resulterar i en känsla av att behandlingen var utmanande för individen. Trotts 

dessa hinder beskriver mottagarna att kontextkänslighetsmodulen varken var svårförståelig 

eller emotionellt utmanande. En alternativ förekomst är att mottagarna inte genomfört 

beteendeförändringar kopplat till denna modul, då de inte hade behov att förbättra sin 

kontextkänslighet. Aspekten av att dela med sig om sina känslor och smärta till rätt person i 

rätt tid, upplevde mottagarna var svårare i praktiken än i teorin. 

“Det är ju så enkla grejer ofta, just det där att man ska prata med någon om, 

saken att jag har ont, jamen be om hjälp då människa, hur svårt kan det vara? 

(paus) Men det tar… det är något som tar emot liksom (...) Det är konstigt men 

(paus) jag har inget riktigt bra svar på varför jag inte har gjort det innan” 

1.1 Grupp B - Subtema 1: Smärta känsloladdat 

Analysen visade att smärta benämns som en aspekt i mottagarnas liv förenat med hinder och 

begränsningar. Det gör att smärtan, och känslor kopplade till smärtan, kan bli emotionellt 

utmanande att prata om. Detta gäller både att öppna upp sig och prata med behandlare som 

man inte känner speciellt väl, likväl att öppna sig för sina närstående. Mottagarna uttryckte att 

dem inte vill starta en process i deras omgivning eller inom sig själva som denne inte orkar ta 

hand om. Det kan också handla om att individen är rädd för att uppfattas som att den ”klagar” 

om denne delar med sig om sin inre upplevelse. Analysen visar en övergripande bild av att 

mottagarna inte vill bli associerad med smärta, och vill därmed inte att omgivningen ska 

behandla denne annorlunda på grund av sin smärta, exemplifierat härnedan:  

”Ja men det är väl att jag inte vill få den stämpeln på mig, jag vill inte att folk 

ska gå och tycka synd om mig eller… (paus) Ja men om dem ringer och frågar 
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’orkar du göra det idag?’ utan att dem ringer och frågar ’amen kan vi inte göra 

det idag?’. För att det är en himla stor skillnad för mig”  

1.2 Grupp B - Subtema 2: Svårt att förändra beteende 

Analysen har visat att vissa individer inte genomför praktiska förändringar i 

vem- och när man kommunicerar sina behov. Beteenden är invanda mönster som kan vara 

svåra att ändra på, inte minst när det nya beteendet är emotionellt utmanande. Detta kan leda 

till svårighet att omsätta insikter man fått med sig från behandlingen till förändring i beteende, 

eller upprätthålla de beteendeförändringarna man genomfört. Det kan bero på hinder inom 

individen eller motgångar från dennes omgivning då individen behöver positiva interaktioner 

från sina närstående för att fortsätta kommunicera sina behov. En annan aspekt av att 

beteendeförändringar har uteblivit handlar om att individen inte haft behov av att modifiera 

hur denne uttrycker sina känslor eller behov med sin omgivning, vilket gör att inga större 

förändringar har genomförts. 

”Och även om [behandlaren] nådde fram till mig med sitt "ja" så, min kropp är 

ju fortfarande inställd på "nej". Det går inte att ändra [flera års] vaner eller 

tankesätt så snabbt, därför att… Jag kan fortfarande inte om jag har jätte-

jätteont sätta mig ner och, det var något mantra man skulle säga "ja, 

välkommen" eller någonting till värken (skrattar). Det gör jag inte. Men jag 

förstod vad [behandlaren] menade och så har jag absolut inte tänkt förut.” 

1.3 Grupp B - Subtema 3: Svårt att förstå konceptet 

En utmaning i terapirummet berörde förståelsen kring vad modulen handlade om och vad 

tanken var att man skulle lära sig. Mottagarna beskrev att det var lätt att förstå idén bakom 

kontextkänslighet, i benämningen att man mår bättre av att dela med sig om sina känslor och 

behov. Dock visade sig att konkretiseringen av vad det innebär att bli mer ”kontextkänslig” 

och hur man arbetade med detta i terapirummet var utmanande. Det gjorde att man arbetade 

med denna färdighet på olika sätt då olika typer av övningar passade olika individer bättre. 
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Konkreta övningar, exempelvis andningsövningar uppskattades av vissa, där mer känslo-

fokuserade övningar passade andra mottagare bättre.  

Grupp B- Huvudtema 2: Värdefull behandling för smärta 

Detta huvudtema kännetecknas av Modulen var viktig samt Behandlingen värdefull mot 

kronisk smärta. Huvudtemat beskriver individens attityd om huruvida terapeutisk behandling, 

och i förlängning kontextkänslighetsmodulen, är väsentlig eller ej i rehabiliteringsprocessen 

för kronisk smärta. Mottagarna uttrycker att vården brister i att ta hand om individernas inre 

liv, känslor och tankar associerat till individens smärta. Detta gör att hybridbehandlingen och 

kontextkänslighetsmodulen beskrivs som en relativt unik del, vars tillvägagångssätt inte 

återfunnits i andra aspekter av smärtbehandling. Individerna uttryckte att terapeutisk 

behandling som berörde delarna kommunikation, relationer och de sociala aspekterna av 

smärtan, var en viktig del för att skapa ett helhetsperspektiv. En av mottagare beskrev det 

som: 

”Ja först träffar man läkare på vårdcentralen och får massa smärtstillande 

utskrivet, ja [läkaren] antydde nog “jomen man kan ju bli lite känslig för smärta 

när man har mycket ont och sådära”. Och sen till en sjukgymnast som bara 

“jaha ont här och där, då gör du det här och det här övningarna så här ofta om 

dagen” och sen hejdå, liksom, jaha tack. Nej men att man inte har det större 

“vad finns i ditt liv, hur mår du?” eller det här som [behandlaren] då väldigt 

enkelt förklarade, det har gett mig så himla mycket. Det kan jag väl lite granna 

tycka att det är synd, att det här inte finns mera med, för jag tycker att det är så 

självklart på något sätt… att man är en helhet. Man är inte bara ont i foten eller 

en stressad människa som är ledsen… på något sätt hänger allting ihop så att… 

jag har tyckt att det var… lite självklart... och bra”  

2.1 Grupp B - Subtema 3: Modulen var viktig 

Smärta är ett osynligt problem som påverkar ett flertal områden i individens liv, inte minst i 

förhållande till individens omgivning och relationer. Svårigheter innefattar omgivningens 

otillräckliga förståelse, brist i hur omgivningen bemöter uttryck av smärta, samt att det blir 
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svårt för mottagaren att bemöta sin omgivning när denne har ont. Detta är igenkännliga 

aspekter som talar för närvaron av kontextkänslighetsmodulen i behandling för kronisk 

smärta, där många individer uttrycker deras önska att aspekter av denna modul framkommit 

tidigare i deras rehabiliteringsprocess.  

Viktigt att belysa i detta subtema är att det existerar variation i behov; vissa 

uttrycker att det fanns ett överhängande fokus på kommunikation av känslor, andra beskriver 

denna aspekt som närvarande men inte huvudfokus, och andra har uttryckt att andra aspekter 

av behandlingen var viktigare än kontextkänslighet. Den sistnämnda upplevelsen innefattar ett 

uppskattade av användbarheten i träning av kontextkänslighet, även om de själva inte ansåg 

att detta var deras främsta problematik. Som en av mottagarna beskriver det: 

”inte extremt viktigt kanske men... Viktigt kan det ju ha varit ja. Kanske inte det 

som jag själv har fått till att göra (…) Men (paus) absolut så har det blivit 

lättare att prata med, om känslor med diverse familjemedlemmar och barnen 

framför allt kanske.” 

2.2 Grupp B - Subtema 4: Behandlingen värdefull mot kronisk smärta 

Mottagarna uttrycker någon form av positiv erfarenhet kopplat till deras deltagande i 

hybridbehandlingen som helhet. Denna positiva upplevelse återfinns oberoende på 

mottagarnas behov att fokusera på kontextkänslighets modulen, och oberoende på modulens 

upplevda användbarhet. Terapeutisk behandling skapar ett rum för både utvecklande av 

praktiska beteendeförändringar eller bli stärkt i de funktionella beteenden man redan utför, 

likväl för ventilering och reflektion av det inre livet. Därmed finns det något att dra nytta av 

behandlingen för samtliga individer, trotts variation i förväntning och behov. Att befinna sig 

en terapeutisk miljö är i sig hjälpsamt och stärkande, speciellt där man får utrymme att tala 

om aspekter hos sig själv som inte får ta plats i andra instanser; drömmar, känslor, relationer, 

ångest och allmän livskvalité kopplat till smärtan. Därmed följer en viss sorg för att 

individens inre liv inte har fått ta utrymme under dennes tidigare rehabiliteringsprocess.    
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Grupp B- Huvudtema 3: Förändring genom behandling 

Under detta huvudtema finns Förankring av kommunikation, Ökad kompetens samt 

Förändring i perspektiv som beskrivande av en förändringsprocess genom 

hybridbehandlingen. Följande analys belyser de upplevda positiva förändringar, eller 

konsekvenser, individerna upplevde till följd av sitt deltagande i hybridbehandlingen. 

Förändringsområden är inte begränsat till kontextkänslighetsmodulen, då det är svårt för 

mottagarna att vad som tillhör den specifika modulen utan snarare upplever behandlingen som 

en helhet. Det går därmed inte att träffsäkert urskilja specifika förändringar som beroende- 

eller oberoende av kontextkänslighetsmodulen, men vi kan se förändringar inom de teman 

associerade till modulen. Vår analys visar att mottagarna har på någon nivå påverkats av 

behandlingsprocessen, i hänsyn till praktiska beteenden, eller förhållningssätt till sitt egna inre 

liv, så som beskrivet nedan: 

”Att man tar upp den, ja, dialogen med personer som jag annars inte skulle 

gjort det med. Ja, och även hemma med mina [anhöriga] sådär och vara tydlig 

med att jag inte... att jag har ont och att det kan vara en anledning till att jag 

inte där på superbra humör och sådär. Och att man försöker, ja, berätta för 

[anhöriga] hur det ligger till och så. För det har väl inte gjort så mycket 

annars.”  

3.1 Grupp B - Subtema 4: Förankring av kommunikation 

Analysen visar att mottagarna inser de eventuella positiva konsekvenserna vid 

kommunikation kring behov, men ger samtidigt också uttryck för svårigheter i att genomföra 

förändringar i kommunikation. Kommunikation kräver interaktion med an annan individ, 

vilket inkluderar svårigheten att förutse reaktionen från den andre partnern. Ett problem som 

upplevs av mottagarna är då osäkerhet kring vem man kommunicerar med samt vilken respons 

man får. Mottagarna kan då få känslan kommunikationen är olovlig eller att den kommer få 

en negativ respons, och undviker därför att dela med sig. Genom kontextkänslighetsmodulen 

påminns mottagarna om vikten, och individens rättighet att uttrycka sina behov.  
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Mottagarna uttrycker även förändring i deras kommunikationsmönster, i hänsyn 

till hur de uttrycker sig, vem de pratar med eller när de väljer att föra ett samtal. En intressant 

effekt av förändringar i kommunikationsmönster innefattar responsen från omgivningen, där 

mottagare upplever en förändring i omgivningens bemötande i förhållande till deras stöd eller 

vilka krav de ställer. Ett tema som uppkommer är förvåning över den positiva responsen man 

upplever när man kommunicerar:  

” Jag har väldigt svårt att öppna mig. Men har ju gjort det mera nu, så jag kan 

ju säga att jag har fått några halv-vänner också, (...) Vi har ju verkligen funnit 

varandra nu. Men har jobbat ihop i [flera år], och knappt pratat innan... Jag 

har ju alltid varit en ensamvarg egentligen eftersom jag inte har pratat förut. Så 

det har [terapeuten] verkligen öppnat upp.” 

3.2 Grupp B - Subtema 5: Ökad kompetens  

En återkommande beskrivning av behandlingen innefattar ett fokus på att utveckla nya 

färdigheter, alternativt förankra de redan existerande goda färdigheterna. Olika mottagare 

beskriver olika färdigheter som mer betydelsefulla; Mottagarna uppskattar antingen mer 

praktiska egenskaper som andningsövningar eller system för ökad fysisk aktivitet, eller mer 

kognitivt inriktade strategier ämnade åt att hantera ångest, stress eller bryta negativa 

tankemönster. Denna aspekt har varit uppskattad av mottagarna då behandlingen även 

innefattar konkreta, användningsbara färdigheter som kan appliceras utanför terapirummet. En 

mottagare beskriver: 

”[Övningar] kan ta ganska lång stund, men det hjälper, har hjälpt mig väldigt 

bra… [Terapeuten] hade lite andra, kortare varianter som har funkat väldigt 

bra. Att man bara satt sig ner, [hen] hade till exempel ”blunda sätt dig ner 

skönt, fokusera på en fyrkant.’”  

Tillsammans med det positiva tillämpandet av kunskap och färdighet, följer 

också en förändring i individens förhållningssätt till sin smärta. Det innefattar exempelvis en 

inställning att inte låta smärtan hindra en i samma utsträckning, eller se på sina känslor och 
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begränsningar med mer förståelse. Denna förändring varierar från individ till individ i 

område- och omfattning av förändring, men ett tema i acceptans framkommer: 

Men jag vet, jag tänkte i alla fall att "ah ok, det här med att acceptera sin värk, 

att säga 'ja' till värken det är inte desamma som att lägga sig ner och ge upp" 

för så har jag tänkt: "Jaha, ok accepterar jag det här fullt ut då, det är samma 

som att säga 'jag kommer aldrig bli bättre' och så såhär får jag leva" och bla-

bla-bla. Men så, vi ändrade mitt tankesätt litegrann” 

3.3 Grupp B - Subtema 6: Förändring i perspektiv 

Då en av grundbalkarna i kontextkänslighetsmodulen handlar om att uttrycka sina känslor för 

andra, innefattar denna även en aspekt av att kunna formulera och acceptera sina känslor inför 

sig själv. Detta har inte varit ett centralt problem för alla mottagare, men har uttryckt att de 

blivit stärkta i hur de tar hand om sina känslor. För vissa individer har detta varit en viktig och 

utmanande del, då brist på självmedkänsla och skam har varit framträdande: 

”När jag tänker tillbaka så var det liksom sjukt min liksom första impuls med 

känslor har alltid varit att trycka tillbaka dem direkt eller att jag kan motarbeta 

det. “Nej bort med ledsenheten bort med upprördheten” (...) Det tycker jag att 

jag blir mycket bättre på, nu får man liksom bara låta det vara liksom. Nu kan 

jag liksom slappna av rätt okej.” 

Förändringar i perspektiv är en framträdande upplevelse, inte enbart definierat av acceptans 

av känslor, utan innefattar perspektivförändring av kommunikationens vikt och egen 

livssituation, likväl hur man väljer att förhålla sig till sin smärta. Att få insikter genom samtal 

samt förmåga till ökad reflektion upplevs i sig ha ett stort värde för mottagarna, oberoende på 

om på om behandlingen har ”hjälp” mot smärtan eller ej.  

Grupp B- Huvudtema 4: Samarbete med behandlaren 

Detta huvudtema beskriver en mångfasetterad interaktion mellan mottagaren och dennes 

behandlare. Huvudtemat består av följande fem subteman; Konflikt med förväntningar, 

Utmaningar i behandlingen, terapeut har varit hjälpsam, egna behov har stått i centrum, samt 

upplevde behandlingen som en helhet. Dessa subteman står i konflikt till varandra, där de två 



MAN LEVER JU I EN KONTEXT 
 

44 
 

förstnämnda är terapistörande, och de tre sista är terapifrämjande. Det har existerat 

skiljaktigheter mellan mottagare och behandlare, oftast i förhållande till mottagarens 

förväntningar eller behov och behandlarens föreslagna arbetssätt. Mottagarna beskriver dock 

att dessa konflikter och utmaningar under behandlingens gång har överkommits och att 

relationen med individens behandlare har varit central för behandlingen. Vår analys av denna 

kontrasterande interaktion är att individen behöver känna sig förstådd och ha förtroende för 

behandlaren för att kunna hantera konflikter i terapirelationen. Konflikter som hanteras 

tillfredställande frambringar förtroende och fortsatt gott samarbete genom behandlingens 

gång. Mottagarna uttrycker deras behandlare, och den behandling dem har erbjudit, i positiva 

termer, trotts eventuell förekomst av överkomliga disharmonier. 

”Och då är det skönt att prata med någon som tar en på allvar och tror på det 

man säger och som också säger att ’det du berättar är inget konstigt, det finns 

till och med i böckerna, och så här ser sjukdomsbilden ut, och det finns namn på 

det du säger till och med, det finns beskrivet med bilder där du har ont till och 

med’, (…) Och att det liksom ’ja men ok, det här är på riktigt, att det är inte 

ovanligt heller, finns många hundratusen som går igenom exakt samma sak som 

jag gör’. Och då är det lättare att prata”  

4.1 Grupp B - Subtema 7: Konflikt med förväntningar 

Analysen härledde ett tema med diskrepans mellan individens förförståelse eller förväntningar 

av vad behandlingen skulle innehålla, och vad hybridbehandlingen faktiskt erbjöd. 

Mottagarna hade varierande uppfattningar och tillit till huruvida behandlingens skulle hjälpa 

dem. Mottagarna förväntade sig inte att behandlingen skulle reducera deras smärta, men då de 

ändå uttrycker att smärtan är det främsta problemet riskerar detta att moment inom 

behandlingen (i synnerhet acceptans) upplevs som provocerande.  

Det föreligger även aspekten att individerna inte fann modulen givande, för att 

andra problem var mer pressande än individens kommunikation, alternativt att individen 

redan besitter god förmåga tillkontextkänslig kommunikation. Dessa individuella skillnader 
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gör att modulen blir mer eller mindre värdefull, likväl som att de tillvägagångssätt 

behandlaren väljer att använda inte faller alla individer i smak. 

”[hybridbehandlingen] är bra för den stora bilden, och det är bra om man vet 

själv så mycket som möjligt om sin egen värk, både på den mentala och den 

fysiska planet. Sen är man ju ändå på jakt efter dem här bästa värktabletterna. 

Och då menar jag bassängträning, yoga: Det som hjälper mot värken. För hur 

det än är i slutet på dagen så vill man bli av med värken, för då är alla andra 

problem också borta.” 

4.2 Grupp B - Subtema 8: Utmaningar i behandlingen 

Ett flertal av mottagarna beskrev viss svårighet att fullständigt lita på sin behandlare, ofta 

tillskriven deras ovana av terapeutisk behandling. Delar av terapeutisk behandling upplevdes 

först gå emot tidigare rekommendationer från läkare eller sjukgymnast, så som att inte 

undvika smärta, och uttrycktes vara en källa till osäkerhet och tvivel. Detta inkluderar en viss 

skepsis över hur samtalsterapi skulle hjälpa mot smärta, samt ovana över att uttrycka sitt inre 

liv verbalt. Skepsisen kan även riktas mot terapeuten, angående att denne inte själv upplever 

smärta och kan därmed inte egentligen veta vad som är genomförbart för individen med 

smärta. En del av behandlingen åberopar acceptans av smärtan, men kan i vissa fall mötas av 

motstånd via detta tvivel. En individ sammanfattade: 

”Nej jag tänker inte, eh, acceptera det här fullt ut, jag tänker inte släppa ner 

den skydd jag har, den här muren jag har mot värken’, eh medan [behandlaren] 

var lite inne mer på att man skulle släppa ner garden, slappna av och liksom, ah 

välkomna, eh, den här värken: ’Säg ja’. Och jag var så här ’nej, absolut inte’ 

för det är det samma för mig som att ge upp.” 

4.3 Grupp B - Subtema 9: Terapeutsituationen har varit hjälpsam  

Mottagarna har varit positivt inställda till att prova denna hybridbehandling, och beskriver en 

generell tillfredsställelse över att ha genomfört en terapeutisk behandling. Att delta i en 

relativt okänd behandling för kronisk smärta är i sig en positiv upplevelse då mottagaren får 

tid och utrymme att sätta sig själv i centrum. Dock, en av de viktigaste aspekterna för att 
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behandlingen skulle upplevas som givande, var mottagarnas förtroende för behandlaren. 

Relationen individen har till sin behandlare var viktig för samarbetet i terapin, och därmed 

också viktig för att individen ska få ut något från behandlingen. I mottagarnas utsagor 

beskrivs vikten av att behandlaren är uppmärksam på om en insats inte fungerar, alternativt 

måste relationen vara god nog att individen vågar benämna när något inte blir bra. Mottagarna 

beskriver sina behandlare i positiva termer definierat av tillit, kompetens, ögonöppnande och 

empati. En mottagare beskriver sin behandlare följande: 

”[Behandlaren] ville helt enkelt se att jag skulle bli bättre, jag skulle må bra. 

Jag kände det, att [hen] var där för min skull. Att [hen] engagerade sig, alltså 

så otroligt, såhär efteråt, liksom hur många gånger var jag inte här och [hen] 

hittade på nya vägar eller nya redskap eller... så att, jag har inget annat att 

jämföra med, det kändes som att [behandlaren], verkligen tog sig tid. Det var 

nog det som jag kände. Mm, och det gör ju aldrig någon annan inom sjukvården 

om vi säger så.”  

4.4 Grupp B - Subtema 10: Upplevde att egna behov har stått i centrum 

Ett genomgående tema handlar om en flexibilitet i behandlingen då den anpassades till 

individuella svårigheter. Anpassningen innefattar de mål som presenterades av mottagaren, 

samt vilka tillvägagångssätt som upplevs som mest hjälpsamma. En upplevelse som är viktig 

att poängtera är om mottagaren inte var nöjd med alla aspekter av behandlingen, kunde denne 

prata med sin behandlare för att hitta ett arbetssätt som passade mottagaren. Även om 

behandlaren hade sina idéer om behandlingen var denne inte för styrande: Om övningar inte 

fungerade modifierades dessa eller släpptes helt. Det existerade alltså varians i fokus på 

behandlingen och tillvägagångssätt beroende på vad mottagarna ville och behövde jobba med. 

Vår analys visar att det mottagarna upplever att behandlingen har varit utformad efter deras 

egna mål, värderingar och föredragna tillvägagångssätt. 

”Vissa delar av “mindfulnes”, eh tänket hade jag väldigt svårt med. Men det 

var ju, jag var ju tydlig med det, så lade vi ner dem bitarna liksom utan mer 

fokuserade på dem konkreta. (paus) Om jag hade pushats på att göra det ändå, 
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då hade jag nog inte gillat, så bra. Anpassade väl det ganska bra som jag kände 

i alla all. (paus) Det var ju ingen del som, i behandlingen som fortsattes som jag 

inte trivdes med så att säga, så kanske inte allt kändes lika relevant jämt men 

(paus) dem delarna som jag inte kände att… ’det här är inget bra’, eller ’det 

här är inte min grej’, dem hoppade vi över liksom.”  

4.5 Grupp B - Subtema 11: Upplevde behandlingen som helhet 

Övergripande för mottagarna var svårigheten i att avgränsa vilka tillvägagångssätt som 

tillhörde specifika moduler, samt oförmåga att se behandlingen som bestående av just 

moduler. Detta innebär att inte alla individer kände igen kontextkänslighetsmodulen direkt, 

antingen för att denna modul inte låg som fokus i individens anpassade behandling, eller att 

modulen varit så integrerad i behandlingen att den inte går att urskilja. Mottagarna har 

rapporterat svårigheter med att komma ihåg specifika moment, övningar eller konversationer. 

Det som där emot resonerar i individerna är deras insikter, förändringar i perspektiv och nya 

perspektiv, snarare än hur dessa uppkom. En individ beskriver fenomenet följande: 

”Men jag minns ju som du märker mer mina egna ’aha-upplevelser’ och liksom 

de känslomässiga ’aha’ och inte alltid vad det var som startade dem tyvärr. Jag 

beklagar det…(skratt) För det har liksom varit det viktigaste för mig, jag 

kommer inte riktigt ihåg tråden fram dit”  

 Grupp B- Kärntema: Meningsfullt samarbete 

I vår analys framkommer det en genomgående upplevelse av att behandlingen på olika sätt är 

betydelsefull. Denna kärnkategori innefattar ett förhållningssätt över att momenten och 

arbetssätten presenterade i behandlingen är gynnsamma, eller upplevelser av att behandlingen 

har lett till förbättringar kopplat till de sociala och relationella livsområdena. För att 

behandlingen ska upplevas som betydelsefull behöver det finnas ett förtroende till att 

behandlaren ser till mottagarens behov. Dessutom måste mottagaren uppleva att man har 

jobbat med det som är meningsfullt för individen, snarare än att man har arbetat med 

förutbestämda teman eller moment. Förtroende för att behandlaren vill mottagaren väl gör att 

mottagaren genomför de uppgifter som presenteras i terapin, likväl att mottagaren är trygg i 
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att signalera när övningar eller moment inte känns relevanta. Därmed innefattas en myriad av 

kontrasterande upplevelser i denna kärnkategori: olika delar beskrivs som svåra eller 

lättförståeliga, behandlingen beskrivs i positiva termer men varierar i innehåll, då individernas 

behov av förbättring i kommunikation har varierat. Gemensamt för mottagarna är att via ett 

öppet klimat och samarbete med behandlaren kunde man anpassa arbetet för att skapa en 

meningsfull upplevelse. De delar som upplevts som svåra och onödiga har man inte fortsatt 

med eller anpassat utefter de egna behoven. Interaktionen av dessa framställningar landar i att 

individerna upplever att via ett ömsesidigt samarbete med deras behandlare har de jobbat med 

något som de själva anser är viktigt men också i viss hänsyn svårt, med andra ord 

meningsfullt. 

Diskussion 

Studiens syfte var att undersöka behandlares och mottagares upplevelse av att arbeta med den 

nya modulen kontextkänslighet, detta för att skapa en helhetsbild av upplevelsen av arbetet 

med modulen och där igenom bidra till utvecklingen av hybridbehandlignen. Separata 

analyser genomfördes för varje grupp där analysen visade på fyra huvudteman hos både 

Behandlaranalysen och hos Mottagaranalysen. Ur analysen av dessa fyra huvudteman lyftes 

sedan ett kärntema som avsågs representera upplevelsen av modulen för respektive grupp. 

Analysen för Behandlare uppdagade huvudtemana Strukturella Utmaningar, 

Komplext moment, Meningsfullt arbete och Individuell anpassning. Dessa huvudteman 

skapade tillsammans kärntemat Behov av flexibilitet som den centrala upplevelsen hos 

behandlargruppen. 

Analysen av mottagargruppen gav fyra huvudteman Utmanande arbete, viktigt, 

förändring genom behandling, samt samarbete med behandlaren där kärnkategorin 

Meningsfullt Samarbete kännetecknade den genomgående upplevelsen.  
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Dessa två kärnteman kommer följande att diskuteras, först behandlargruppen, 

sedan mottagargruppens resultat, detta för att slutligen göra en jämförelse mellan de två 

modellernas centrala teman och föra en diskussion utifrån den information som framkommer. 

Jämförelsen mellan de två kärntemana visar på en spegling i upplevelsen av att arbeta med 

behandlingsmodellen kring ett centralt tema som vi väljer att benämna som Arbete kring 

individuella behov. Oavsett om man har mottagit eller förmedlat behandlingsmodulen har 

detta kännetecknat arbetet för båda grupperna. Vi kommer följande att diskutera de fynd vi 

uppskattat som mest centrala och intressanta för de olika temana och vilka kliniska 

implikationer som följer dessa. Slutligen förslag på framtida forskning presenteras grundade 

på de observationer och analyser som gjort. 

Resultatdiskussion 

Grupp A - Kärnkategori: Krav på flexibilitet.  

Behandlarna beskrev att det fanns ett behov av flexibilitet för att modulen skulle vara ett 

hjälpsamt moment, då ett av målen med modulen var att mottagarna skulle få en ökad 

flexibilitet i sociala kontexter. En regelstyrd och oflexibel behandling skulle inte kunna nå 

dessa mål. Flexibilitet upplevdes därför som en viktig och central punkt i utformningen av 

manualen. Men en ökad flexibilitet och grad av anpassning medför en ökad komplexitet i att 

göra specifika utvärderande uttalanden om modulens innehåll. Detta då de beskrivna 

skillnaderna i utförandet hos behandlarna både kan vara ett resultat av modulens 

grundläggande utformning, tolkning av manualen, eller av att man valt att frångå modulen och 

manualen.  

Behandlargruppen uttryckte att det fanns en osäkerhet kopplat manualens 

innehåll och att denna osäkerhet bidrog till upplevelsen av att manualen till modulen brast i 

sin utformning. Man uttryckte att det funnits avsaknad av konkretisering som krävde att 

behandlaren anpassade modulen flexibelt. Samtidigt uppgav behandlare att manualen haft ett 
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fokus på rollspel i rummet, ett väldigt konkret och väl etablerat arbetssätt inom KBT (Linton 

& Flink, 2011), men att man ofta valde att inte använda sig av dessa föreslagna moment. 

Möjligheten att välja bort delar och att man inte var tvungen att använda sig av modulen 

regelstyrt upplevdes som en flexibilitet som var positivt då det gav möjligheter till 

anpassning. Upplevelse av manualen kan därför ses dialektisk då den frihet som manualens 

utformning bidrog med också skapade den osäkerhet som man upplevde. Dessa två 

upplevelser är paradoxalt motsägelsefulla och behandlargruppens flexibilitet i kan ses som en 

syntes för att balansera dessa interna motstridigheter (Kåver & Nilsonne, 2002).  

Ett naturligt förekommande fenomen inom alla typer av behandlingar och 

behandlingsstudier är ett koncept som kallas ”Therapist drift”(Waller, 2009). Konceptet 

innefattar att terapeuter generellt tenderar att gradvis förflytta sig från de manualbaserade 

arbetssätten genom att minska fokus på aktiva metoder och förflytta sig mot en mer 

samtalsinriktad terapi. Detta skifte i fokus är kopplat till en minskning i 

behandlingseffektivitet då det finns stöd för att graden av behandlingsframgång inom KBT 

baserade behandlingsinsatser i hög grad är kopplat till ett korrekt utförande av 

manualkomponenter med fokus på beteenden (Bennett-Levy, 2003).  

Inom ”therapists drift” förklaras minskningen eller bortvalet av de aktiva 

momenten av faktorer som fokuserar på ett undvikande av obehag (Waller, 2009). Att 

genomföra en aktiv metod tenderar detta att väcka obehag hos mottagaren då man 

tillsammans uppdagar individuella svårigheter i situationen, ett obehag som behandlaren 

behöver härberera. Om behandlaren inte är bekväm med eller är osäker på den metod man 

arbetar med ökar upplevelsen obehag inför de aktiva metoderna och i sin tur leder detta till en 

ökad risk att frångå manualen. Fenomenet är därför vanligare hos nya terapeuter eller 

terapeuter som inte har fördjupad träning inom den behandling de genomför. Gruppen 

behandlare har i denna studie uppgett att de känt sig osäkra på manualen och modulen då den 
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avsedda implementeringen av modulen upplevts som otydligt, samt att behandlargruppen 

upplevde sig ha bristfällig träning i den specifika modulen som man administrerat, två 

indikationer på att drift kan ha förekommit inom behandlingsstudien.  

Enligt Waller (2009) tenderar behandlare också att uppleva att förklaringen till 

att man frångått manualen har varit för att tillgodose ett behov hos klienten eller att man 

anpassat för att klienten inte varit motiverad att delta i de specifika momenten. Detta sätt att 

resonera kan sammanfattas som att man skattar deltagarens vilja, eller motivation, till 

förändring och gjort anpassningar i behandlingen där efter. Förmågan bland terapeuter att 

korrekt skatta klienters motivation har visat sig vara högst otillförlitlig (Geller, 2002), och kan 

är därför inte ett bra sätt att grunda förändringar i behandling utefter. Upplevelsen av att 

avvikande från manualen är klientens önskan förstärks ofta av just klienten eller mottagaren, 

då mottagare av behandling normalt tenderar att anta misslyckande eller svårigheter i terapin 

som misslyckanden hos sig själv (Waller, 2009). Detta är också något vi har sett hos 

mottagargruppen i denna studie där mottagarna uppgett att de arbetsuppgifter som man valde 

att inte fullfölja handlade om interna faktorer hos dem själva. Exempelvis att man inte kände 

sig motiverad att jobba med de momenten eller att man inte orkat då det var för påfrestande. 

Genom att behandlaren avbröt eller valde att inte fortsätta, tillsammans med denna feedback 

gör att man som behandlaren upplever att man tillgodoser ett behov hos klienten. 

Nackdelen med ”drift”- modellen i detta fall blir det att det inte går att falsifiera. 

De normala sätten att utröna om ”drift” förekommande är antingen genom att jämföra med 

förväntade behandlingsutfall från behandlingsstudier eller genom direkta observationer, i 

detta fall är inget av alternativen tillgängligt. Huruvida en behandlare inte känner igen sig i 

”drift” ger ingen ytterligare information då processen tenderar att ske omedvetet (Waller, 

2009). Det är därför viktigt att ha med sig att denna förklaring är en möjlig förklaring, men 

inte en definitiv. Behandlarnas och mottagarnas upplevelser är lika troliga att vara 
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representativa och korrigeringen av innehållet varit motiverat kan på så sätt vara 

representativa. Men för att minimera risken för att ”drift” skall vara en underliggande faktor 

behöver man ta konkreta steg. Det första, relativt enkelt, steget i en sådan process skulle vara 

att öka behandlarnas trygghet med arbetsmaterialet, via tydligare manual och förberedande 

träning i de aktiva momenten som förslås genomföras. Sekundärt vore att skatta behandlares 

manualtrogenhet för att se i vilka situationer avvikelser från manual sker. 

Behandlargruppen uttryckte en positivitet kring att möjligheten att frångå 

manualen, då det innebar möjligheten att vara flexibel och anpassa efter individuella behov. 

Anpassning efter individuella behov kan också vara en viktig aspekt för att framgångsrikt 

applicera en manual i behandlingsmiljö. Meta analyser visar att terapeuter som var bekväma i 

deras behandlingsmodell är i sig en variationsfaktor, där ca 8% av variation i 

behandlingsutfall hänförs till behandlaren (Kim, Wampold, & Bolt, 2006), och behandlare har 

en tendens att konstant utveckla sitt professionella framförande genom kliniska och personliga 

erfarenheter (Goldfried, 2001). Enligt Stricker & Gold, (2006) beskriver i deras kvalitativa 

rapport hur erfarna terapeuter modifierar sitt arbetssätt och integrerar olika teoretiska 

ståndpunkter för varierande klientel. Detta påminner i sin tur om konceptet ”vetande-i-

relation” (engelskans knowing-in-relation), som beskriver terapeuters dynamiska interaktion 

av deras kunskap och praktiska tillvägagångssätt, som en process i ständig utveckling (Oddli 

& McLeod, 2017). Terapeutiska teorier bör därmed inte ses som fasta beskrivningar av 

tillvägagångssätt utan användas som modeller. I en kvalitativ studie ämnad åt att beskriva 

postmodern epistemologi i terapeuters behandlingsutförande (Polkinghorne, 1992), beskriver 

terapeuterna som deltagit att deras teoretiska kunskap är ”nödvändigtvis ofullbordad”, för att 

kunna vara alerta och flexibla för att möta olika klienter, eller hantera oförmodade reaktioner 

från klienterna på behandlingen. 
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Detta är trender som indikerar att teoretiska modeller och behandlingsmanualer 

är sekundära till en dynamisk applicering av kunskap. Det stärker också idén att integrativa 

modeller spelar stor roll i terapeutisk praxis (Oddli & McLeod, 2017). Sammanfattningsvist 

ligger detta som stöd får vår analys, där vi finner teman som indikerar fördelaktigheten att 

applicera kunskap och modifiera behandling efter individuella behov. 

 Flexibilitet kan alltså både vara en källa till framgång och motgång inom ramen 

för behandlingen. Vad som tycks vara den avgörande faktorn för om flexibilitet i arbetet är 

framgångsrikt eller inte grundar sig i terapeutens trygghet och erfarenhet i materialet, då en 

trygghet i arbetsmaterialet minskar risken för drift (Waller, 2009) och tycks vara en källa till 

behandlingsframgång (Kim et al., 2006). Att behandlarna i denna studie uttryckte en 

osäkerhet kring arbetsmaterialet och att instruktionerna i manualen inte varit tillräckligt 

tydliga indikerar att den typ av flexibilitet som uppvisats inom ramen för studien kan vara 

förknippat med ”drift”. 

  Grupp B - Kärnkategori mottagare: Meningsfullt samarbete. Under 

analysens gång har det blivit tydligt att mottagarna hade svårt att avgränsa den specifika 

modulen från behandlingen som helhet, och talar i större utsträckning om deras upplevelse av 

hela behandlingsprocessen som berört aspekter av kontextkänslighetsmodulen. Dessa är enligt 

definition av Linton (2016) bestående av att träna upp flexibiliteten kring förmedlandet av 

känslor, smärta och behov till sin omgivning, beroende på kontextuella omständigheter. Dessa 

teman av att uttrycka behov och tala om känslor är inte avgränsat till endast 

kontextkänslighet, exempelvis då det är en av grundbalkarna i DBT (Kåver & Nilsonne, 

2002), vilket uttrycker sig i mottagarnas svårigheter att själv avgränsa en definition av vad 

kontextkänslighet är. Man kan reflektera över det logiska i detta, då mottagarna har en 

begränsad insikt i behandlarnas tillvägagångssätt och borde därmed inte kunna avgränsa 

momenten i behandlingen. Mottagarna i denna studie uttrycker trotts detta generellt att de är 
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nöjda med deras behandling, även om det existerar stor variation i närvaron av 

kontextkänslighetsmodulen samt huruvida individerna upplevt praktiska beteendeförändring 

som följd av behandlingen. Sammanfattningsvist kan vi inte utvärdera upplevelsen av 

användbarheten av kontextkänslighetsmodulen, utan snarare upplevelsen av användbarheten 

av en individuellt anpassad behandling, som för vissa mottagare innehåller dimensioner av 

kontextkänslighetsmodulen. 

Kärntemat för att beskriva upplevelsen av hybridbehandlingen och 

kontextmodulen sammanfattas som ett meningsfullt samarbete, vilket är ett uttryck för den 

relation mottagaren haft med sin behandlare. Mottagaren upplever att dennes behov är i 

centrum, känner sig lyssnad på och känner att behandlaren är där på mottagarens villkor. Den 

här känslan av att behandlaren är närvarande och inkännande till individens behov ger uttryck 

för de fördelaktiga egenskaper i behandlaren, som enligt (Wampold, 2015a) är 

terapifrämjande färdigheter hos behandlaren. Dessa egenskaper hos behandlaren utgör 

främjandet av en terapeutisk allians mellan behandlare och mottagare, som är en förutsättning 

för en gynnsam behandling. Essensen inom konceptet allians har beskrivits som den grad av 

engagemang hos den terapeutiska dyaden i samarbete kring meningsfullt arbete (Hatcher & 

Barends, 2006), en definition som är märkbart nära denna studies resultat där mottagarna 

upplevde att arbetet i behandlingen handlade om att skapat ett meningsfullt samarbete. En 

aspekt av detta samarbete uttrycks i att behandlingen beskrivs som svår, men samtidigt viktig. 

Dessa upplevelser står i kontrast med varandra, men generellt visar analysen att ett samarbete 

med behandlaren kunde balansera dessa motstridiga upplevelser, och skapa en givande 

behandling. Denna studies resultat och analys för mottagargruppen föreslår att upplevelsen av 

behandlingen just har präglats av den terapeutiska alliansen som en särskilt framträdande 

faktor.  
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Att alliansen är en viktig faktor för behandlingsframgång och utfall i terapi är 

etablerat (Ardito & Rabellino, 2011; Horvath & Symonds, 1991; Martin, Garske, & Davis, 

2000), men den är också en nödvändighet för att kunna genomföra ett terapeutiskt arbete över 

huvud taget. Det existerar flera försök till att avgränsa vad en terapeutisk allians innefattar. En 

erkänd modell av Bordin (1979) beskriver alliansen som bestående av en relation av 

förtroende (”bond”), överenskommelse av målet med terapin (”goal”) samt en 

överenskommelse av hur man arbetar mot detta mål (”task”). Wampold (2015b)  process i 

definitionen av allians, nämligen den ”verkliga relationen”: en genuin relation mellan 

behandlare och mottagare som existerar utanför det mål-centrerade arbetet. 

Sammanfattningsvist är allians ett gemensamt samarbete mellan mottagaren och dennes 

behandlare som tillåter dem att arbeta tillsammans (Cabaniss, 2011). Mottagaren måste känna 

att behandlaren visar intresse, empati och förståelse för att denna allians ska fodras. Alliansen 

är en dynamisk faktor som behöver fortlöpande arbete mellan varje sessionerna, och som 

kräver att behandlingen upplevs som meningsfullt kontinuerligt (Falkenström, Granström, & 

Holmqvist, 2013). Genom att ha möjligheten att placera mottagaren och dess behov i centrum 

har behandlarna kunnat stärka arbetsalliansen och då teoretiskt främjat 

behandlingsframgången. och dess behov i centrum har behandlarna kunnat stärka 

arbetsalliansen och då teoretiskt främjat behandlingsframgången. 

Att många av mottagarna uttryckte att man ingick i behandlingen med 

osäkerhet eller förväntningar som gick i konflikt med innehållet är en faktor som kan anses ha 

försvårat alliansbyggandet. Detta går också hand i hand med att det tar tid att utveckla allians 

(Cabaniss, 2011; Falkenström et al., 2013), då många mottagare upplevde början av 

behandlingen som mer utmanande. Genom att behandlarna upplevdes lyssna till mottagarna 

och genomförde anpassningar efter deras behov, kunde de trotts denna faktor skapa ett 

meningsfullt samarbete. Det finns stöd inom forskning att brott i alliansen kan vara en 
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stärkande faktor för alliansutvecklingen, utifrån att dessa brott uppmärksammas och överkoms 

(Baillargeon, Coté, & Douville, 2012). Att behandlingen gick emot förväntningar kan därför 

ha varit positiv aspekt för alliansen som helhet.  

Jämförelse mellan subgrupp A och B: Speglande upplevelse  

 Trotts att vår forskningsfråga ämnar undersöka upplevelsen av hybridbehandlingen och 

kontextkänslighetsmodulen hos mottagare och behandlare separat, har analysprocessen visar 

att vissa teman framkommer i båda subgrupper och att det tycks finnas en spegling mellan de 

båda grupperna. I ett försök att förklara dessa likheter vill vi presentera en sammanslagen 

modell för den gemensamma upplevelsen av hybridbehandlingen och 

kontextkänslighetsmodulen: Som illustreras i figur 5 så avspeglas de centrala upplevelserna 

mellan subgrupp A och subgrupp B i varandra i en mycket likartad parallell process.  

 positiv upplevelse av att genomföra denna behandling och de positiva upplevelserna speglar  

varandra ur perspektivet att de berör att man har arbetat med moment och delar som har 

uppfattats som hjälpsamma och värdefulla. 

Behandlare 

Figur 5: Jämförande graf som illustrerar hur Huvudteman och Kärnteman speglas mellan grupperna 
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Behandlarnas huvudtema ”Komplext moment” och ”Strukturella utmaningar” 

beskriver behandlarnas upplevelser av kontextkänslighetsmomentet var komplicerat att arbeta 

med och förknippat med olika typer av svårigheter. Denna upplevelse speglas av mottagarnas 

upplevelser i huvudtemat ”Utmanande arbete” där mottagarna beskriver sin upplevelse av att 

behandlingen och modulen presenterat en utmaning och svårigheter. 

Båda grupperna har också var sitt huvudtema som fokuserar på flexibilitet och 

anpassning inom ramen för behandlingsupplevelsen, hos behandlargruppen finns ”Individuell 

anpassning” och bland mottagarna återfinns ”Samarbete med behandlaren”. I denna spegling 

finner vi centralt att upplevelsen av anpassning i modulens utförande efter individuella behov 

har varit central för att arbetet med modulen skall bli möjligt och framgångsrikt. 

Behandlarnas kärntema ”Behov av flexibilitet” och mottagarnas ”Meningsfullt 

samarbete” speglar även de varandra då de båda handlar om att den centrala upplevelsen för 

modulen och behandlingen grundades i behovet av att ha en anpassning i användandet efter de 

behov som funnits i behandlingen. Detta för att behandlingen och modulen ska upplevas som 

användbar och för att man skall kunna arbeta med de områden som upplevs som meningsfulla 

för individen. 

Att båda grupperna tycks ha speglande huvudteman som centraliserar sig kring 

tre områden; upplevelser av utmaning, upplever av att det har varit viktigt, och att anpassning 

har varit centralt sätt att hantera är av intresse. Detta då upplevelsen av utmaning och att det är 

viktigt är två motstridiga upplevelser, upplevelser som kan ses ur ett dialektiskt perspektiv 

som tes och antites. Syntesen för att hantera denna konflikt blir en anpassning modulen för att 

för att kunna arbeta med något som är utmanande men som man samtidigt anser är viktigt. För 

att kunna arbeta med denna modul på ett effektivt sätt, som i sin grund bland annat är baserad 

på en DBT ansats (Linton et al., 2016), tycks ett dialektiskt arbetssätt spela en central roll för 

både mottagare och behandlare. 
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Det är även intressant att de båda gruppernas upplevelser så nära speglar 

varandra på en gruppnivå, och att man skulle kunna argumentera för att det i grunden rör sig 

om en delad upplevelse. Den delade upplevelsen mellan mottagare av behandlingen och deras 

behandlare är att hybridbehandlingen och modulen är gynnsam, under förutsättningarna att 

det finns ett samarbete med den andra parten och en möjlighet att applicera behandlingen efter 

mottagarens individuella behov. Detta har framträtt upprepade gånger under intervjuer med 

båda subgrupper. Mottagarna uttrycker det gemensamma samarbetet i termer om att 

behandlaren ändrade arbetssätt om något inte fungerade, och att de kunde utveckla en god 

relation med sin behandlare. Behandlarna berättade om hur de korrigerade övningar och fokus 

beroende på hur mottagaren svarar på en övning eller vilka mål denne vill jobba med. 

Beskrivningen av denna speglande upplevelse inkluderar därmed individens behov av att 

arbeta med kontextkänslighetsmodulen som har varit till fokus för denna studie: Den 

varierande upplevelse av modulens användbarhet beror på behandlarens avvägning huruvida 

mottagaren kommer vara hjälpt av denna modul, likväl som mottagarens behov av att arbeta 

med dessa egenskaper förhållande till andra eventuella presenterade problem. Den teoretiska 

modellen bakom kontextkänslighetsmodulen håller om terapin är följsam för mottagarens 

behov och att man arbetar med meningsfulla teman, vilket är globala kännetecken på god 

terapi (Cabaniss, 2011; Kim et al., 2006; Wampold, 2015a).  

Metoddiskussion  

I denna studie har vissa svårigheter framkommit kring att undersöka en specifik modul i en 

större behandling. Specifikt finns svårigheter urskilja specifika delar och moment som 

tidigare diskuterat. Många mottagare av behandlingen har svårt att minnas vad de hade gjort i 

studien och man upplevde inte att man arbetat med olika delar eller faser. Detta känns logiskt 

då man kan argumentera att individer i behandling inte har tillgång till en manual eller 

beskrivning av behandlingen, och har därmed inte möjligheten att avgränsa vilka teman som 
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tillhör vilka moment. Dock presenterar detta en svårighet för vår studie, som utgår från att 

undersöka en avgränsad modul. Detta bemöttes genom att ha guidande frågeställningar till 

mottagaren där vi riktade in oss mot den del av behandlingen vi intresserat oss för via 

tidsangivelser, ”mot slutet av behandlingen…” samt genom att leda in på vad modulen 

handlade om, ” Ni arbetade med delar som berörde kommunikation, relationer och sociala 

aspekter av smärta...”, som avslutades med en neutral uppmaning om att berätta om detta: 

”Skulle du kunna berätta om denna del?”. Detta för att i så låg grad som möjligt påverka 

mottagarnas minne av behandlingen.  

Ytterligare en svårighet som studien ställts inför är det begränsade urvalet av 

behandlare, endast fyra stycken, som fanns att tillgå. För en kvalitativ studie rekommenderar 

Langemar (2008) att forskare ska satsa på att ha tio deltagare i en grupp för att uppnå teoretisk 

mättnad, plus eller minus fem beroende på utformning av studien. Då endast fyra behandlare 

uppfyller inklutionskriterierna, det vill säga genomfört den aktuella hybridstudien, blir det 

svårt att avgöra om resultatet kan anses vara kvalitativt representativt. Om det funnits fler 

behandlare hade det teoretiskt kunnat finnas fler aspekter av upplevelsen eller att teman 

framträtt mer nyanserat och en viss försiktighet behöver därför observeras när slutsatser från 

materialet dras. Dock ansågs den informationen som behandlarna presenterade ha en hög grad 

av samstämmighet, något som kan indikera att en teoretisk mättnad nåtts trots det ringa antalet 

informanter.  

En utmaning kopplat till behandlargruppen är att flera av informanter är, eller 

har varit, verksamma inom den institution som examinerar denna studie. Dessutom känner 

författarna dessa individer i subgrupp A i varierande utsträckning. Detta medför en risk för 

bias då kritik eller negativ feedback skulle kunna upplevas som svårt att framföra och att man 

riskerar att förminska svårigheter eller problem som yttrar sig. För att hantera detta har vi valt 
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att kontinuerligt ha denna aspekt i åtanke, samt luta oss på den tematiska analysens styrka i 

det att man analyserar den text som intervjuerna genererat och inte intervjudeltagarna i sig. 

 Trots att författarna initialt kodade de första två intervjuerna tillsammans för att 

skapa samstämmighet i kodningen, uppdagades skillnader i hur vad vi ansåg vissa koder höll 

för meningsinnehåll. Att det framkommer skillnader i kodningen behöver inte vara en svaghet 

i metoden enligt Langemar (2008): Det blir då viktigt att analysera, diskutera och gemensamt 

reflektera över innehållet för att sedan skapa en ny kod som bättre speglar den gemensamma 

förståelsen för kodens meningsinnehåll, vilket författarna har gjort. Denna process är känt 

som bedömartriangulering och är ett sätt att höja validiteten i den analys som genomförts. 

Kliniska implikationer 

Under analysens gång har det framgått att behandlarna har funnit svårigheter att följa den 

existerande manual för att skapa en egen förståelse av-, likväl för att arbeta med 

kontextkänslighetsmodulen i hybridbehandlingen. Ett sätt att bemöta denna aspekt skulle i 

framtiden vara att ha tydligare instruktioner och en bättre operationalisering av vad 

kontextkänslighet är inom manualen. Dessutom skulle det vara fördelaktigt att ge behandlarna 

utbildning i hur de kan administrera denna modul, då det visat sig att administratörer behöver 

träning, coaching samt möjlighet att öva på färdigheterna för uppnå tillfredställande nivå av 

manualtrohet (Stahmer et al., 2015; Waller, 2009).  

Variationer och flexibilitet är en naturlig, och som tidigare konstaterat, viktig del 

i all psykologisk behandling. I den behandling som utvärderats inom ramen för denna studie 

tycks dock variationerna vara större än vad man kan anse höra till det ordinära förfarandet. 

Subgrupp A, behandlargruppen, har berättat om stora variationer, inte bara i utförande utan 

också i förståelse och definition av modulen och dess innehåll. Denna stora variation gör att 

det kan ses som en brist i hybridbehandlingens, och speciellt kontextmodulens interna 

validitet, då ingen mottagare har fått liknande behandling. Eftersom behandlarna uppger att 
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man inte har en klar förståelse för vad som faktiskt behöver ingå i 

kontextkänslighetsmodulen, kan man ifrågasätta om den modul som givits i syfte av 

behandlingsstudien faktiskt har administrerats. Detta ger implikationer för de slutsatser man 

kan dra angående kontextkänslighet i utvärderingen av hybridbehandlingen i stort och 

kontextkänslighetsmodulen specifikt.  

Med detta som bakgrund vill vi rekommendera att tillägga ett tydligt verktyg för 

att utvärdera beteendeförändringar hos mottagaren. Detta utvärderings verktyg bör innehålla 

mätningar av behandlingsframgång innehållande egenskaper som berörs i 

kontextkänslighetsmodulen. Detta är passande då behandlarna har uttryckt att behandlingen 

har varit givande, men visar osäkerhet om det verkligen har skett beteendeförändringar hos 

mottagarna. En passande modell för utvärdering bör mäta faktisk behandlingsframgång och 

beteendeförändring snarare än mottagarens upplevda framgång, som kan påverkas av den 

terapeutiska alliansen (Waller, 2009). Därmed är ytterligare ett förslag att även inkludera 

mätning av mottagarens upplevda samförstånd och samarbete med sin behandlare, för att 

vidare undersöka relationen mellan nivå av manualtrohet och terapeutisk allians.  

Föreslag på framtida forskning 

För att närmare forska på kontextkänslighetsmodulen bör överväganden göras i 

förhållande till vilken klientel man väljer att implementera denna modul. Både behandlare och 

mottagare har uttryckt vikten av denna modul för individer som har problem i 

kommunikation, så om urvalet hade avgränsats till individer med pågående svårigheter som 

innefattas inom kontextkänslighetsmodulen, hade kanske det direkta behovet av flexibilitet 

minskat. Man kan anta att om behandlingen riktas till mer specifika grupper skulle behandlare 

arbeta mer riktat med modulen, och mottagare hade troligen genomfört arbete med dessa 

specifika delar om det fanns ett uttalat behov av kommunikation. Därmed föreslår vi att man i 

framtiden gör samma typ av kvalitativa undersökning på hybridbehandlingen och 
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kontextmodulen efter att denna genomförts på en population med uttalad problematik inom 

kontextuell kommunikation av känslor och behov. Att genomföra denna typ av studie skulle 

vara givande för den fortsatta utvärderingen av kontextkönslighetsmodulen. 

En intressant fråga att undersöka är huruvida kontextkänslighetsmodulen är en 

värdefull modul i andra behandlingsformat än i den presenterade individualterapin. Detta kan 

vara givande då behandlarna har uttryckt svårigheter att arbeta med 

kontextkänslighetsmodulen när de begränsas i att kunna påverka den andre parten i 

interaktionen. Därmed föreslår vi att hybridbehandlingen, alternativt en behandling med 

specifikt fokus på kontextkänslighet, genomförs i andra typer av behandlingsformer. 

Exempelvis skulle man kunna administrera behandlingen i grupp med endast individer med 

smärta, i grupp där individer med smärta tar med sin närmaste anhörig, eller genom par-terapi. 

En intressant aspekt här skulle vara att utvärdera och jämföra dessa olika behandlingsformer 

mot varandra. Denna analys skulle kunna ge intressant information om vilken typ av 

behandling som passar bättre för vilka typer av deltagare. 

Den aktuella studien fokuserar på individer med långvarig kronisk smärta och 

samsjukligt förstämningssyndrom, utan specifikation på typ av smärta. Det skulle vara av 

intresse att undersöka hur olika typer av långvarig smärta är associerad med kontextkänslighet 

och om det finns skillnader i mellan diagnoser. Författarna till denna studie hypotiserar att 

kontextkänslighet kan vara en faktor som kan variera baserat på smärttyp och på vilka sociala 

implikationer smärtan för med sig.  

Under analysens gång har vi funnit utmaning i att avgränsa vilka utsagor som 

beskriver upplevelse av kontextkänslighetsmodulen kontra vad som beskriver upplevelsen av 

hybridbehandlingen i helhet. Då kontextkänslighetsmodulen är en relativt ny modul bör denne 

undersökas och utvärderas mer. Vi föreslår att man i framtiden forskar på den typ av 

behandling där kontextkänslighetsmodulen står som huvudfokus genom behandlingen. För 



MAN LEVER JU I EN KONTEXT 
 

63 
 

denna typ av behandling skulle en kvalitativ metodik vara passande för att undersöka 

fenomenologin, alternativt genomföra ”single case experimental designs” (SCED) på de 

individer som tar emot denna behandling.  

En observation som gjorts inom ramen för denna studie är det faktum att 

behandlingen som man deltog i var en vetenskaplig studie påverkade förväntningar för en stor 

del av mottagargruppen. Flera i mottagargruppen beskrev också en tacksamhet inför att man 

fått möjligheten att delta och att ville bidra till forskningen i fältet, detta skulle kunna vara en 

confounding facors som påverkat resultatet i hybridbehandlingen. Det kan därför vara 

intressant att genomföra hybridbehandlingen i klinisk miljö där mottagare inte är medveten 

om att man deltar i en forskningsstudie eller att man inte får det normala 

behandlingsförloppet. 

Slutligen anser vi också att det vore av intresse att genomföra vidare studier på 

hur kulturella skillnader påverkar kontextkänslighetsbegreppet. Vi hypotiserar att det kan 

finnas skillnader mellan kulturer i hur man kommunicerar smärta och vad som anses vara en 

lämplig typ av kommunikation. 

Slutsatser 

Syftet med denna studie var att utvärdera upplevelsen av implementeringen av 

kontextkänslighetsmodulen ur ett kvalitativt perspektiv. Analysen resulterade i två separata 

modeller för Behandlarna respektive Mottagarna. Behandlarnas upplevelse ansågs bäst 

beskrivas av Krav på flexibilitet och Mottagarnas upplevelse sammanfattades i Meningsfullt 

samarbete. Dessa två modeller ansågs spegla varandra i idén att ett meningsfullt arbete kan 

skapas om det finns en flexibilitet i behandlings utförande baserat på behandlarens kompetens 

och individuella behov hos mottagaren. Den gemensamma modell lyfter in interaktionen där 

samarbetet blir en viktig faktor för förståelsen av upplevelsen. 
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Analysen har uppdagat flera utmaningar i arbetet med hybridbehandlingen. Det finns 

en stor spridning i vad mottagarna av behandlingen har fått för behandling, orsaken till denna 

spridning ligger i flera faktorer hos behandlare, mottagare och behandlingens utformning. 

Sammantaget kan man se att denna spridning har orsakats av en otydlighet i vad som 

förväntats ingå i modulen där behandlare har i och med detta flyttat fokus från vad som 

förväntas ingå, med andra ord det som är beskrivet i manualen, till vad man upplevt som 

värdefullt att arbeta med. För mottagarnas del måste deras diskrepans i förväntning och vad 

behandlingen erbjuder bemötas av behandlaren på ett sätt som visar hänsyn till mottagarnas 

behov. Detta skifte kan ses som positivt då det skapar anpassning och stärker samarbetet 

mellan behandlare och mottagare, men det kan även vara negativt då mottagarna inte får den 

behandling som avsetts. Oavsett resultatet för mottagarna så presenterar dessa förändringar en 

utmaning för behandlingsstudiens som vill utvärdera den nya manualen, detta då det ställer 

frågor kring manualtrohet. De förslag på framtida forskning som lyfts i denna studie har 

därför fokuserats på vilka åtgärder man kan ta för att stärka den interna validiteten inom det 

pågående forskningsprojektet, likväl som förslag på hur man kan gå till väga för att undersöka 

verksamma komponenter av hybridbehandlingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MAN LEVER JU I EN KONTEXT 
 

65 
 

Referenser 

Aldao, A. (2013). The Future of Emotion Regulation Research: Capturing Context. 

Perspectives on Psychological Science, 8(2), 155–172. 

doi:10.1177/1745691612459518 

Aldao, A., & Nolen-Hoeksema, S. (2012). The influence of context on the implementation of 

adaptive emotion regulation strategies. Behaviour Research and Therapy, 50(7), 493–

501. doi:10.1016/j.brat.2012.04.004 

Ardito, R. B., & Rabellino, D. (2011). Therapeutic Alliance and Outcome of Psychotherapy: 

Historical Excursus, Measurements, and Prospects for Research. Frontiers in 

Psychology, 2. doi:10.3389/fpsyg.2011.00270 

Arnow, B. A., Blasey, C. M., Constantino, M. J., Robinson, R., Hunkeler, E., Lee, J., … 

Hayward, C. (2011). Catastrophizing, depression and pain-related disability. General 

Hospital Psychiatry, 33(2), 150–156. doi:10.1016/j.genhosppsych.2010.12.008 

Baillargeon, P., Coté, R., & Douville, L. (2012). Resolution Process of Therapeutic Alliance 

Ruptures: A Review of the Literature. Psychology, 03(12), 1049–1058. 

doi:10.4236/psych.2012.312156 

Bennett-Levy, J. (2003). Mechanisms Of Change In Cognitive Therapy: The Case Of 

Automatic Thought Records And Behavioural Experiments. Behavioural and 

Cognitive Psychotherapy, 31(3), 261–277. doi:10.1017/S1352465803003035 

Bonanno, G. A., Papa, A., Lalande, K., Westphal, M., & Coifman, K. (2004). The Importance 

of Being Flexible: The Ability to Both Enhance and Suppress Emotional Expression 

Predicts Long-Term Adjustment. Psychological Science, 15(7), 482–487. 

doi:10.1111/j.0956-7976.2004.00705.x 



MAN LEVER JU I EN KONTEXT 
 

66 
 

Bordin, E. S. (1979). The generalizability of the psychoanalytic concept of the working 

alliance. Psychotherapy: Theory, Research & Practice, 16(3), 252–260. 

doi:10.1037/h0085885 

Breivik, H., Collett, B., Ventafridda, V., Cohen, R., & Gallacher, D. (2006). Survey of 

chronic pain in Europe: Prevalence, impact on daily life, and treatment. European 

Journal of Pain, 10(4), 287–287. doi:10.1016/j.ejpain.2005.06.009 

Brennstuhl, M., Tarquinio, C., & Montel, S. (2015). Chronic pain and PTSD: Evolving views 

on their comorbidity. Perspectives in Psychiatric Care, 51(4), 295–304. 

doi:10.1111/ppc.12093 

Cabaniss, D. L. (2011). Psychodynamic psychotherapy: a clinical manual. Chichester: Wiley-

Blackwell. 

Cheng, C. (2001). Assessing coping flexibility in real-life and laboratory settings: A 

multimethod approach. Journal of Personality and Social Psychology, 80(5), 814–833. 

doi:10.1037/0022-3514.80.5.814 

Coifman, K. G., & Bonanno, G. A. (2010). When distress does not become depression: 

Emotion context sensitivity and adjustment to bereavement. Journal of Abnormal 

Psychology, 119(3), 479–490. doi:10.1037/a0020113 

Elliott, A. M., Smith, B. H., Penny, K. I., Smith, W. C., & Chambers, W. A. (1999). The 

epidemiology of chronic pain in the community. The Lancet, 354(9186), 1248–1252. 

doi:10.1016/S0140-6736(99)03057-3 

Falkenström, F., Granström, F., & Holmqvist, R. (2013). Therapeutic alliance predicts 

symptomatic improvement session by session. Journal of Counseling Psychology, 

60(3), 317–328. doi:10.1037/a0032258 



MAN LEVER JU I EN KONTEXT 
 

67 
 

Flink, I. L., Boersma, K., & Linton, S. J. (2013). Pain Catastrophizing as Repetitive Negative 

Thinking: A Development of the Conceptualization. Cognitive Behaviour Therapy, 

42(3), 215–223. doi:10.1080/16506073.2013.769621 

Fruzzetti, A. E. (2006). The high-conflict couple : a dialectical behavior therapy guide to 

finding peace, intimacy & validation. Oakland, CA: New Harbinger Publications. 

Retrieved from http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip0619/2006028315.html 

Geller, J. (2002). Estimating readiness for change in anorexia nervosa: Comparing clients, 

clinicians, and research assessors. International Journal of Eating Disorders, 31(3), 

251–260. doi:10.1002/eat.10045 

Goldfried, M. R. (2001). How therapists change:  Personal and professional reflections. (M. 

R. Goldfried, Ed.). Washington, DC, US: American Psychological Association. 

doi:10.1037/10392-000 

Gorczyca, R., Filip, R., & Walczak, E. (2013). Psychological aspects of pain. Ann Agric 

Environ Med, 1, 23–7. 

Harvey, A. G. (Ed.). (2004). Cognitive behavioural processes across psychological disorders: 

a transdiagnostic approach to research and treatment. Oxford ; New York: Oxford 

University Press. 

Hatcher, R. L., & Barends, A. W. (2006). How a return to theory could help alliance research. 

Psychotherapy: Theory, Research, Practice, Training, 43(3), 292–299. 

doi:10.1037/0033-3204.43.3.292 

Horvath, A. O., & Symonds, B. D. (1991). Relation between working alliance and outcome in 

psychotherapy: A meta-analysis. Journal of Counseling Psychology, 38(2), 139–149. 

doi:10.1037/0022-0167.38.2.139 

Kåver, A., & Nilsonne, Å. (2002). Dialektisk beteendeterapi vid emotionellt instabil 

personlighetsstörning : teori, strategi och teknik. Stockholm: Natur och kultur. 



MAN LEVER JU I EN KONTEXT 
 

68 
 

Kim, D.-M., Wampold, B. E., & Bolt, D. M. (2006). Therapist effects in psychotherapy: A 

random-effects modeling of the National Institute of Mental Health Treatment of 

Depression Collaborative Research Program data. Psychotherapy Research, 16(2), 

161–172. doi:10.1080/10503300500264911 

Läkemedelsverket. (2017). Läkemedelsbehandling av långvarig smärta hos barn och vuxna. 

Information från Läkemedelsverket, 2017(28), 53. 

Langemar, P. (2008). Kvalitativ forskningsmetod i psykologi: att låta en värld öppna sig. 

Stockholm: Liber. 

Linton. (2013). Att förstå patienter med smärta. Lund: Studentlitteratur. 

Linton, & Bergbom, S. (2011). Understanding the link between depression and pain. 

Scandinavian Journal of Pain, 2(2), 47–54. doi:10.1016/j.sjpain.2011.01.005 

Linton, & Flink. (2011). 12 vertyg i KBT: Från teori till praktik (1st ed., Vol. 1). Finnland: 

Natur. 

Linton, S. J., Flink, I. K., Schrooten, M. G. S., & Wiksell, R. (2016). Understanding Co-

occurring Emotion and Pain: The Role of Context Sensitivity from a Transdiagnostic 

Perspective. Journal of Contemporary Psychotherapy, 46(3), 129–137. 

doi:10.1007/s10879-016-9323-x 

Linton, S.J. & Fruzzetti, A. (2014) A hybrid emotion-focused exposure treatment for chronic 

pain: A feasibility study. Scandinavian Journal of Pain, 5(3), 151-15 

Liverant, G. I., Kamholz, B. W., Sloan, D. M., & Brown, T. A. (2011). Rumination in Clinical 

Depression: A Type of Emotional Suppression? Cognitive Therapy and Research, 

35(3), 253–265. doi:10.1007/s10608-010-9304-4 

Lumley, M. A., Cohen, J. L., Borszcz, G. S., Cano, A., Radcliffe, A. M., Porter, L. S., … 

Keefe, F. J. (2011). Pain and emotion: a biopsychosocial review of recent research. 

Journal of Clinical Psychology, 67(9), 942–968. doi:10.1002/jclp.20816 



MAN LEVER JU I EN KONTEXT 
 

69 
 

Martin, D. J., Garske, J. P., & Davis, M. K. (2000). Relation of the therapeutic alliance with 

outcome and other variables: A meta-analytic review. Journal of Consulting and 

Clinical Psychology, 68(3), 438–450. doi:10.1037/0022-006X.68.3.438 

Müller, M., Kamping, S., Benrath, J., Skowronek, H., Schmitz, J., Klinger, R., & Flor, H. 

(2016). Treatment history and placebo responses to experimental and clinical pain in 

chronic pain patients. European Journal of Pain, 20(9), 1530–1541. 

doi:10.1002/ejp.877 

Neblett, R., Mayer, T. G., Hartzell, M. M., Williams, M. J., & Gatchel, R. J. (2016). The Fear-

avoidance Components Scale (FACS): Development and Psychometric Evaluation of 

a New Measure of Pain-related Fear Avoidance. Pain Practice, 16(4), 435–450. 

doi:10.1111/papr.12333 

Oddli, H. W., & McLeod, J. (2017). Knowing-in-relation: How experienced therapists 

integrate different sources of knowledge in actual clinical practice. Journal of 

Psychotherapy Integration, 27(1), 107–119. doi:10.1037/int0000045 

Oosterman, J. M., Derksen, L. C., van Wijck, A. J., Kessels, R. P., & Veldhuijzen, D. S. 

(2012). Executive and Attentional Functions in Chronic Pain: Does Performance 

Decrease with Increasing Task Load? [Research article]. doi:10.1155/2012/962786 

Polkinghorne, D. E. (1992). Postmodern epistemology of practice. In S. Kvale & S. Kvale 

(Ed) (Eds.), Psychology and postmodernism. (pp. 146–165). Thousand Oaks, CA, US: 

Sage Publications, Inc. 

SBU, S. beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); S. A. for H. T. A. and A. of 

S. (2006, April 1). Metoder för behandling av långvarig smärta. Retrieved 12 

September 2017, from http://www.sbu.se/sv/publikationer/SBU-utvarderar/metoder-

for-behandling-av-langvarig-smarta/ 



MAN LEVER JU I EN KONTEXT 
 

70 
 

SBU, S. beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); S. A. for H. T. A. and A. of 

S. (2010, April 28). Rehabilitering vid långvarig smärta. Retrieved 12 September 

2017, from http://www.sbu.se/sv/publikationer/SBU-utvarderar/rehabilitering-vid-

langvarig-smarta/ 

Singh, A., Piana, S., Pollarolo, D., Volpe, G., Varni, G., Tajadura-Jiménez, A., … Bianchi-

Berthouze, N. (2016). Go-with-the-Flow: Tracking, analysis and sonification of 

movement and breathing to build confidence in activity despite chronic pain. Human-

Computer Interaction, 31(3–4), 335–383. doi:10.1080/07370024.2015.1085310 

Stahmer, A. C., Rieth, S., Lee, E., Reisinger, E. M., Mandell, D. S., & Connell, J. E. (2015). 

Training teachers to use evidence‐based practices for autism: Examining procedural 

implementation fidelity. Psychology in the Schools, 52(2), 181–195. 

doi:10.1002/pits.21815 

Statistiska centralbyrån. (2006). Ohälsa och sjukvård 1980-2005 (Levnadsförhållanden No. 

113). Stockholm. 

Stricker, G., & Gold, J. (2006). A casebook of psychotherapy integration. (G. Stricker & J. 

Gold, Eds.). Washington, DC, US: American Psychological Association. 

doi:10.1037/11436-000 

Tracey, I., & Bushnell, M. C. (2009). How Neuroimaging Studies Have Challenged Us to 

Rethink: Is Chronic Pain a Disease? The Journal of Pain, 10(11), 1113–1120. 

doi:10.1016/j.jpain.2009.09.001 

Trost, Z., Vangronsveld, K., Linton, S. J., Quartana, P. J., & Sullivan, M. J. L. (2012). 

Cognitive dimensions of anger in chronic pain. Pain, 153(3), 515–517. 

doi:10.1016/j.pain.2011.10.023 

Vetenskapsrådet. (2017). God Forskningssed (Vol. 2017). Stockholm: 

VETENSKAPSRÅDET. 



MAN LEVER JU I EN KONTEXT 
 

71 
 

Vlaeyen, J. W. S., & Linton, S. J. (2012). Fear-avoidance model of chronic musculoskeletal 

pain: 12 years on. Pain, 153(6), 1144–1147. doi:10.1016/j.pain.2011.12.009 

Waller, G. (2009). Evidence-based treatment and therapist drift. Behaviour Research and 

Therapy, 47(2), 119–127. doi:10.1016/j.brat.2008.10.018 

Wampold, B. E. (2015a). How important are the common factors in psychotherapy? An 

update. World Psychiatry, 14(3), 270–277. doi:10.1002/wps.20238 

Wampold, B. E. (2015b). Humanism as a common factor in psychotherapy. In K. J. 

Schneider, J. F. Pierson, J. F. T. Bugental, K. J. Schneider (Ed), J. F. Pierson (Ed), & 

J. F. T. Bugental (Ed) (Eds.), The handbook of humanistic psychology: Theory, 

research, and practice, 2nd ed. (pp. 400–408). Thousand Oaks, CA, US: Sage 

Publications, Inc. 

Williams, A. C. de C., & Schäfer, G. (2016). How Do We Understand Depression in People 

with Persistent Pain? Journal of Contemporary Psychotherapy, 46(3), 149–157. 

doi:10.1007/s10879-016-9325-8 

 

  



MAN LEVER JU I EN KONTEXT 
 

72 
 

Appendix 

Intervjuguide  

Ge information om samtycke: 

”Ännu en gång vill vi påminna dig om att ditt deltagande är helt frivilligt. Du får när som 

helst välja att avsluta och få din information tillbakadragen. Din identitet kommer att skyddas 

och endast vi och våra handledare kommer att ha tillgång till detta material. Du får när som 

helst resa dig upp eller be om en kort paus om du behöver detta”. 

”Vi har några allmänna frågor om din bakgrund som vi vill ställa innan vi fortsätter”, ställ 

frågor kring bakgrundsvariabler: 

·         Ålder 

·        Social status (gift, singel, sambo etc) (för patienter) 

·        Typ av smärta (för patienter)  

·         Hur länge de har varit behandlare och vilken inriktning på utbildning (för behandlare) 

.     Vad har du för sysselsättning i dagsläget? (för patienter) 

·         Andra typer av behandling. (för patienter) 

Ge syftet: 

”Anledningen till att vi vill intervjua dig här idag är för att vi är intresserade av dina 

upplevelser av den behandling du genomfört. Skulle du kunna börja med att berätta om 

behandlingen?” 

- Om de pratar om specifika moment av behandlingen ”Vilka andra moment har behandlingen 

innehållit?” (uppmärksamma om de nämner kontextkänslighet) 

- Om det är svårt för patienten att berätta - “Fråga vad som har varit bra eller dåligt under 

behandlingen?”. 

”En del av behandlingen handlade om hur man hanterar sin smärta i relation till viktiga 

personer i ditt liv, och hur man talar om sin smärta och om sina känslor med sin omgivning. 
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Denna del av behandlingen är vi speciellt intresserade av och vi skulle vilja fokusera på denna 

del resterande tid. Skulle du vilja berätta vad du minns från denna delen?” 

- Om de ej minns: “Ok! Vill du berätta vad du kommer ihåg om vad ni har gjort under 

behandlingen?”  

Undersök explorativt följande tre huvudområden och deras sub-teman, med följdfrågor:  

”Vad gjorde ni?”, ”hur var det?”, ”Varför var det viktigt?”, ”Hur kändes det?”, 

”fungerade det?” etc. 

 Tre områden: 

1.       Upplevelsen av behandlingsmodulen 

a.       Vad har du för tankar om vad som har varit bra/dåligt med den? 

b.       Vad har man gjort så att det fungerade bra/fungerade dåligt 

2.       Förståelsen 

a.       Kan du beskriva i dina egna ord vad du har lärt dig/lärt ut? 

b.       Vad har gjorts för att underlätta förståelsen? 

3.       Tillämpningen 

a.       Hur upplever du att detta användes i din/patientens vardag? 

b.       Vad har du/patienten gjort? 

Avslutande frågor: 

”Vi har pratat ganska mycket om ett specifikt moment i behandlingen nu, men vad är det i det 

stora hela som har varit mest hjälpsamt för dig/patienten?” 

“Finns det något mer som du tycker att jag borde känna till för att bättre förstå din upplevelse 

av det här momentet? 

”Finns det något du skulle vilja fråga mig?” 

 


