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Go in search of people. 

Begin with what they know. 

Build on what they have. 

 

 

Old Chinese proverb 

 

 





FÖRORD 
 

 

Min farmor Linnea var en stark och enträgen kvinna som egentligen var gårdens motor även om 

det utåt sett var farfar, sedd som byns starke Edvin. Farmor gick troget upp först varje morgon 

vid femtiden för att mjölka korna och sedan snabbt tillbaka till köket för då väntade gården på 

första frukost. Resten av dagen bestod av gårdssysslor, bakning, matlagning och tvättning mm. 

Det var inte ofta jag såg farmor sitta ner och hon var nästan alltid sist i säng. Var det plikten, 

kärleken till familjen, känslorna för gården och djuren eller vad fick farmor att orka samma 

schema varje dag år ut och år in? Plötsligt en dag hände det som inte fick hända, farmor föll 

omkull och höftfrakturen var ett faktum. Gården stannade av för en stund och ingenting kom 

längre att bli som det varit. Frakturen ville inte läka, farmors ben var för skört att spika i sa 

läkaren, ”skruven och plattan” ville inte sitta kvar. Det blev komplikationer med bensår och 

slutligen amputation. Hon kom aldrig igång att gå efter benamputationen. De drivkrafter som 

tidigare utmärkt hela hennes personlighet var inte längre där. Hon klagade aldrig på sitt livsöde. 

Troligen förbjöd hennes stolthet detta eller möjligen var hon förnöjsam av att få iaktta livet.  

Den här historien är inte långt borta men under de decennier som hunnit flyta fram har 

forskningen gjort stora framsteg inom både osteoporos och frakturprevention. Jag har även som 

kliniskt verksam sjukgymnast flera gånger förundrats över hur vissa människor drivs av enorm 

motivation trots stora fysiska begränsningar. Avhandlingen avser att öka förståelse för hur vi 

genom sociala miljöer kan skapa en lyhördhet för människors egenkraft, förmåga och vilja att 

förändra sitt liv. Vi har idag kunskap som kan främja hälsa och förebygga frakturer. När en 

fraktur inträffar finns det många vägar tillbaka att resa sig igen. I min första yrkesroll som 

sjukgymnast vid Norrlands universitetsjukhus, var det en självklarhet att integrera 

fallförebyggande åtgärder vid frakturrehabilitering. Dessvärre visar forskning att detta, nu 20 år 

senare, inte är en självklarhet trots att vi har betydligt mer evidens för hur frakturer kan 

förebyggas. Jag har själv tagit bort gipset på personer med handledsfrakturer utan att ens 

reflektera över hur vi kan skapa stödjande miljöer som förebygger att samma personer inte ska 

drabbas av en höftfraktur senare i livet.  

I takt med att osteoporos började diagnostiseras möttes jag och kollegor av frustrerade kvinnor 

med märkliga bilder av hur skört deras skelett var. Mina funderingar kring människors drivkrafter 

i relation till samhällets pågående diskurser tilltog när jag läste folkhälsovetenskap. Den här 

avhandlingen illustrerar hur hälsofrämjande och förebyggande sjukvård kan integreras med 

traditionell frakturrehabilitering. Där ett fokus på hälso- och sjukvården som social miljö 

stimulerar motivation till frakturprevention genom möten oss människor emellan. 

 

 

Till farmor … 

 



 



ABSTRACT 

  

Preventing fractures by promoting health 

– empowering for change 

 

Background Fractures are a widespread public health problem where people with osteoporosis 

are at increased risk. Implementing fracture prevention in osteoporosis treatment is rare and 

there is a need for more research that will develop future fracture prevention. The overall aim for 

this thesis is to identify how incentives and obstacles interact with regards to the relevance of 

preventing fractures by promoting health in osteoporosis.  

Method The thesis consists of two patient-focused studies and two organizational studies. The 

research questions have been answered through triangulation of different scientific approaches 

and methods grounded in both qualitative and quantitative data. In-depth interviews were 

conducted with women having osteoporosis. Individuals with a distal forearm fracture and 

recently diagnosed osteoporosis participated in physical tests and answered a questionnaire on 

health behavior, risk factors and psychological resources of relevance for fracture prevention. 

Focus group interviews were performed with professionals from three different specialties: 

orthopedics, rehabilitation and general medicine. This was the start of a four-year continuous 

implementation process, explored as a case study where the case was the development of 

interprofessional collaboration towards improved fracture prevention. Analytical methods were: 

Grounded theory, content analysis, descriptive statistics and hierarchical cluster analysis.  

Results The women’s motivation, in relation to their condition was determined as healthy risk 

awareness. Healthy risk awareness can be compared to a motivational compass guiding every-day 

dilemma as well as lifestyle changes, through the interplay of emotional, cognitive and social 

factors. The described factors interact continuously in order for the individual to manage the 

consciousness of osteoporosis while simultaneously actively reducing the risk of fracture (I). The 

results also show that individuals who attained a distal forearm fracture live relatively healthy as 

well as having a strong physical profile despite their low bone mass. The group also exhibits a 

high sense of coherence with a strong belief in their balance-abilities. However, the person-

centred analysis revealed a typology of two subgroups with very different prerequisites for health 

behavior or lifestyle changes. Three quarters of the individuals were characterized as a health-

resilient group while a quarter represented a health-vulnerable group. The differences are 

confirmed by the fact that the vulnerable group had more previous fractures, a lower quality of 

life and weaker physical capacity (II). From an organizational perspective, forming a learning 

culture is the key to promoting fracture prevention within clinical praxis. A learning culture 

develops through new routines and interprofessional or patient-centred interactions which 

involves motivating aspects to build a preventative organizational platform (III). The balance 

between a bottom-up and traditional top-down structure provides flexibility for horizontal 



collaboration spanning across professional and organizational sectors. Continuous feedback-

loops occur within all hierarchical levels and stimulate new social structures of trust in joint 

performance, loyalty, shared responsibility, interprofessional pride and meaningfulness.  The 

system outcome is a transparent chain of care in which health promotion and fracture prevention 

interact with traditional fracture rehabilitation.  

In conclusion, the thesis describes how health promotion and fracture prevention develop to 

strengthen the patient’s own efforts and also to stimulate interprofessional motivation for 

change. 

 

Keywords: fracture prevention, osteoporosis, motivation, empowerment, salutogenesis 

implementation, health promotion, Grounded theory, case study and hierarchical cluster analysis 

 



SAMMANFATTNING 
 
 

 

Problemområde och syfte Frakturer är ett utbrett folkhälsoproblem där personer med 

osteoporos (benskörhet) löper ökad risk att drabbas. Frakturförebyggande åtgärder har endast i 

liten omfattning implementerats vid osteoporos och forskningsresultat efterfrågas som kan ligga 

till grund för effektiv sekundärprevention. Det övergripande syftet med avhandlingen var att 

identifiera hur drivkrafter och hinder interagerar med betydelse för hälsofrämjande 

frakturprevention vid osteoporos.  

 

Metod Avhandlingen omfattar två patientrelaterade studier samt två organisationsstudier. 

Forskningsfrågorna har besvarats genom triangulering av olika vetenskapliga angreppssätt och 

analysmetoder grundade i såväl kvalitativa som kvantitativa data. Djupintervjuer genomfördes 

med kvinnor som hade utredd osteoporos. Personer med handledsfraktur och nyligen utredda för 

osteoporos, deltog i fysiska test samt besvarade en enkät kring hälsobeteende, riskfaktorer och 

psykologiska resurser med relevans för frakturprevention. Fokusgruppsintervjuer över tid 

utfördes med professionella i sjukvården från tre olika specialiteter: ortopedi, rehabilitering samt 

allmänmedicin. Detta var starten på en fortsatt fyraårig implementeringsprocess som utforskades 

som en fallstudie där fallet utgjorde utveckling av interprofessionell samverkan mot 

hälsofrämjande frakturprevention. Analysmetoderna var Grounded theory, innehållsanalys, 

deskriptiv statistik samt hierarkisk klusteranalys.  

 

Resultat Kvinnors motivation illustreras i relation till ett tillstånd vilket benämns sund 

riskmedvetenhet. Sund riskmedvetenhet guidar likt en inre motivationskompass vardagliga 

dilemman såväl som långsiktiga livsstilsrelaterade mål genom samspelet av emotionella, kognitiva 

och sociala krafter. De beskrivna aspekterna interagerar konstant för att hantera medvetenheten 

om ett skört skelett parallellt med att aktivt minska risken för fraktur (I). Resultaten visar vidare 

att bensköra individer som brutit handleden är en relativt hälsostark grupp med bra 

hälsobeteende samt god fysisk profil. Gruppen uppvisar även hög känsla av sammanhang och 

stark tilltro till sin balansförmåga. Vid personcentrerad analys framkommer dock en typologi av 

två subgrupper med helt olika psykologiska och beteenderelaterade förutsättningar för 

livsstilsförändring. Tre fjärdedelar av individerna karakteriseras som en hälsostark grupp medan en 

fjärdedel utgör en hälsosvag grupp. Skillnaderna bekräftas genom att den hälsosvaga gruppen har 

haft fler frakturer, en lägre livskvalitet samt betydligt svagare fysisk kapacitet (II). Ur ett 

organisationsperspektiv blir formandet av en lärande kultur motorn för att främja frakturpreventiva 

åtgärder i klinisk praxis. Lärandet växer genom nya sätt att arbeta vid motiverande patientmöten 

och genom interprofessionell samverkan för en förebyggande organisatorisk plattform (III). 

Balansen mellan en bottom-up struktur och en traditionell top-down struktur ger handlingsutrymme 

för samverkan över horisontella gränser. Fortlöpande feedback sker på flera nivåer och stimulerar 

nya sociala strukturer av tilltro till gemensam kapacitet, lojalitet, ömsesidiga ansvarskänslor och 

professionell stolthet med delad meningsfullhet. Resultatet är en transparent vårdkedja i vilken 

hälsofrämjande och förebyggande åtgärder interagerar parallellt med traditionell 

frakturrehabilitering (IV).  



 

Sammanfattningsvis beskriver avhandlingen hur hälsofrämjande frakturprevention utvecklas 

för att stärka patienternas egenkraft och samtidigt stimulera interprofessionell motivation till 

förändring.  

 
Nyckelord: frakturprevention, osteoporos, motivation, empowerment, salutogenesis 
implementering, hälsopromotion, Grounded theory, fallstudie samt hierarkisk klusteranalys 
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INTRODUKTION                          

  
 

Frakturer som folkhälsoproblem 

 
Frakturer bland personer, 50 år eller äldre, är ett folkhälsoproblem i Sverige liksom i hela 

västvärlden. Det inträffar ungefär 1000 frakturer i timmen i världen inom den här 

åldersgruppen (Ström et al., 2011). Efter 50 års ålder är det framförallt lågenergitrauma som 

leder till frakturer vilket i de allra flesta fall kännetecknas av ett fall i samma plan (Sambrook 

et al., 2007; Palvanen et al., 2000; Keegan et al., 2004). Lågenergifrakturer drabbar kotor, 

höfter, handleder, överarmar och även bäcken (Johnell & Kanis, 2005; Kanis et al., 2008). 

Som svensk kvinna fyllda 50 år är risken att få en lågenergifraktur 46 % under kommande 

livstid, för svenska män är motsvarande risk 22 %, (Johnell & Kanis, 2005; Johnell & Kanis, 

2006).  Amerikanska kvinnor och män har lägre livstidsrisk med 40 % respektive 13 % 

(Johnell & Kanis, 2006; Cummings & Melton, 2002). Europa har högst andel frakturer som 

relaterar till lågenergitrauma 34 %, medan Asien har 17 % och Afrika knappt 1 % (Johnell & 

Kanis, 2006). Kvinnorna är absolut mest sårbara för att drabbas av frakturer och 

skandinaviska kvinnor har den högsta incidensen av höftfrakturer i världen och av 

kotfrakturer i Europa (Kanis et al., 2008; Johnell et al., 2005; Kanis et al., 2012). 

  

De hälsoekonomiska belastningarna, för lågenergifrakturer i Sverige, kommer att stiga under 

kommande decennier. Omkostnaderna/år för lågenergifrakturer beräknas öka från idag ca 

7.8 miljarder kr till ca 11 miljarder kr år 2050 (Borgström, 2008). Detta beror i första hand på 

att Sverige, i likhet med den demografiska utvecklingen i andra länder i västvärlden, 

förväntas få en högre andel äldre över 65 år. Inom en tioårsperiod uppskattas andelen 

svenska äldre, att öka från idag ca 17 % till 25 %. Denna dramatiska förändring kan komma 

att innebära en markant förhöjd incidens av svåra frakturer runt åren 2020-2030. 

Implementering av frakturförebyggande insatser är således oundvikliga annars riskerar 

framtida frakturer att ”frakturera” den äldre befolkningens folkhälsa.  Genom att förebygga 

en höftfraktur hos en svensk person sparas första året ca en kvarts miljonkronor. Utgifter 

som annars i akutskedet belastar det aktuella landstingets sjukvårdsbudget samt ansvarig 

kommun för efterföljande omvårdnad och rehabilitering. Därutöver ger en höftfraktur varje 

kommun årslånga ökade omkostnader till följd av ökat beroende i dagliga aktiviteter (NCO, 

2008).   

 

Incidensen av handledsfrakturer är som högst mellan åldrarna 50-70 år medan höftfrakturer 

inträffar senare i livet med en incidenstopp mellan 80- 85 år. Mellan 65 – 74 år upptar 

handledsfrakturer 1/3 av de frakturtyper som passerar akuten i Sverige (Ström et al., 2011; 

Nordell, 2003) medan motsvarande andel i Storbritannien och USA är något högre (Ström et 

al., 2011). I Sverige förekommer ca 19 000 höftfrakturer/år. Tjugo av 100 kvinnor efter 
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fyllda 50 år får en handledsfraktur under sin kvarvarande livstid och något större andel 

(23/100) får en höftfraktur. Motsvarande andel hos männen är att 5 respektive 11 män av 

100 drabbas (Kanis et al., 2008). Konsekvenserna efter svåra frakturer kan bli förödande för 

den enskilde individen med nedsatt självständighet, social isolering, fysiska 

funktionsnedsättningar och försämrad livskvalitet. Det är framförallt höft- eller kotfrakturer 

som leder till nedsatt livskvalitet eftersom dessa komplicerade frakturtyper medför fysiska 

och psykosociala begränsningar där självständigheten går förlorad (Adachi et al., 2010; 

Hallberg et al., 2004). Dessa frakturer är dessutom starkt relaterade till för tidig död (Ström et 

al., 2011; Kanis et al., 2008). Andra lättare frakturer, som en fraktur på handleden, behöver 

inte alls medföra svåra livslånga problem men orsakar en ökad risk för nya svårare frakturer i 

framtiden. Risken för att få en höftfraktur är nästan fördubblad om man tidigare har haft en 

handledsfraktur (Kanis et al., 2008; Barrett-Connor et al., 2008). Det finns följaktligen starka 

humanitära och samhällsrelaterade skäl för att utveckla frakturförebyggande program. 

 

 

Riskfaktorer för fraktur 

 

Begreppet lågenergifraktur markerar en komplicerad etiologi bakom fraktur (Sattin, 1997). 

Det är exponeringen av mängden energi i relation till sårbarhet som slutligen avgör eventuell 

skada (Järvinen et al., 2008; Gillespie et al., 2009). Frakturförebyggande arbete kan således ses 

som multifaktoriella strategier att hantera exponering av den mängd energi vi utsätts för. 

Frakturförebyggande arbete grundar sig på evidensbaserade riskfaktorer och delas in i icke 

påverkbara och påverkbara faktorer. De icke påverkbara riskfaktorerna är att vara kvinna, 

haft tidigare fraktur efter 45 års ålder, ärftlighet, hög ålder, lång kroppslängd och etnicitet. 

De påverkbara riskfaktorerna är fysisk inaktivitet, låg kroppsvikt i relation till längd (BMI), 

osteoporos (benskörhet), nedsatt nutrition med inadekvat kalcium och D-vitamin intag samt 

riskbruk av tobak eller alkohol (Ström et al., 2011; Kanis et al., 2008; SBU rapport, 2003). 

Den övergripande största risken för fraktur är fall i samma plan. (Cummings & Melton, 

2002; Järvinen et al., 2008). Flera riskfaktorer för fall är de samma som för fraktur. 

Tobaksbruk, lågt BMI och benskörhet ökar däremot inte, vad vi vet, risken för fall (Gillespie 

et al, 2003.; WHO 2004). 

 

 

Fallolyckor  

 

Faller gör vi i alla åldrar. Som barn tillhör de upprepade fallen en del av vår neuromotoriska 

utveckling.  Som vuxna fortsätter vi att falla men detta går oftast obemärkt förbi. Det är 10 

gånger fler sjukhusinläggningar och 8 gånger högre risk att dö på grund av fallskador hos 

äldre jämfört med falltrauma hos barn. Bland skador är fallolyckor hos äldre över 65 år den 

klart dominerande dödsorsaken. I Sverige dör ca 1500 personer per år, till följd av fallolyckor 

där den allvarligaste skadan efter fall är fraktur. Tre gånger fler äldre dör i fallolyckor jämfört 
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med hur många som omkommer i trafiken varje år (NCO, 2008). När man i breda 

populationsstudier frågar äldre över 65 år, om de har ramlat senaste året uppger ca 1/3 att de 

fallit minst en gång (Gillespie et al., 2003). Fallolyckor ligger bakom över 90 % av 

lågenergifrakturerna (Palvanen et al., 2000; Keegan et al., 2004; Järvinen et al., 2008; Nyberg et 

al., 1996) medan det enbart är mellan 5-10 % av registrerade fall som leder till fraktur 

(WHO, 2004). 

 

Det finns teorier som beskriver att hur fallet sker har betydelse för om händelsen resulterar i 

en skada. Det är den totala mängden energi som frigörs i fallet som skall ställas mot 

individens kapacitet och sårbarhet (Sattin, 1997; Pinilla et al., 1996). Då höftfraktur inträffar 

är det minst 95 % som föranletts av en fallolycka (WHO, 2004). Höftfrakturer drabbar 

statistiskt sett mest personer över 75 år. Fallet sker då framförallt i sidled (Palvanen et al., 

2000; Jarnlo & Thorngren, 1993) och personen saknar neuromuskulär förmåga att bromsa 

energin i fallet. Till skillnad från fallmönstret då en handledsfraktur inträffar som ofta sker i 

riktningen framåt eller bakåt (Palvanen et al., 2000). Där har personen tillräcklig kapacitet och 

reaktionsförmåga (Lord, 2007), att få fram sin arm i fallet (Bergland & Wyller, 2004). På så 

vis får armen ta upp första energin men skyddar samtidigt resten av kroppen från svårare 

skador. En handledsfraktur skulle därmed kunna ses som ett tecken på en väl fungerande 

neuromuskulär förmåga. 

   

Fallolyckor är ett tillstånd som uppfyller alla krav för prevention: hög frekvens bland äldre 

personer, hög mortalitet efter fall samt tillgänglig evidens för preventiva åtgärder (Bergland 

& Wyller, 2004). Med en utgångspunkt att fall tillhör en viktig riskfaktor för fraktur 

(Cummings & Melton, 2002; Järvinen et al., 2008) skall det poängteras att de identifierade 

riskfaktorerna bakom ett fall är över 400 stycken (Gillespie et al., 2003). Denna 

multifaktoriella etiologi försvårar möjligheterna att renodlat studera några isolerade 

riskfaktorer för fall kopplat till fraktur. Orsakerna bakom fall kan beskrivas utifrån en 

kombination av aspekter som berör individens kapacitet, aktivitet/beteendemönster samt faktorer i 

miljön. Det är samspelet mellan dessa aspekter som får betydelse för risken att ramla samt 

svårighetsgraden i efterföljande skador (WHO, 2004; Close et al., 2005; Lord et al., 2006). 

Med fokus på individuell kapacitet har dock några centrala riskfaktorer för fall identifierats. 

En metaanalys, baserad på 16 studier fann att de starkaste riskfaktorerna för fall associerar 

till minskad fysisk kapacitet. Muskelsvaghet ger högst utslag med nästan fem gånger förhöjd 

fallrisk (OR=4.9), nedsatt balans och gångproblem tredubblade risken för fall (OR = 3.2 

resp. 3.0). Andra faktorer som nedsatt syn och nedsatt kognitiv förmåga mer än fördubblade 

fallrisken (OR = 2.8 resp. 2.4) (Rubenstein, 2006). Liknande resultat publicerades tio år 

tidigare (Myers m.fl. Bone 1996). Dessa resultat ligger till grund för internationella 

rekommendationer vid osteoporos beträffande vikten av fysisk aktivitet som 

fallförebyggande faktor (Kanis et al., 2008).  
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Det finns flera medicinska riskfaktorer som bör lyftas fram vid fallförebyggande arbete. 

Äldre personer som brukar mer än fyra farmakologiska preparat löper en ökad fallrisk 

(Leipzig et al., 1999). Några läkemedel medför extra stor risk som opiater (Moden et al., 

2008), benzodiazepiner, (Stenbacka et al., 2002; Bulat et al., 2008), antidepressiva preparat 

samt vissa kardiovaskulära läkemedel (Leipzig et al., 1999; Bulat et al., 2008). Till stor del kan 

dessa individuella faktorer ses som den degenerativa process åldrandet innebär. Det bör 

dock betonas att flera av dessa faktorer är påverkbara så att risken för fall och frakturer 

minskar. Det är då framförallt multifaktoriella strategier mot ovan nämnda risker i 

kombination med proaktiva insatser i miljön som visat bäst fallförebyggande effekt. Fysisk 

individuell träning med avsikt att förbättra muskelstyrka och balansförmåga har som enskild 

intervention även visat god fallförebyggande effekt (Gillespie et al., 2009; Hourigan et al., 

2008; Howe et al., 2011; Sherrington et al., 2008; Skelton et al., 2007).  

 

   

Sårbarhet som skiljer  
 

Orsaken till varför skandinaviska kvinnor är mest sårbara för fraktur är ännu inte helt 

klarlagd. Det finns flera förklaringsteorier, där osteoporos under de två senaste decennierna 

varit en av dessa teorier. Benskörhet är mer utbredd bland kvinnor än män och det är 

betydligt vanligare att kvinnor drabbas av fraktur än män (Ström et al., 2011; Johnell & 

Kanis, 2005). Kvinnors förändringar i skelettet accelererar vid ca 50 års ålder på grund av 

den hormonella omställning som sker i samband med menopaus. En liknande degenerativ 

process förekommer även hos männen men inträffar först 15 – 20 år senare då i takt med att 

manliga hormonnivåer sjunker. Männen har dessutom högre så kallad ”peak bone mass” och 

tätare benmineral med sig redan från puberteten jämfört med vad kvinnor har (Gillberg & 

Nilsson, 2008). En kompletterande biomekanisk teori är att de mekanismer som styr utfallet 

av energi vid fallet relaterar starkare till kvinnorna än män. Här ges några exempel. Kvinnor 

och män har olika muskelstruktur vilket blir märkbart vid ökande ålder. Männen har högre 

andel av de så kallade snabba muskelfibrerna, typ II fibrer, vilket rent teoretiskt påverkar 

reaktionsförmågan vid fallrisk och denna skillnad ökar mellan könen upp i åldrarna. Den 

neuromuskulära kapaciteten påverkar till viss del reaktionsförmågan som också relaterar till 

risken för fall och konsekvenserna av ett fall. Lord (2007) beskriver att reaktionsförmågan 

skiljer mellan män och kvinnor just beroende på att män ofta längre upp i åldrarna har högre 

andel snabba muskelfibrer i sin muskelmassa än vad kvinnor i samma ålder har. 

Skandinaviska kvinnor är längre och har lägre kroppsvikt, BMI (Body Mass Index), än till 

exempel kvinnor från Kanada, USA och flertalet europeiska nationaliteter. Detta medför att 

när de faller så exponeras deras skelett för mer energi i fallet eftersom de har mindre av 

skyddande vävnadsstrukturer (Mellström, 2008). En kroppsvikt över BMI 24/kg m2 anses 

skydda för höftfraktur och kortare personer hinner inte utveckla lika hög energi som längre 

personer gör då de faller (Palvanen et al., 2000). Forskningen visar att ju längre norrut från 

ekvatorn vi lever desto högre är incidensen av höftfrakturer (Ström et al., 2011).  
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Skandinaviska kvinnor och män har lägre exponering/år av solljus vilket påverkar upptaget 

av naturligt D-vitamin som är skyddande mot utveckling av osteoporos (SBU rapport, 2003) 

D-vitamin har även betydelse för vår neuromuskulära funktion med relevans för fallolyckor 

(Bischoff-Ferrari et al., 2004; Avenell et al., 2005). Vintertid finns i Sverige en ökning av 

framförallt handledsfrakturer hos kvinnor (NCO, 2008) vilket kan bero på långa riskperioder 

för halka. 

 

 

Osteoporos   

 

Sköra ben – ett dolt folkhälsoproblem 
 

Osteoporos (benskörhet) är ett tillstånd som kännetecknas av nedsatt mängd benmassa med 

förändrad skelettarkitektur vilket minskar hållfastheten och därmed innebär en ökad risk för 

fraktur (Ström et al., 2011). Tillståndet har en egen ICD-10 diagnoskod (M80-M82*) men 

skall snarare betraktas som en riskfaktor för fraktur och inte som en sjukdom (SBU rapport, 

2003). Osteoporos benämns som ”den tysta folksjukdomen”, eller ”en tyst epidemi” (Manek, 

2010) därför att förekomsten på befolkningsnivå är utbredd. Tyst, relaterar till det faktum att 

osteoporos saknar tydliga symtom och diagnosen ställs ofta först när en fraktur inträffat. Vid 

65-69 år är prevalensen av osteoporos 20 % för svenska kvinnor och för män 7 % vilket 

ökar till ca 38 % respektive 10 % vid 75- 79 års ålder (Kanis et al., 2000). Förekomsten av 

benskörhet ökar sålunda markant med åldern.  

 

 

Utredning och diagnostik 
 

Världshälsoorganisationen (WHO, 1994) har beslutat hur olika nivåer av sänkt benmassa 

skall definieras i relation till frakturrisk. Gränsen för minskad benmassa (osteopeni) sattes till 

T-score -1.0 SD, där SD beräknas utifrån avvikelsen från medelvärdet hos unga kvinnor. 

Gränsen för benskörhet utifrån denna definition är T-score mindre eller lika med – 2.5 SD. 

Ett värde – 2.5 SD eller lägre, i kombination med tidigare lågenergifraktur ska betraktas som 

manifest benskörhet (osteoporos). För personer som har haft en lågenergifraktur skall 

terapiutredning påbörjas för misstanke om osteoporos och behandling övervägas om T-

score är lika med eller lägre än -2.0 SD (Läkemedelsverket 2007). Osteoporos klassificeras 

utifrån att vara antingen primär osteoporos eller sekundär osteoporos. Primär osteoporos 

relaterar till den normala degenerativa process som sker vid åldrandet med postmenopausal 

östrogenbrist medan sekundär osteoporos uppkommer till följd av sjukdom eller 

läkemedelsbehandling. Kortisonbehandling tillhör den vanligaste formen av läkemedel som 

ökar risken för sekundär osteoporos (Mellström, 2008).  Riskfaktorerna för att utveckla 

benskörhet brukar delas in några starka riskfaktorer bestående av att vara kvinna, ärftlighet, 
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hög ålder samt tidigare fraktur. Andra mer beteenderelaterade riskfaktorer är fysisk 

inaktivitet, riskbruk av tobak eller alkohol samt för lågt kalcium och D-vitamin intag, tidig 

menopaus och amenorre’ samt låg kroppsvikt (Ström et al., 2011; SBU rapport, 2003).  

 

Osteoporos är lika vanligt som högt blodtryck (hypertoni) hos äldre men i motsats till 

hypertoni utreds endast en bråkdel (Johansson et al., 2011). Det är därför nödvändigt att öka 

diagnostiseringen av osteoporos och på lång sikt minska antalet frakturer (Kanis et al., 2008). 

Sedan 2008 rekommenderar WHO en modell för att kunna predicera 10-års risk för en 

lågenergifraktur. Modellen ”Fracture Risk Algorithm” (FRAX) möjliggör att kliniskt snabbt 

screena vilka grupper som bör gå vidare till utredning för osteoporos. I kombination med ett 

bentäthetsvärde fungerar FRAX som guide för val av terapimetod (Kanis et al., 2008). En 

svaghet med FRAX-modellen är att den bortser från att inkludera risken att ramla (Järvinen 

et al., 2008). Faran är ett kliniskt ökat fokus på benskörhet som den starka riskfaktorn för 

fraktur före den komplexa etiologi som utgörs av fallolyckor. Eftersom fallolyckor ligger 

bakom 85-96 % av alla lågenergifrakturer menar vissa forskare att det är en nödvändighet att 

inkludera fallrisk för modeller som avser att predicera frakturrisk. Genom att nonchalera 

fallrisk för modeller som förväntas predicera fraktur finns också en fara för att 

efterbehandling och sekundärpreventiva prioriteringar fokuserar på farmakologiska lösningar 

före livsstilsrelaterade och multifaktoriella åtgärder. En holistisk bild av frakturproblematiken 

och möjliggörandet av rättvisa förebyggande insatser faller då bort (Järvinen et al., 2008).  

 

Lydick fann redan 1996 att rädsla för att drabbas av fraktur förekommer hos personer med 

osteoporos (Lydick et al., 1996). Under nästan tre decennier har det publicerats rikligt med 

forskning kring psykologiska faktorer vid fall. Murphy & Isaac (1982) fann att rädsla för att 

ramla var en nyckelkomponent i vad de kom att kalla ”post-fall-syndrom” det vill säga, 

psykologiska konsekvenser efter fall (Murphy & Isaacs, 1982).  Idag är det välkänt att 

psykologiska konsekvenser som rädsla för nya fall (Austin et al., 2007; Friedman et al., 2002; 

Scheffer et al., 2008; Zijlstra et al., 2007) och nedsatt tillit till sin fysiska förmåga att klara av 

olika vardagliga moment (Lajoie & Gallagher, 2004; Hatch et al., 2003; Hadjistavropoulos et 

al., 2011) förekommer efter fall. De senaste åren har det även visat sig att dessa psykologiska 

aspekter predicerar risken för fall och även fallskador (Austin et al., 2007; Friedman et al., 

2002; Lajoie & Gallagher, 2004; Murphy et al., 2003). Psykologiska aspekter vid benskörhet i 

relation till beteende, vardagsrutiner och livsstil är ännu svagt utforskat. Detsamma gäller 

kring osteoporosforskning och frakturrisk där psykologiska aspekter sällan eller aldrig lyfts 

fram (Ström et al., 2011; Kanis et al., 2008). 
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Frakturpreventiva åtgärder 

 
Det finns gott om kunskapsunderlag för att implementera frakturförebyggande riktade 

åtgärder till identifierade riskgrupper (Kanis et al., 2008; Gillespie et al., 2009; Gillespie et al., 

2003; WHO, 2004; Howe et al., 2011; Skelton et al., 2007; Feder et al., 2000; Compstone, 

2004). Däremot är det svårare att studera och visa frakturreduktion av populationsriktade 

åtgärder (McClure Roderick et al., 2005).  

 

Lågenergifrakturer drabbar en stor andel av den vuxna äldre befolkningen och därför behövs 

förebyggande strategier anpassas efter målgruppers olika behov (Gillespie et al., 2009). 

Åtgärderna ser därför olika ut beroende på vilken typ av riskfaktorer som är mest 

utmärkande för varje specifik riskgrupp. De riktigt sårbara äldre med en multisjuk anamnes 

och hög grad av hjälpberoende har andra behov (Cusimano et al., 2008; Oliver et al., 2007) än 

vuxna arbetsföra äldre mellan 50-65 år som fortfarande är socialt och fysiskt aktiva. Därtill 

kommer en stor andel äldre över 65 år som lever ett fysiskt och socialt aktivt liv. Gemensamt 

för dessa grupper är dock att det finns evidensbaserad kunskap som kan sammanfattas i tre 

övergripande frakturförebyggande strategier vilka fungerar oavsett riskgrupp: a) minska 

risken för fall, b) aktivera åtgärder som lindrar energin vid fall c) aktivera åtgärder som 

stärker hållfastheten i skelettet (Palvanen et al., 2000; Cummings & Melton, 2002; Järvinen et 

al., 2008). 

 

Vid frakturprevention framgår sällan fallförebyggande åtgärder som den främsta insatsen vid 

osteoporos. Emellertid nämns fallförebyggande insatser i flera internationella publikationer 

efter 2000 (Kanis et al., 2008; Compston et al., 2009; Bonaiuti et al., 2002) men poängteras 

sällan som en av de primära frakturförebyggande åtgärderna vid osteoporos (Cummings & 

Melton, 2002; Sattin, 1997; Järvinen et al., 2008; SBU rapport, 2003).  Ett starkare fokus 

ligger på åtgärder som har direkt påverkan på benhälsan. Dessa omfattar i korthet 

farmakologisk behandling, kosttillskott med framförallt D-vitamin och kalcium, att undvika 

riskbruk av alkohol och tobak samt att utöva belastande fysisk aktivitet (Ström et al., 2011; 

Kanis et al., 2008; SBU rapport, 2003; Howe et al., 2011; Kanis & Compston, 2008).   

 

  

Hälsobeteende med frakturförebyggande kraft 

 

När en person fått diagnosen osteoporos och kanske till och med hunnit få sin första fraktur 

finns det flera beteenderelaterade möjligheter att verka frakturförebyggande. Vi återkommer 

här till de tre övergripande frakturförebyggande strategier: minska risken för fall, aktivera 

åtgärder som lindrar energin vid fall och stötta livsstilsrelaterade beteenden som är positivt 

för benhälsan (Palvanen et al., 2000; Cummings & Melton, 2002; Järvinen et al., 2008). Dessa 

strategier relaterar på flera vis till ett aktivt beteende, oavsett om det gäller att sluta med 

tobak, förändra den fysiska miljön, börja använda broddar när det är vinterväglag eller öka 
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den fysiska aktiviteten. Den sammanslagna erfarenheten från folkhälsovetenskaplig och 

medicinsk forskning har kommit fram till ett fyrstegsprogram vid benskörhet som 

inkluderar: (a) en balanserad diet med adekvat kalcium och D-vitamin intag, (b) viktbärande 

fysisk aktivitet såsom promenader och styrketräning, (c) en hälsosam livsstil i övrigt utan 

tobaksbruk eller överdriven alkoholkonsumtion (d) regelbunden bentäthetskontroll och vid 

behov frakturförebyggande läkemedel (Burke, 2000; Popa, 2005). Genom att inkludera 

fallförebyggande åtgärder till dessa fyra nivåer ökar de förebyggandena möjligheterna än mer 

(Gillespie et al., 2009; WHO, 2004; Skelton et al., 2007).  

 

Återkommande publikationer illustrerar att följsamheten till dessa gällande 

rekommendationer är fortstatt låg (Cortet & Benichou, 2006.; Rossini et al., 2006.; 

Lekkerkker et al., 2007). Ungefär 50 % av personer som får läkemedel för att påverka benets 

hållfasthet följer inte rekommendationerna (Ström et al., 2011). Hälsopedagogiska program 

till kvinnor i postmenopausal ålder har däremot visat på förbättrat hälsobeteende vid 

osteoporos (Chan & Ko, 2006; Chan et al., 2005; Laslett et al., 2004; Curry et al., 2002). Vad 

som på djupet spelat roll för att dessa program stimulerat livsstilsförändring är oklart. Det 

samma gäller vid motsatsen, nämligen oklarheter kring patientrelaterade hinder som låg 

följsamhet av rekommenderade terapier (Cortet & Benichou, 2006; Bliuc et al., 2005; 

Lekkerkerker et al., 2007; Rossini et al., 2006). Vid låg följsamhet är det endast 10 % som kan 

förklaras av medicinska faktorer som ålder eller osteoporos (Compston & Seeman, 2006). 

Detta talar för att det behövs fördjupad forskning vid osteoporos för att öka förståelsen för 

hälsobeteende utifrån andra faktorer än rent medicinska faktorer.  

  

 

Hälsopromotion vid frakturprevention 

 

Stödjande miljöer 

 

Patienter är vi oftast en begränsad del av vår livstid. Trots detta poängterar 

världshälsoorganisationen att sjukvården har en viktig nyckelroll för människors upplevda 

hälsa. Detta förutsätter ett starkare operativt fokus på en hälsofrämjande vision parallellt 

med den traditionellt botande och rehabiliterande visionen (WHO 1986, 2000). Utifrån 

Ottawa charter (WHO, 1986) behöver hälso- och sjukvården en reorientering från botande 

sjukvård till en aktiv stödjande, social miljö som syftar till att stötta människors egenkraft 

mot upplevd hälsa (Lindström & Eriksson, 2009). I Sveriges mål för bättre folkhälsa 

poängteras att hälso- och sjukvården skall vara en sådan möjlig miljö med ett etiskt ansvar 

för att stärka människors egenkraft för hälsa (Prop.2002/03:35, 2002). Folkhälsoarbete skall 

generellt syfta till jämlika förutsättningar för hälsa där svagare grupper behöver synliggöras 

(Folkhälsoinstitut, 2010). I linje med detta kan hälso- och sjukvården vara en stödjande miljö 

för att stärka riskutsatta grupper att få bättre kontroll över sin hälsa (Haglund et al., 1998). 
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För att sjukvården ska utvecklas till att vara en stöttande hälsofrämjande miljö blir det bland 

annat nödvändigt att integrera en förståelse för hälsans bestämningsfaktorer. Orsaker till 

ohälsa är med utgångspunkt i den hälsofrämjande traditionen långt mer komplexa än den 

traditionella synen på fysiologiska riskfaktorer. Utöver fysiologiska riskfaktorer påverkas 

människors hälsa även av psykologiska aspekter, beteenderelaterade faktorer och framförallt 

olika strukturella riskmiljöer på samhällsnivå (Laverack, 2004).  

 

En hälsofrämjande sjukvård förändrar praxis genom att i första hand syfta till att stärka 

individens egna resurser för hälsa (Lindström & Eriksson, 2009). Detta inkluderar 

psykologiska, sociala och beteenderelaterade faktorer (Laverack, 2004). En sådan stödjande 

miljö avser att stärka människor genom att tillsammans med dem identifiera interna och 

externa resurser som kan utvecklas till ökad upplevd hälsa (Lindström & Eriksson, 2009; 

Haglund et al., 1998; Bracht, 1999; Carlsson & Sleet, 2003).  I litteraturen jämställs en 

stödjande miljö med community/samhälle. ”Community”, på svenska är samhällen eller 

verksamheter som ingår i en programplan för att förändra. De kan kännetecknas genom 

geografiska avgränsningar men kan likaväl utgöras av en grupp människor som i något 

avseende har delade behov (Laverack & Wallerstein, 2001). Hälso- och sjukvården eller delar 

av hälso- och sjukvården kan mycket väl vara en sådan community där målet är rörelse mot 

upplevd hälsa (Eng et al., 1992).  

 

Det finns en fara med att en hälsofrämjande ansats blir ytlig och främst verkar som social 

kontroll. I en sådan miljö utvecklas en värdegrund kring patienter som offer under sin 

livsstil, där sjukvårdens roll är att öka kontrollen över ”destruktiva livsstilar”. Den 

professionella utövningen går då ut på att genom expertroller motivera patienterna till 

förändring istället för att patienten själv identifierar motiv för en eventuell förbättring (Eng et 

al., 1992). En stödjande miljö bygger istället på att aktivt skapa delaktighet utifrån fördjupade 

humanistiska värden som avser stötta människors egenkraft (empowerment). Detta kan ske 

genom att den epidemiologiska traditionen kompletteras med hälsofrämjande värdegrunder 

och sociala analyser med fokus på styrkor före svagheter (Malterud & Hollnagel, 1998; 

Frankish et al., 2006). På så vis styrs fokus för hälsopromotion mot sociala miljöer istället för 

mot individer. Bracht (1999) poängterar också att ett ökat fokus på sociala miljöer medför en 

etisk ansvarsförskjutning vid beteendeförändringar, från individer till miljöer. I den här 

avhandlingen kan detta jämföras med en ansvarsförskjutning från patienterna till sjukvården 

som social miljö. 

 

“Rather than emphasizing change made by individuals, this ”new” community approach argues that 

permanent, larger scale behavior is best achieved by changing the standards of acceptable behavior in a 

community; that is, by changing norms about health behavior” (p 29, Bracht 1999). 
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Prevention eller hälsopromotion 
 

Hälsofrämjande arbete syftar till att främja hälsa och brukar i litteraturen beskrivas som 

riktade insatser till hela populationer eller stora delar av befolkningen. Dessa insatser tilldelas 

människor för att främja hälsa och vidmakthålla god hälsa innan de insjuknar. Det 

förebyggande perspektivet bygger på den medicinska traditionen att identifiera samt agera 

mot riskfaktorer och på så vis minska förekomsten av sjukdom/skada (Lindström & 

Eriksson, 2009). Generellt sett är preventiva insatser avsedda till riskgrupper med ökad 

benägenhet att insjukna eller skadas. Primärpreventiva insatser kan exempelvis riktas till 

kvinnor i menopausal ålder eftersom denna grupp utgör en ökad risk för fraktur utan att ha 

flera riskfaktorer. Sekundärprevention riktas till grupper där flera riskfaktorer har 

identifierats som till kvinnor i menopausal ålder med identifierat skört skelett och en ökad 

risk för frakturer. Tertiär prevention är insatser till de individer som redan har drabbats av 

skada eller sjukdom och är avsedda att lindra samt förebygga försämring, i syfte att 

upprätthålla hälsa (Moulton et al., 2006).  

 

När begreppen prevention och hälsopromotion skall omsättas i praktiken och transformeras 

till människors vardagliv blir det mer komplext. Några forskare menar att genomförandet av 

förändring till hälsofrämjande sjukvård för med sig att två olika traditioner krockar med 

varandra.  Därför handlar en hälsofrämjande sjukvård om att omskapa värdegrunder och 

genomföra strukturella förändringar (Frankish et al., 2006; Moulton et al., 2006) med ett ökat 

fokus på sociala förändringsprocesser före kontroll över riskfaktorer (Eng et al., 1992; 

Eriksson & Lindstrom, 2008). När hälsofrämjande insatser skall integreras i hälso- och 

sjukvården innebär det att den traditionella kulturen med fokus på att utreda, läka och 

rehabilitera sjukdom kommer att utmanas av ett fokus på människors upplevda hälsa före 

sjukdom. Den rent medicinska traditionen med patogent fokus bygger på att experter 

förväntas finna sjukdom/skada, åtgärda denna eller reducera riskfaktorer för försämring. 

Däremot betyder en hälsofrämjande ansats i första hand att identifiera motståndskrafter för 

ohälsa och finna vägar tillsammans med klienten som stöttar till att upprätthålla god hälsa 

(Malterud & Hollnagel, 1998; Frankish et al., 2006; Moulton et al., 2006; Laverack & Labonte, 

2000; Antonovsky, 1996). Eriksson och Lindstöm (2008) beskriver likt Antonovsky (1996), 

att förändring mot ett salutogent förhållningssätt i sjukvården kan förverkliga ett tydligare 

hälsofrämjande angreppssätt. Det finns enligt denna beskrivning ingen anledning att särskilja 

förebyggande åtgärder från hälsofrämjande instanser. Tvärtom menar de att en sådan 

teoretisering riskerar att skapa ansvarsbarriärer mellan sektorer och professioner. Detta 

bygger på förutsättningen att sjukvården kompletterar synen på riskfaktorer med 

förebyggande motståndsresurser samt hälsofrämjande, salutogena, faktorer (Eriksson & 

Lindstrom, 2008).  
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Implementering och frakturprevention 
 

Att praktiskt tillämpa ny kunskap 

 

Implementering av evidensbaserade kunskap till klinisk praxis har beskrivits vara en av 

hälso- och sjukvårdens största utmaningar (Grol & Grimshaw, 2003). Att implementera 

innebär att praktiskt tillämpa en metod eller erhållen kunskap. Flera forskare menar att olika 

teoretiska perspektiv behövs för att bättre förstå implementering av klinisk forskning.  Den 

medicinska vetenskapliga traditionen har behov av att kompletteras med bredare erfarenhet 

från exempelvis samhällsvetenskap för att tydliggöra hur implementering av ny kunskap bäst 

omsätts i nya professionella rutiner (Grol & Grimshaw, 2003; Nilsen, 2010a; McClure et al., 

2010).  Implementering av evidensbaserad kunskap till praktiknära vardagsarbete kallas i viss 

litteratur för evidensbaserad medicinsk kunskapsöverföring (Evidence Based Medicine, 

EBM). För att lyckas med EBM fordras organisatoriska förändringsarbeten på flera nivåer 

hos patienterna, bland de professionella och inte minst på ledningsnivå (Straus et al., 2011). 

Att implementera sekundärprevention med ett hälsofrämjande fokus i sjukvården innebär, 

som tidigare nämnts, dessutom att nya värderingar skall befästas i gamla strukturer vilket kan 

medföra viss kulturfriktion (Frankish et al., 2006; Eriksson & Lindstrom, 2008). När 

kunskapsöverföring av det här slaget sker förutsätts beteendeförändring i form av 

attitydförändringar, nya ansvarsroller och upparbetande av nya rutiner. Denna 

beteendeförändring antas framförallt ske hos utförarna, det vill säga de professionella som 

skall verkställa nya rutiner (Grol & Grimshaw, 2003).  

 

Erfarenheter från en översiktsstudie med 54 studier kring implementering, visar att det var 

effektivt med utbildning till professionella om detta skedde genom små grupper och 

regelbundna träffar. Tvärprofessionell samverkan har betydelse för att lyckas överföra 

kunskap till praxis, framförallt vid kroniska tillstånd. Hinder för förändring finns enligt den 

här studien, framförallt i den kontext där implementeringen förväntas ske och bör relateras 

till organisationens sociala och professionella nivåer (Grol & Grimshaw, 2003). Nilsen (2010) 

menar i likhet med detta till och med att implementering i hälso- och sjukvården kan 

betraktas som sociala förändringsprocesser som påverkas av många aktörer på olika nivåer 

och därigenom syftar till att påverka tredje man, patienterna. 

 

 

Eko-epidemiologiskt perspektiv vid skadeprevention  

 

Mc Clure m.fl (2010) har beskrivit att forskning kring skadeprevention kan dra nytta av 

ekologiska modeller med utgångspunkt för att inkludera kontextuella aspekter kring 

fenomenet skada. De menar vidare att den framtida skadepreventiva forskningen med fördel 

kan vidgas från en traditionellt epidemiologisk ansats till ett eko-epidemiologiskt perspektiv 

för att minska klyftan mellan teori och praktiskt uppnådda resultat. Historisk har den 
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skadepreventiva diskursen handlat om att jämföra effektivitet kring aktiva 

(beteenderelaterade) och passiva (strukturella) åtgärder vid skadeförebyggande arbete 

(Haddon, 1995). Detta synsätt ger en missvisande enkel bild över ett komplext fenomen där 

beteende och strukturella faktorer oftast interagerar med varandra (Gielen & Girasek, 2001). 

Med utgångspunkt i ett eko-epidemiologiskt perspektiv blir fokus på identifikation av 

riskfaktorer utan värde om dessa faktorer inte också studeras utifrån interaktionen mellan 

fysiologi, beteende och omgivande miljöer. Det är väl känt att svag muskulatur är en risk för 

fallolyckor (Rubenstein, 2006) liksom att skört skelett är en riskfaktor för fraktur (Ström et 

al., 2011). Utifrån en eko-epidemiologisk modell sätts dessa riskfaktorer i relation till vilka 

individuella drivkrafter som kan vara förklaringen bakom uppmätt muskelstyrka. Ett eko-

epidemiologiskt perspektiv öppnar upp för att studera dessa intrapersonella faktorer i 

relation till omgivande miljörelaterade mekanismer (McClure et al., 2010).  

 

Carlsson Gielen & Sleet (2003) har med inspiration från Greens och Kreutes ”precede-

proceed modell” (1991), utvecklat just en sådan teori som beskriver relevansen av att 

överföra erfarenheter från publikationer i hälsopromotion till skadeprevention. 

Skadeförebyggande arbete bygger enligt modellen på olika hälsofrämjande åtgärder som 

hälsopedagogiska program, riktade utbildningssatsningar, lagar och policyutveckling samt 

organisationsförändring. Optimal skadereduktion förutsätter att interventionerna inkluderar 

både beteendeförändring och miljöanalys. Kärnan i deras modell är att integrera 

beteenderelaterade teorier på både individ och samhällsnivå och fördjupa kunskaper kring 

hur dessa processer interagerar i sin kontext (Carlsson & Sleet, 2003). De menar likt Mc 

Clure m.fl (2010) att det finns ett vetenskapligt behov av empirisk forskning vid 

skadeprevention som minskar klyftan mellan teori och praktiskt utövande. Teorier från 

beteendevetenskap och sociologi kan följaktligen berika forsking inom skadeprevention 

precis som inom folkhälsovetenskap i allmänhet. 

 

 

 

Motivation, drivkrafter och barriärer vid förändring 
 

Avhandlingsarbetets övergripande ambition har varit att försöka vidga det traditionellt 

medicinska perspektivet vid osteoporos till att också omfatta ett bredare sammanhang som 

inkluderar både patienternas förändringsprocess och utövarnas förutsättningar i en 

organisatorisk miljö. Med inspiration från ett eko-epidemiologiskt perspektiv vid 

skadeprevention kombineras i avhandlingen flera teorier som illustrerar processer mellan 

mänskligt beteende, social kontext och hälsa. Den teoretiska ramen är uppbyggd utifrån 

sociokognitiva teorier kring beteendeförändring, teorin känsla av sammanhang i relation till 

hälsa och teorin kring empowerment som rörelse mot både kollektiv och individuell kontroll 

över hälsan. Dessa beskrivs närmare nedan. 
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Sociokognitiva teorier kring beteendeförändring 

 

Gemensamma drag hos sociokognitiva teorier är att en människas process från icke handling 

till handling grundar sig på ett samspel mellan kognitiva och emotionella, och sociala 

aspekter, det vill säga sociokognitiva processer (Armitage & Conner, 2000). Teorier kring 

hälsobeteende brukar illustrera beteendeförändring genom flerstegsmodeller eller 

begreppsliggöra hur olika aspekter interagerar för att uppnå kontroll över hälsa. Flera 

forskare menar att beteendeförändring sker genom olika faser där framsteg i processen är 

beroende av faktorer i föregående uppfattning, beslut eller handling. Det riktas dock kritik 

mot att människor sällan tycks följa logiskt beskrivna faser vid förändring och det saknas i 

vissa fall empiriska bevis för att dessa mönster verkligen gäller. Några forskare anser därför 

att teorier kring beteendefaser enkom är modeller som kan tjäna som guide vid 

hälsofrämjande aktivitet men de kan inte predicera beteende (Adams & White, 2005; 

Hollister & Anema, 2004). Det finns olika modeller med fokus på handlings- och 

kontrollmekanismer så som ”health belief model”, ”health action process approach”, ”action 

control theory” samt den transteoretiska modellen. Alla framhäver vikten av motivation vid 

beteendeförändring och lyfter fram flera aspekter som främjar beteendeförändring. 

Skillnaderna mellan dessa är vilken aspekt som dominerar för att stimulera utveckling genom 

faserna (Emmons & Rollnick, 2001). Viss kritik riktas mot att varje teori framställer en 

aspekt som mest utslagsgivande för beteendeförändring. Syftet med dessa teorier är således 

att ge en mer nyanserad bild av beteendeförändring än det faktum att en person är motiverad 

eller inte alls motiverad (Armitage & Conner, 2000; Hollister & Anema, 2004). De 

övergripande generella teorierna räcker inte heller till för att på djupet förstå enskilda 

riskgrupper med särskilda behov. Därför efterfrågas fördjupad forskning kring vilka specifika 

aspekter som påverkar beteendeförändring i särskilda riskgrupper (Adams & White, 2005). 

 

Den transteoretiska modellen, har haft starkt genomslag i empirisk forskning och 

hälsofrämjande arbete i Sverige (Rollnick et al., 2009) såväl som internationellt (Rollnick & 

Miller, 1995). Modellen har inspirerat forskning kring beteendeförändring vid ett otal 

interventioner som relaterar till frakturforskning bland annat; skadeprevention (Kidd et al., 

2003) osteoporos (Popa, 2005; Shirazi et al., 2007) och fysisk aktivitet (Sarkin et al., 2001; 

Marcus & Simkin 1994). Den transteoretiska modellen bygger på en transformering av flera 

tidigare beskrivna teorier därav namnet transteoretisk modell. Den integrerar tre olika 

perspektiv kring förändring; a) olika steg för utveckling, b) identifiera handlingsmönster som 

karakteriserar varje steg och c) kartlägga specifika aspekter vid varje steg i form av hinder 

eller drivkrafter för att komma vidare i utveckling mot nya vanor. De beskrivna stegen är 

förnekelse, begrundan, förberedande, handling, vidmakthållande och sist fullbordan. 

(Prochaska, 1983; Prochaska & Prochaska, 1999). Modellens överförbarhet ligger framförallt 

i en ökad begreppsförklaring kring hur icke motiverade personer kan förstås bättre utifrån 

förnekelse till handling. Fasen mellan förnekelse och begrundan är avgörande för vilket 

beslut en person kommer att ta. Chanserna att stötta icke motiverade personer ökar om 
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kunskaper kring personens egna motiv ökar. Prochaska (2008) menar därför att både 

patienten och utövaren har ett gemensamt uppdrag för att förstå vilka aspekter som avgör 

hur en person väger för- och nackdelar till beteendeförändring (Prochaska, 2008). 

Motiverande samtal (MI) är en samtalsteknik där just den här metoden praktiseras. MI har 

kommit att bli ett verktyg i hälso-och sjukvården för att stimulera hälsobeteende hos olika 

målgrupper (Emmons & Rollnik 2001.; Hol Ivarsson 2009.; Barth & Näsholm 2006). I MI 

finns ett starkt fokus just kring att utforska ambivalensen för förändring. På så vis skapas 

möjligheter för patienten själv att verbalisera sin motivation i linje med vad flera 

sociokognitiva anhängare förespråkar (Emmons & Rollnick, 2001; Prochaska, 2008; 

Bandura, 1997). Det finns dock en kritik mot att den transteoretiska modellen är för generell 

och inte kan överföras fullt ut till specifika patientgrupper (Adams & White, 2005). 

 

Begreppet ”self-efficacy ” har också sitt ursprung från sociokognitiv forskning (Bandura, 

1997). ”Self-efficacy” är tilliten till sin egen förmåga att klara av en handling som är 

situationsspecifikt. En hög tillit i ett visst beteende betyder därför inte att tilliten till sin 

förmåga generellt är hög (Bandura, 1997). En person kan således tro sig klara av att sluta 

röka men ha låg tillit till sin förmåga att påbörja fysisk träning. ”Self- efficacy” visar sig 

predicera hälsobeteende i flera avseenden så som tobaksbruk, alkoholkonsumtion, fysisk 

aktivitet samt kostvanor med mera. Sedan 90-talet har ”self-efficacy” även överförts till 

forskning i fallprevention. Begrepp som ”falls-efficacy” (Tinetti et al., 1994) och ”activity-

specific balance-confidence”, ABC (Powell & Myers, 1995) finns i publikationer som 

beskriver att ABC med låga resultat kan predicera både fallolyckor och skador i relation till 

fall (Lajoie & Gallagher, 2004; Hatch et al., 2003; Jørstad et al., 2005). Även inom forskning 

gällande benskörhet finns ett intresse för ”self-efficacy”. Det har visat sig att personer med 

hög tillit till sin förmåga klarar bättre att upprätthålla ett specifikt hälsobeteende, som fysisk 

aktivitet och kalciumintag, än personer med svagare tillit (Brecher et al., 2002; Horan et al., 

1998).  

 

  

Känsla av sammanhang 

 

Antonovsky utvecklade ett alternativt synsätt att se kopplingar mellan stress och hälsa i 

motsats till det patologiska synsättet. Istället för att studera vilka faktorer som ökar risken för 

ohälsa fokuserade han på aspekter som stimulerar människor att klara av stress eller kaotiska 

livshändelser och ändå uppleva hälsa. Han skapade begreppet salutogenes (salutogenesis = 

hälsans ursprung) utifrån hans grundfråga: vad är ursprunget till hälsa? I denna teori skall 

hälsa ses som ett kontinuum där den ena ytterligheten är ohälsa och den andra ytterligheten 

optimal upplevd hälsa. En salutogen tolkning av hälsa innebär att vi inte undersöker hur sjuk 

en person är utan var i detta beskrivna kontinuum en person befinner sig. Vi vill därmed 

förstå vilka faktorer som främjar rörelse mot den friska polen. Den rörelsen kan inte 

stimuleras enkom med kunskap kring riskfaktorer utan här fordras, enligt Antonovsky ett 
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utvidgat intresse för copingmekanismer (Antonovsky, 1996). Det salutogena 

förhållningsättet genererade sedan en generell teori som han kom att kalla: känsla av 

sammanhang.  Känsla av sammanhang (KASAM), skall inte jämställas med den salutogena 

teorin utan har utvecklats genom empirisk forskning (Eriksson, 2007). Däremot menade 

Antonovsky själv att KASAM är en salutogen modell där personer med hög KASAM 

förmodligen har lättare att röra sig mot den friska polen för upplevd hälsa. 

 

”Känsla av sammanhang är en global hållning som uttrycker i vilken utsträckning man har en 

genomträngande och varaktig men dynamisk känsla av tillit till att de stimuli som härrör från ens inre och 

yttre värld under livets gång är strukturerade, förutsägbara och begripliga, de resurser som krävs för att man 

skall kunna möta de krav som dessa stimuli ställer på en finns tillgängliga och dessa krav är utmaningar, 

värda investeringar och engagemang” (s 41, Antonovsky 1991). 

 

Känsla av sammanhang bärs upp av tre dimensioner närmare bestämt begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet. Begreppet skall betraktas som en helhet där de enskilda 

dimensionerna har en dynamisk påverkan på varandra. Meningsfullhet jämförs med en 

motivationskomponent som enligt Antonovsky förefaller vara den viktigaste, utan mening 

blir således upplevelsen för att sträva mot hälsa mindre. Därefter klassar han begriplighet, 

utan begriplighet blir det komplicerat att hantera stress eller motgång. Det innebär inte att 

hanterbarhet är oviktigt, men om tilltron till de egna resurserna inte finns blir möjligheterna 

att klara av en svår situation svagare (Antonovsky, 1991). Delar av KASAM liknar andra 

teorier som self-efficacy med tilltron till sin förmåga att bemästra (Bandura, 1997) eller den 

generella tilltron till den kognitiva kraften som återfinns i flera andra sociokognitiva teorier 

(Armitage & Conner, 2000). Antonovsky menar också i likhet med detta, att upplevelsen av 

ordning, struktur och klarhet har betydelse för hälsan. Dimensionerna är i likhet med annan 

coping litteratur uppbyggda kring kognitiva, beteende- och motivationsrelaterade aspekter 

(Antonovsky, 1991). Däremot har KASAM kritiserats för att vara alltför rationellt logiskt 

uppbyggd med frånvaro av en emotionell dimension (Geyer, 1997). Andra menar att det 

finns andra underliggande existentiella aspekter i KASAM, framförallt under dimensionen 

meningsfullhet som inte Antonovsky lyckades tydliggöra, eller valde att inte framhäva 

(Kallenberg & Larsson, 1996). Bakom varje dimension har Antonovsky ett resonemang kring 

generella motståndsresurser som präglar begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet.  

Werner (2005) har parallellt med Antonovsky utforskat detsamma, motståndsresurser mot 

stress hos barn där resultaten liknar det som Antonovsky kallar generella motståndsresurser. 

Barn som klarar stress karakteriseras av egenskaper som problemlösare, god tillit till sin 

förmåga, är autonoma med möjlighet att skapa positiv förändring i sitt liv. Dessutom är 

dessa barn socialt kompetenta med starka kommunikationsförmågor.  

 

Antonovsky konstruerade även mätinstrument (SOC 29, SOC 13), i syfte att gagna fortsatt 

forskning kring KASAM. Känsla av sammanhang är relativt stabilt genom livet men stärks 

något med åren (Eriksson, 2007). Andra studier visar att personer med låg KASAM tillhör 
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grupper som besöker sjukvården oftare (”frequent attenders”) än personer med höga värden 

(Berg, 2005). Förändring av hälsobeteende tycks vara lättare för personer med stark KASAM 

(Abrahamsson & Ejlertsson, 2002; Hassmén et al., 2000) liksom copingbeteende generellt 

(Eriksson, 2007; Johnson, 2004) och förmåga att klara motgångar vid ortopediska skador 

(Ristner et al., 2000). Det salutogena förhållningsättet har även prövats empiriskt i olika 

former för att integrera en mer hälsofrämjande sjukvård (Malterud & Hollnagel, 1998; 

Hollnagel & Malterud, 2000).  

 

Empowerment  

 

Begreppet empowerment har vuxit fram från humanistiska värden, där människan i grunden 

har en vilja att påverka sin omvärld. Power i engelskan kan betyda både makt och kraft och 

begreppet empowerment karakteriseras ofta utifrån uppnådd egenmakt. Empowerment ses 

som ett ekologiskt utvecklingsbegrepp som interagerar genom flera nivåer såsom den 

individuella utvecklingen, organisationsutveckling och samhällsutveckling. Att studera 

empowerment innebär därför att studera förändring i dess kontext. Vid uppnådd 

empowerment finns en känsla av kontroll och mening att kunna påverka sin egen tillvaro 

(Zimmerman & Rappaport, 1988). Syftet med empowerment bör enligt Rappaport vara att 

förbättra villkoren för människor att få en ökad kontroll över sina liv (Rappaport, 1981). 

Detta ligger starkt i linje med Ottawa Charter’s definition av hälsa som en process (WHO 

1986). Empowerment genomsyrar WHO’s arbete mot jämlikare hälsa med betoning på hälsa 

som resurs i livet.  

 

Det är problematiskt att översätta empowerment till svenska. Antonymen blir nästan enklare 

att översätta, nämligen maktlöshet eller total kraftlöshet att uppnå förändring (Wallerstein & 

Bernstein, 1988; Strandmark, 2004). Som social process betraktas empowerment snarare 

utifrån kritisk medvetenhet och aktivt deltagande som leder till någon form av 

samhällsförändring (Zimmerman & Warshaucsky, 1998). Denna kollektiva process tjänar till 

att uppnå samhällsförändring med utgångspunkt i målgruppers egna uttalade behov (Rissel, 

1994). Empowerment kan således liknas vid en social rörelse där riktningen bestäms av dem 

som driver rörelsen. I den processen sker olika psykologiska utbyten som präglar både 

individuell och kollektiv utveckling (Rappaport, 1981). La Bonte (1998) och Rissel (1994) har 

beskrivit den här interaktionen mellan personlig utveckling och samhällsutveckling genom 

ett kontinuum. Där psykologisk empowerment är en del av ”samhälls-empowerment” 

(community empowerment). Utvecklingsprocessen sker genom små grupper med behov att 

förändra. Deras arbete leder till gemensam kritisk omvärdering med gemensamt uppsatta 

mål och förslag på hur mål skall uppnås. Slutligen, genom gemensam handling uppnås 

förändring och ur detta arbete utvecklas både kollektiva och individuella egenskaper (Rissel, 

1994; Labonte, 1998). Rissel menar till och med att det är just den kollektiva strävan som 

bygger på gemensamt identifierade behov och efterföljs av gemensamma handlingar, som 
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kännetecknar begreppet empowerment. Empowerment är alltså i första hand att kollektivt 

erövra kraft till förändring. Zimmerman och Rappaport (1998) beskriver att en viktig aspekt i 

utvecklandet av individuell empowerment är att bli involverad i förändringsarbeten som 

berör. Individuell empowerment utvecklas genom personliga, kognitiva och motiverande 

aspekter och dessa stimuleras bäst vid kollektivt engagemang. Denna personliga utveckling 

kan i viss mån ske genom interaktion i små grupper utan att någon samhällsutveckling sker.  

Däremot måste så kallad ”community empowerment” involvera samhällsutveckling genom 

utförda kollektiva sociala eller politiska handlingar (Rissel, 1994; Labonte, 1998).  

 

Likt den transteoretiska modellen kan alltså empowerment också beskrivas som en process 

med faser där gemensamma ultimata mål är ökad kontroll över hälsan. Den sociala 

kontexten finns med som en viktig aspekt i båda beskrivningarna mot förändring. Den stora 

skillnaden mellan modellerna ligger i hur kraften från den sociala kontexten illustreras. En 

annan viktig skillnad är att de sociokognitiva modellerna, likt TTM och self-efficacy, 

illustrerar processer som sker på mikronivå, introvert i interaktion med sociala sammanhang. 

Vid empowerment finns även dessa psykologiska individuella aspekter med men därutöver 

betonas den kollektiva kraften vid förändring. Laverack och Labonte (2000) menar vidare, 

att community empowerment är en social rörelse mot jämlik social makt (resurstillgång, 

influenser, legitimitet, tillgång och auktoritet). Empowerment kan därför inte utövas av 

experter utan kraften till autentisk förändring kan bara ske hos utövarna själva (Laverack & 

Labonte, 2000). Det är deras motsättningar och problem som i grunden ger mening och 

stärker motiv till eventuell förändring (Rappaport, 1981). 

 

 Den kollektiva kraft som kännetecknar empowerment gör att begreppet lätt kan överföras 

till sammanhang som kretsar kring gemensamma förändringsarbeten. Även i 

organisationsutveckling förekommer begreppet som organisationsempowerment 

”organisational empowerment”(Peterson & Zimmerman, 2004). Inom hälso-och sjukvården 

sker de flesta förändringsarbeten i traditionella vertikala strukturer (Axelsson & Axelsson, 

2006). När hälsofrämjande program integreras i sjukvården blir det enklast och mest naturligt 

att följa den invanda top-down styrda ordningen. Top-down program följer förutbestämda 

cykler från målformulering, problemidentifikation och genomförande med utvärdering av 

riskfaktorer där en kvantifierad effekt förväntas. Genom att integrera ett ökat fokus på 

empowerment i en organisation förskjuts strukturen mot att utövare och berörda tar en aktiv 

del i processen (Laverack & Labonte, 2000; Rootman, 2001). Här är inte målen helt utsatta, 

eller problemen från början identifierade utan det är de involverade utövarna i 

organisationen som tillsammans formulerar och utforskar problem. Ur ett sådant bottom-up 

perspektiv är syftet snarare att öka den kollektiva kompetensen och svara på de lokala behov 

som identifierats. Det är inte helt oproblematiskt att överföra empowerment i top-down 

styrda strukturer. Ett sådant utvecklingsarbete omfattar strukturella förändringar på flera 

nivåer såsom strategi, ledning och utvärdering (Laverack & Labonte, 2000). 
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Sjukvården som hälsofrämjande frakturförebyggande arena  

 
Organisatoriska dilemman 

 

Många publikationer framhåller vikten av en utveckling där hälso- och sjukvården förbättrar 

frakturförebyggande åtgärdsprogram vid benskörhet (Manek, 2010; Compstone, 2004; Jaglal 

et al., 2010). Det är stora skillnader mellan och inom länder kring hur långt man kommit med 

integrerade sekundärpreventiva åtgärder vid osteoporos. Den generella bilden är dock att 

implementeringen brister framförallt efter diagnostiserad fraktur.  Internationella 

publikationer beskriver att ca 5-30 % av personer som fått en lågenergifraktur utreds för 

osteoporos eller får insatser som kan minska risken för framtida fraktur (Manek, 2010).  I 

Sverige har motsvarande andel sjunkit från 23 % till endast 14 % de senaste åren (SKL, 

2009). Svaga vårdkedjor med oklar ansvarsfördelning skulle kunna vara ett skäl till detta. 

Ansvaret för förebyggande insatser vid frakturprevention kan jämföras med den generella 

organisationsproblematik som Sveriges sjukvård utvecklat i takt med ökad specialisering. 

Därigenom blir insatserna fragmentariska och ansvaret ligger på flera nivåer mellan olika 

specialiteter vilket skapar intrasektoriella barriärer (Ahgren & Axelsson, 2011). Svårigheter 

uppstår på grund av att flera yrkesgrupper och ansvarsenheter behöver samverka och det 

saknas tydlig ekonomisk styrning mot förebyggande eller hälsofrämjande arbete (FHI 2010). 

Andra identifierade problem är patientrelaterade hinder som låg följsamhet till 

rekommenderade medicinska terapier eller förebyggande program (Cortet & Benichou, 2006; 

Bliuc et al., 2005; Lekkerkerker et al., 2007; Rossini et al., 2006). Flera forskare uttalar ett 

behov av empirisk forskning som ökar förståelsen för vilka aspekter, på patientnivå liksom 

organisationsnivå, som interagerar vid implementering av frakturförebyggande program 

(Johnell & Kanis, 2005; Manek, 2010; Giangregorio et al., 2009; Marsh et al., 2011).  

 

 

Samverkan  

 

Samverkan återkommer i publikationer kring förändringsarbete oavsett om vi tar del av 

litteratur inom hälsopromotion (Lindström & Eriksson, 2009; Frankish et al., 2006; Ahgren 

& Axelsson, 2007; Bauer et al., 2006) implementering (Grol & Grimshaw, 2003; Nilsen, 

2010a; McClure et al., 2010), osteoporos (Manek, 2010; Compstone, 2004; Marsh et al., 2011) 

eller äldrevård generellt (Vaarama & Pieper, 2005; Nies, 2006). Avsikten med att samverka är 

att samordna resurser för att uppnå organisatoriska mål där en verksamhets egen kapacitet 

inte är tillräcklig. Utöver strategiska avsikter omfattar samverkan även en form av dynamiskt 

utövande där relationer mellan individer och grupper inverkar på det slutliga resultatet 

(Huxham & Vangen, 2005). Operativa kontraster till samverkan i hälso- och sjukvården kan 

illustreras som fragmenterad sjukvård där varken samarbete eller dialog förekommer mellan 

olika ansvarsenheter. Total integration nämligen fusion är ett annat exempel då verksamheter 

slås samman för att uppnå optimal effektivitet (Ahgren & Axelsson, 2007). De senaste två 
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decennierna har svensk sjukvård gjort omfattande organisationsförändringar med 

specialisering och decentralisering som följd. I den omstrukturering som sker förväntas 

närsjukvården bära det största ansvaret för sjukvården och samtidigt blir det alltmer 

uppdelade ansvarsområden inom olika specialiteter (Ahgren & Axelsson, 2011). Baksidan av 

den här utvecklingen kan bli en fragmentarisk vård där klienter faller mellan stolarna på 

grund av olika ansvarsuppgifter med frånsaknad av en gemensamt tydlig vision (Nies, 2006; 

Meijboom et al., 2010; Ahgren, 2007). Dessa systembarriärer har även identifierats vid 

osteoporos. Svårigheter för samverkan gäller då framförallt, mellan ortopedisk specialitet och 

primärvård, där strukturer för uppföljning behöver utvecklas om ett sekundärpreventivt 

arbete skall fungera (Feldstein et al., 2008). Den snabba utvecklingen i hälso- och sjukvården 

ställer krav på integrerad sjukvård (Nies, 2006). I Sverige handlar integrerad sjukvård 

framförallt om att utveckla vårdkedjor. Dessa vårdkedjor förväntas vara en motkraft till en 

fragmenterad sjukvård eller ökad specialisering. Genom interprofessionell och intersektoriell 

samverkan skall risken för att en patient ”faller mellan stolarna” reduceras (Ahgren, 2007). 

Definitionen vårdkedja liknar det internationella begreppet “supply chains”, som innebär att 

alla enheter kring en patients behov skall samkoordineras utifrån ett starkt patientfokus för 

att höja kvalitén på sjukvården och minska eventuella risker (Meijboom et al., 2010).  

 

Europeiska Unionen genomfördes 1998 en aktion för strategisk implementering av 

frakturpreventiva åtgärder. Åtta strategier presenterades som sedan kondenserades till sex 

och dessa utgör europeiska guidelines vid osteoporos. Här betonas att multidisciplinär och 

intersektoriell samverkan är nödvändigt för att lyckas med frakturförebyggande arbete vid 

osteoporos (Compstone, 2004). I två reviewartiklar (Manek, 2010; Marsh et al., 2011) 

framkommer ett decennium senare att koordinatorstyrda program bemästrar organisatoriska 

barriärer och ökar osteoporosutredningar, tillgång till osteoporosutbildning samt uppföljning 

av personer med lågenergifraktur. Koordinatorn är länken mellan flera enheter som 

ortopedteam, eller osteoporosteam där en sjuksköterska har haft det operativa ansvaret för 

att förebyggande insatser verkligen utförs (Marsh et al., 2011). De flesta av dessa studier är 

dock begränsade genom att de utförts för att utveckla rutiner endast vid en klinik.  

Redovisning för hur uppföljning sedan sker i primärvården med fortsatt förebyggande 

insatser saknas. Dessutom är programmen tydligt fokuserade på farmakologiskt insatta 

frakturförebyggande åtgärder med mindre fokus på livsstilsrelaterade riskfaktorer eller 

hälsobeteende. Det saknas även publikationer kring vilka mekanismer som interagerar vid 

samverkan då avsikten är att förbättra sekundärprevention vid osteoporos (Feldstein et al., 

2008).  
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PROBLEMFORMULERING SYFTE OCH AVGRÄNSNING 

 
 
 

Det epidemiologiska och medicinska perspektivet har bidragit med en värdefull kunskapsbas 

kring fysiologiska riskfaktorer för fraktur. Denna evidens präglar svenska och internationella 

rekommendationer vid osteoporos och frakturprevention. Däremot efterföljs inte dessa 

rekommendationer i den grad som motsvarar effektiv frakturprevention. Det saknas 

dessutom förståelse för beteenderelaterade mönster hos målgruppen som kan ha betydelse 

för hur hälsofrämjande och förebyggande insatser bäst utvecklas. Forskning som berör 

implementering av sekundärpreventiva åtgärder vid benskörhet har efter 2007 börjat 

publiceras och bekräftar ett behov av mer empiriskt vetenskapligt arbete kring drivkrafter 

och barriärer, på såväl patient som organisationsnivå. Enligt flera forskare skulle forkning 

kring skadeprevention gynnas av att tillvarata erfarenheter från eko-epidemiologiska och 

hälsofrämjande perspektiv som tar sin utgångspunkt i att interaktionen mellan fysiologi, 

beteende och omgivande miljö samverkar. Vid osteoporos i relation till frakturprevention 

saknas den här typen av empirisk forskning. Det finns således ett behov av att genom olika 

vetenskapliga angreppssätt försöka tydliggöra hur drivkrafter och barriärer interagerar vid 

frakturprevention. 

  

Avhandlingsarbetets ambition har med bakgrund av detta, varit att besvara flera frågor kring 

vilka drivkrafter och barriärer som kan ha betydelse för att lyckas med implementering av 

frakturförebyggande åtgärder i klinisk praxis. På patientnivå var följande frågeställningar 

drivande: Hur ser motivationsprocessen till livsstilsförändring ut för kvinnor med 

benskörhet? Vad karakteriserar personer med osteoporos och distal handledsfraktur samt 

hur ser deras hälsobeteende och psykologiska resurser ut? Finns det subgrupper inom den 

här gruppen av betydelse för att effektivisera implementering av frakturpreventiva åtgärder? 

På organisationsnivå var följande forskningsfrågor drivande: Vilka erfarenheter finns i klinisk 

praxis kring frakturprevention vid benskörhet och vad blir drivande faktorer vid 

implementering av frakturförebyggande åtgärder utifrån utövarnas egna erfarenheter? Vad 

kan sociala interaktioner vid interprofessionell och intrasektoriell samverkan få för betydelse 

i en process som avser integrera sekundärförebyggande åtgärder i ordinär klinisk praxis.  

 

 

Övergripande syfte 
 

Det övergripande syftet för avhandlingens delarbeten var att identifiera hur drivkrafter och 

barriärer interagerar, på såväl patientnivå som organisationsnivå, med betydelse för 

implementering av hälsofrämjande frakturprevention vid osteoporos. 
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Specifika syften  
 

 

o Att utforska vad som motiverar kvinnor med benskörhet att förändra sin 

livsstil (I). 

 

o Att utforska hälsobeteendet och psykologiska aspekter hos individer utredda 

för benskörhet i samband med att de fått en distal handledsfraktur (II).  

 

o Att finna eventuella subgrupper med relevans för att utforma och 

implementera sekundärpreventiva åtgärder vid osteoporos i samband med 

distal handledsfraktur (II) 

 

o Att över tid utifrån ett empowerment perspektiv utforska interprofessionella 

erfarenheter av att implementera frakturförebyggande åtgärder i klinisk praxis 

(III). 

 

o Att utforska interprofessionell samverkan från flera utövares perspektiv i 

relation till organisatoriska förutsättningar, process och resultat. Avsikten 

med interprofessionell samverkan var att förbättra sekundärpreventiva 

åtgärder vid osteoporos mellan flera ansvarsenheter i hälso-och sjukvården 

(IV). 

 

 

 

Avgränsning 
 

Avhandlingsarbetet förväntas bidra med fördjupad kunskap kring hälsobeteende för 

personer som har benskörhet (studie I) och har fått en handledsfraktur (studie II). Det 

innebär att ansatsens avgränsning ligger i det sekundärpreventiva perspektivet, det vill säga 

att förebygga risken för allvarlig framtida fraktur hos en identifierad riskgrupp. På 

organisationsnivå låg avgränsningen i att framförallt studera interprofessionella processer 

utifrån flera specialiteter i hälso-och sjukvården.  
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VETENSKAPSFILOSOFISK UTGÅNGSPUNKT FÖR  

VALET AV METOD 
 

 

Den amerikanska pragmatismen har präglat utvecklingen inom samhällsvetenskap på flera 

vis. Olika former av ekologiska perspektiv, som även ses inom folkhälsovetenskap, har viss 

förankring inom pragmatismen (Gansmo Jakobsen, 2005). Det tidigare nämnda eko-

epidemiologiska perspektivet som modell vid implementering av skadeförebyggande arbete 

(McClure et al., 2010) kan också ses som en pragmatisk ansats i syfte att överföra samtida 

kunskap till praktiskt nytta. Pragmatismen utvecklades efter 1920-talet i Amerika och var en 

motreaktion på tilltron till den klassiska grekiska filosofin, där sökandet efter den enda 

gudomliga sanningen skulle vara i centrum för vetenskapen (Mortensen, 2007). Istället 

menar pragmatikerna är det hos individerna själva, i deras system och samhällen som 

sanningen skapas. Sanning är det som ger mening i tillvaron.  Det är de psykologiska 

skeendena mellan handling, individ och kollektiv som intresserar förespråkarna inom 

pramatismen. Kunskap är ingen statisk, gudomlig, konstruktion utan omvärderas i den 

samtid och av den kontext där den värderas. Människan bör sträva efter att utveckla sin 

potentiella problemlösande förmåga istället för att söka efter en absolut sanning (Mortensen, 

2007). 

Som förespråkarna för den amerikanska pragmatismen framhävde Dewey (1859-1952) att 

kunskap och vetenskap skall ha en praktisk förankring i samtiden med en funktionell effekt i 

samhället. Han ansåg att det är handlingen som avgör vilka stimuli som kommer att 

uppfattas som viktiga i ett visst sammanhang.  Därför är det handlingen som styr motivet 

och inte tvärtom (Mortensen, 2007). Pierce drev tanken om att det som människan uppfattar 

som verkligt och det som driver vårt handlande är det som är sant därför är det ovissheten 

om ett fenomen som blir drivkraften till handling (Gansmo Jakobsen, 2005).  Cooley (1864-

1929) vidareutvecklade detta och menar att samhället kan ses som en organisk medveten och 

en levande helhet i konstant utveckling, där det försiggår rörelser och motrörelser i en 

dramatisk process. Han myntar begreppen ”individual mind” och ”social mind” som viktiga 

drivkrafter i samhället. Begreppen innebär i korthet att det är våra tankevärldar som driver 

oss och dessa konstrueras både inom oss men även genom den kollektiva kontext som vi 

tillhör (Mortensen, 2007).  Tankevärldens kraft framhävdes länge inom pragmatismen men 

George Mead (1930) går emot idén på ”mind” som central drivkraft för samhällsutveckling. 

Han betonar att fenomen som motivation och meningsfullhet bör inkluderas i studium av 

handling och argumenterar för att kommunikation mellan individer samt diskurser i ett 

samhälle utgör grunden för utveckling. Ett tidigare fokus på handling förstärker han i 

begreppet samhandling som är sociala handlingar mellan minst två personer. Dessa 

handlingar sker inte isolerat utan i en vidare social kontext präglad av sin samtids normer.  

Det upplevda jaget, står i ständigt relation till andra och utgör en del av en social 
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organisation. Denna ömsesidiga relation mellan individuella och kollektiva behov generar 

enligt honom samhällsutveckling (Mead, 1967).  I tre av delarbetena (I; III; IV) användes 

vetenskapliga metoder som vuxit fram ur pragmatiskt filosofiska traditioner nämligen 

grounded theory och fallstudier.  

Grounded theory utgår från symbolisk interaktionism som har en tydlig historia i den 

amerikanska pragmatismen. Symbolisk interaktionism studerar sociala interaktioner och 

tolkar meningen mellan interaktioner och handling. Meningen bakom mänskligt beteende 

utmärks av våra tankevärldar och handlingar som är präglade av sociala interaktioner. En 

människas beteende inbegriper hennes behov, mål, känslor, andras krav, andras förväntning, 

regler inom gruppen, andras handlingar och hennes egna idéer om framtida handlingar 

(Blumer, 1986).  Dessa komplexa mönster förstås bäst genom att människor studeras i 

vardagliga sammanhang eftersom meningen bakom mänskligt beteende konstrueras genom 

individers och gruppers sociala kontext (Strauss & Corbin, 1998). Människosynen utgår från 

att individer är agerande problemlösare som svarar på sociala stimuli.  Det är framförallt 

Blumer som har utvecklar symbolisk interaktionism utifrån George Meads teori kring jaget, 

tankevärlden, samhandling och samhället (Mead, 1967). Man skulle kunna jämföra det med 

att Blumer använder Meads teorier om interaktionen likt ett ”analytiskt fönster” och 

fördjupar utforskandet av sociala interaktioner.  Blumer har fått kritik för att hans 

mikroperspektiv kring sociala interaktioner inte går att överföra till samhällsprocesser likt de 

teorier Mead står för (Mortensen, 2007).  

 

Vad är en vetenskaplig teori? 

Inom medicinsk forskning skattas de positivistiska, naturvetenskapliga traditionerna högt 

med mätbara, kontrollerbara metoder som statistiskt kan säkerställa sanningar om 

verkligheten. Den vardagliga kliniska praxisen är däremot inte lika kontrollerbar och en stor 

del av det medicinska utövandet handlar om kommunikation och klinisk erfarenhet. 

Patientens totala livsvärld påverkar på vilket vis hon tar emot den evidensbaserade kunskap 

sjukvården rekommenderar (Malterud, 2001). Kvalitativa inslag i medicinsk forskning kan 

därför utgöra en essentiell vetenskaplig brygga mellan traditionell naturvetenskaplig ansats 

och kliniskt arbete genom att generera teoretiska förklaringsmodeller som bygger på 

patienternas egna upplevelser och livserfarenheter (Grol & Grimshaw, 2003). Vid 

osteoporos och frakturprevention är det hitintills liten tillgång till teoretiska 

förklaringsmodeller.  

Det finns en samstämmighet hos flera vetenskapsfilosofer kring det faktum att om teorin 

skall identifieras som vetenskaplig krävs att den är välgrundad (Klausen, 2006; Kuhn, 1996; 

Sohlberg & Sohlberg, 2002). Samtidigt måste en vetenskaplig teori kunna värderas utifrån 

andra parametrar än rent empiriska (Klausen, 2006). Kuhn (1996) menar att teoretiska 

bredare teorier är djärvare och skall ses som innovativa teorier. Det är dessa teorier som ofta 
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blir första steget till stora vetenskapliga upptäckter. En upptäckt eller teori blir inte bara till 

som en plötslig händelse utan har egentligen varit beroende av flera små framsteg och felsteg 

som genom både teori och experiment förkastats eller utvecklats. Man kan inte utesluta att 

även empiriskt starka teorier kan ha fel. Bara för att en teori är empirisk behöver den inte 

vara bevisande. Det finns alltid en klyfta mellan empiri och teori, så kallad underbestämning. En 

teori är underbestämd av empiriska data och det finns alltid andra möjliga teorier som 

kommer att passa till de data man funnit (Klausen, 2006). En teori blir således ganska naken 

utan ett relaterat teoretiskt eller empiriskt sammanhang. Popper (1976) tydliggör detta 

genom en diskussion om att en vetenskaplig teori i själva verket är en beskrivning av 

approximativ sanning. Det kritiska tänkande måste ständigt vara tillgängligt för att en teori 

skall identifieras som vetenskaplig. Här finns annars risk för att blanda samman dogmatiskt 

och kritiskt tänkande där vissa teorier i själva verket, enligt Popper, är dogmatiska och inte 

vetenskapliga (Popper et al., 1988).  

 

Teorier kan också omvänt ses som verktyg för att hantera verkligheten där både induktiva 

och deduktiva perspektiv accepteras (Sohlberg & Sohlberg, 2002). Studie I genererade en 

substantiv teori (Dellve et al., 2002), kring kvinnors motivationsprocess vid osteoporos.  

Forskningsfrågan kring huruvida det, utifrån psykologiska aspekter, finns subgrupper med 

relevans för sekundärprevention vid osteoporos växte fram ur denna situationsspecifika 

teori. Inte ens inom Grounded theory, som är en teorigenererande metod, kan man 

identifiera en gemensam definition för teori. Detta beror troligen på att metoden växte fram, 

med både positivistiska och hermeneutiska inslag. Inom grundad teori menar Charmaz 

(2006), att på grund av dessa vetenskapliga traditioner kan vi identifiera olika typer av teori. 

Hon anser att några definitioner är fasta andra mer elastiska. De positivistiska teorierna söker 

orsaker och vill vara förklarande och de skall kunna vara universella samt gå att generalisera. 

Tolkande teorier däremot, söker en mer underliggande förståelse av det studerade fenomenet 

genom att se på sanning som multipel, obestämd och oförutsägbar. Hon går så långt som att 

säga att ”theorizing is a practice” och menar att teorier skapas fram genom att ständigt öva 

upp den vetenskapliga känslan för att studera verkligheten. En teori skall ha en praktisk 

innebörd som engagerar sin omvärld samtidigt som den begreppsmässigt bärs av förklarande 

abstraktionsnivåer (Charmaz, 2004; Charmaz, 2006). Skillnaden mellan teori och beskrivning 

är att en teori skall vara mer än en beskrivning och på en betydligt högre abstraktionsnivå 

(Strauss & Corbin, 1998). Det innebär att en teori måste vara logiskt och systematiskt 

uppbyggd där begreppen och språket får avgörande betydelse för teorins giltighet i samtiden. 

 

Positivistiska och tolkande ansatser  

Folkhälsovetenskap som tvärvetenskap är ett bra exempel på hur olika forskartraditioner 

möts, där en historiskt stark naturvetenskaplig tradition integrerats med samhällsvetenskap. 

En kritik just mot den positivistiska idén är att den samhällsvetenskapliga filosofin inte fått 

tillräckligt utrymme. Naturvetenskapen har dominerat och det har över tid varit svårt för den 
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samhällsvetenskapliga forskarvärlden att bli jämlik. Den empiriska betydelsen i vetenskap 

betonades starkt inom positivismen. När naturvetenskap och mer tolkande 

samhällsvetenskap integreras blir däremot summan en högre grad av kunskap än vad de 

enskilda disciplinerna själva kan åstadkomma (Andersen & Kaspersen, 2007). Flera röster 

menar att folkhälsovetenskap behöver expanderas än mer från den naturvetenskapliga 

traditionen och skarpare integrera samhällsvetenskapliga ansatser. Detta för att vidare kunna 

förstå och återge essensen av processerna vid interventioner, inte minst vid hälsofrämjande 

forskning (Moulton et al., 2006; Rootman, 2001). Rootman (2004) definierar fyra nivåer för 

forskning inom folkhälsovetenskap och framförallt inom vetenskapliga hälsofrämjande 

arbeten: (a) Han förespråkar att forskningen skall engagera och konstrueras utifrån aktivt 

deltagande hos de berörda grupperna. (b) Vidare skall utvärdering utformas utifrån 

tvärdisciplinerade fokus med bred informationsgrund. (c) Den ska främja individers, 

samfunds och organisationers kapacitet. (d) Utvärdering behöver vara lämpligt utformad för 

att motsvara komplexiteten med långsiktiga effekter av hälsofrämjande arbete.  

Tvärvetenskap ökar chanserna för kunskapsutvecklingen inom ett ämnesområde eftersom 

tolkande ansatser integreras med positivistiska ansatser. I vissa sammanhang jämställs nästan 

dessa filosofiska ansatser mot kvalitativa och kvantitativa metoder. Åsberg (2001) kommer 

med en nyanserad förklaring och menar att de kvalitativa och kvantitativa argumenten är 

missvisande retorik. När vi utgår från en vetenskapssyn där kvalitativt och kvantitativt blir en 

överordnad dikotomisering finns det en risk för att hamna i ett retoriskt mönster som bara 

kretsar kring om forskningen är kvalitativ eller kvantitativ. Metoden vi använder är inte 

kvalitativ eller kvantitativ utan det är innebörden i de fenomen vi studerar som äger 

kvalitativa och kvantitativa egenskaper.  

 



28 

 

METOD 

 
 
Både kvalitativa och kvantitativa ansatser utgjorde grunden för att på bästa sätt besvara 

huvudsyftet med avhandlingen. Arbetet är i stora delar explorativt med studie I, III som är 

helt uppbyggda utifrån djupintervjuer och fokusgruppsintervjuer analyserade med grounded 

theory.  Studie II har en explorativ och hypotesgenererande studiedesign där hela materialet 

bygger på fysiska kliniska test och en enkätstudie. Den fjärde studien är en fallstudie och 

konstruerad utifrån en kombination av kvalitativa och kvantitativa data.  Olika statistiska 

redovisningar görs i studie II och IV med en tonvikt på klusteranalys i studie II (se Figur 1 

Metodöversikt). 

 

Triangulering  

 
Det finns ingen unik metod eller ens kombinationen av flera metoder som kan fånga den 

sanna komplexa bilden av verkligheten. Triangulering inom forskning har dock utvecklats i 

en strävan att vidga en snäv kunskapssyn och öppna upp för en vidare vetenskaplig 

metoddiskussion (Foss & Ellefsen, 2002). Begreppet triangulering inom vetenskaplig metod 

innebär att flera olika vetenskapliga metoder och perspektiv används för att studera ett 

beskrivet problem (Denzin & Lincoln, 2000). Avsikten är att öka trovärdigheten samt 

möjliggöra unika avslöjanden kring ett fenomen genom att ställa metodologiska verktyg mot 

varandra (Thurmond, 2001). Eftersom vetenskapliga metoder präglas av dess epistemologi 

stärker triangulering potentiellt kunskapens bredd liksom djup kring det studerade området 

(Foss & Ellefsen, 2002). Kvantitativa data med numeriska värden ger möjlighet att 

kontrollera effekter, visa skillnader mellan grupper eller deskriptivt förklara delar av 

verkligheten.  Metoder för kvalitativa data öppnar som alternativ upp för att bättre förstå 

sammanhang kring relationer, meningsfullhet, handlingar och processer. Det finns betydligt 

fler sätt att triangulera än genom data. Teorier kan ställas mot varandra, analysmetoder likaså 

eller det faktum att forskare kommer från olika forskartradition medför också flera sätt att 

angripa en frågeställning (Bechtel et al., 2000). 

I studie IV som är en fallstudie används triangulering specifikt genom datatriangulering med 

kvalitativa och kvantitativa data som samlas in vid olika tidpunkter under fyra års tid. I 

samma studie används flera analysmetoder såsom kvalitativ och mer riktad kvantitativ 

innehållsanalys (Hsieh & Shannon, 2005; Graneheim & Lundman, 2004). Här hade forskarna 

dessutom olika vetenskapliga traditioner som präglade studiedesign och tolkning av data. 

Hela avhandlingsarbetet kan ses som en form av metodtriangulering för att bättre förstå hur 

aspekter på individ- och organisation nivå samverkar vid sekundärprevention och 

osteoporos.  Vid triangulering används ofta en metafor av att sökandet efter sanning kan 
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jämföras med hur man till sjöss navigerar sig fram genom att använda sig av två kända 

geografiska punkter för att positionera en tredje, ännu icke känd punkt. Man skapar på så vis 

en triangel (Thurmond, 2001). De två kända utgångspunkterna när detta avhandlingsarbete 

började tillhörde den verklighet som ingår i en förändring mot färre frakturer i samhället. 

Avhandlingens ena fokus för triangulering har varit personer med benskörhet och en 

identifierad ökad risk för fraktur. Ett andra fokus har varit utövare i hälso-och sjukvården 

som förväntas ingå i ett förändringsarbete för färre frakturer i framtiden.  Varje delarbete har 

sin egen teorietiska utgångspunkt där studie I genererade studiedesignen till studie II och 

Studie IV är en fördjupad och breddad analytisk ingång av studie III. Nedan beskrivs några 

av dessa olika teoretiska ingångar mer specifikt. 

 

Grounded theory 

Grounded theory utvecklades i slutet av 60-talet som en kvalitativ metodik i syfte att studera 

sociala processer och generera teorier från en mer induktiv process än tidigare traditionell 

forskning (Glaser & Strauss, 1967). Metoden har utvecklats från en starkt positivistisk skola 

(Universitet i Columbia) och en pragmatiskt inriktad skola (Chicago Universitetet). Glaser 

menade att tolkningen av data skulle vara helt fri från förförståelse och att sanningen fanns 

där för forskaren att upptäcka. Data är helt objektiva och vi skall förhålla oss till texten som 

kvantitativ mängd av data. Det är vad vi skulle kunna kalla ett objektivt synsätt med starka 

positivistiska drag. Medan Strauss kom att värna mer om narrativa inslag och poängterade 

tolkning av människor livsvärld utifrån en mer holistisk vetenskapsfilosofi (Charmaz, 2006). 

Glaser och Strauss inspirerade flera kvalitativa forskare och med åren har den ursprungliga 

metoden utvecklats (Strauss & Corbin, 1998; Charmaz, 2004; Charmaz, 2006; Glaser & 

Strauss, 1967; Glaser, 1978; Charmaz, 1990). Strauss och Corbin beskriver 1998 en ny 

kompletterande inriktning inom grundad teori med tydligare metodbeskrivning för analys. 

Här finns också en konstruktivistiskt underton med fokus på sociala processer och sökandet 

efter hur mening och handling interagerar. Strauss var under lång tid knuten till 

Chicagoskolan där symbolisk interaktionism och amerikansk pragmatism hade starka rötter 

under bland andra Mead, Dewey och Blumer (Strauss & Corbin, 1998). Den analytiska 

systematiken och den starka betoningen på empiriska data som återfinns i grounded theory 

är präglat av den positivistiska och den pragmatiska syn som fanns där.  Forskningen skulle 

ha en stark empirisk bas för att resultaten sedan avsåg att generera samhällssnytta (Charmaz, 

2006).  

 

Charmaz har vidarutvecklat Grounded theory genom att betona konstruktivistisk 

vetenskapsteori (1990, 2004, 2006). Hon menar att metoden generellt kan användas utifrån 

två olika synsätt nämligen det objektiva samt det konstruktivistiska synsättet.  Objektivister 

söker fakta och tema för att bygga vidare på en tolkning av dessa. Meningen som söks finns 

nedärvd i data och forskaren upptäcker den. Det är de data som återspeglar sanningen. Det 
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konstruktivistiska synsättet framhåller däremot vikten av interaktion vid datainsamlingen. 

Det är det gemensamma mötet mellan den intervjuade och forskaren som skapar underlag 

för data. För att komma den intervjuades erfarenhet så nära som möjligt syftar analysen till 

att lära sig förstå den intervjuades underförstådda mening i relation till deras handlingar och 

erfarenheter. Detta sker utifrån hur sociala interaktioner präglar världen vi lever i. Sanningen 

är, utifrån en konstruktivistisk ansats, inte konstant utan förblir forskarens tolkning som 

återspeglar en konstruktion av empiriska data. Den ontologiska grunden med symbolisk 

interaktionism och konstruktivistisk teori som återfinns i Grounded theory var särskilt 

intressant för studie I och III.  Syftet med dessa studier var att uppnå en fördjupad förståelse 

av förändringsprocesser vid frakturprevention. Därtill lämpar sig Grounded theory för 

forskningsområden som inte tidigare studerats med kvalitativ ansats vilket stämmer med det 

ringa antal publikationer som återfinns med kvalitativ ansats vid osteoporos (Strauss & 

Corbin, 1998; Charmaz, 2006).  

 

 
Trots olika inriktningar av Grounded theory återstår flera gemensamma metodologiska drag 

som att (a) studera sociala processer, (b) styra datainsamling genom så kallat teoretiskt urval 

(c) genomföra datainsamling och dataanalys parallellt (d) kontinuerligt använda konstanta 

jämförelser och ”memos” som analytiska verktyg (e) genom hierarkisk analys grundad i data 

generera en mättad teori med ett nytt abstraktionsvärde (Hallberg, 2006). Den induktiva 

processen i datainsamling, analys och bearbetning präglar både de konstruktivistiska och de 

mer objektiva forskarperspektiven inom grounded theory. Att induktion fungerar inom 

forskningen beror enligt Klausen (2006) på att tingen har en bestämd natur. De 

sammanhang eller mönster som en induktiv process avslöjar styrs inte av slumpen utan beror 

på att naturen har en ordnad och regelmässig beskaffenhet. I motsats till deduktion skall 

forskningsprocessen vid induktion leda till vidare och fördjupad förståelse av det som 

utforskas (Klausen, 2006). Slutsatser dras då genom iakttagelser och dataanalys, inte genom 

en förutbestämd logik eller hypotesprövning. Både Strauss, Corbin (1998) och Charmaz 

(2006), menar dock att helt induktiv är inte den analytiska processen eftersom tolkningen av 

data alltid präglas av viss deduktion. Som forskare är man inte fri från sin samtids kontext 

och inte heller från den tidigare teori man tillägnat sig genom livet. Metoden är snarare en 

form av abduktion där den analytiska ambitionen är att ha ett ”rent och öppet” sinne, annars 

är risken stor att forskningen inte leder till något nytt, av vetenskaplig betydelse. Metodens 

systematik formas av analytiska verktyg (Dellve et al., 2002) som underlättar kodning från 

råmaterial till högre abstraktioner genom att ständigt ifrågasätta och jämföra data. Några 

övergripande analytiska frågor har varit: Vad händer här? Vilka basala sociala/psykosociala 

processer kan identifieras? Hur interagerar handling med meningsfullhet och vilka 

konsekvenser av dessa skeenden återses i data? (Charmaz, 2006). Verktygens avsikt är att 

känna igen bias, stimulera induktiv process, skärpa känsligheten samt övervinna analytiska 

låsningar.  Slutligen genereras fylliga kategorier med nyanserade dimensioner och egenskaper 

grundade i data som i sin tur bygger upp en kärnkategori vilken sammanställs till en teori 

(Strauss & Corbin, 1998). Denna typ av substantiell kunskap (Klausen, 2006) kallas inom 
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grundad teori för substantiv teori (Dellve et al., 2002). I den första studien användes 

huvudsakligen de verktyg som Strauss & Corbin (1998) rekommenderar medan studie III 

hade en tydligare konstruktivistisk ansats enligt Charmaz (2006).   

 

Fallstudier  

Fallstudier har utvecklats från framförallt två vetenskapliga kulturer där den ena kommer 

från samma sociologiska kultur som grounded theory, under Chicagoskolan på 20-40 talet 

och den andra från en mer kvasiexperimentell kultur inom psykologi och pedagogik 

(Johansson, 2000). Intresset för fallstudier handlar om att utforska ett fall där det är de inre 

processerna i just detta specifika fall som har ett utforskande värde. Den amerikanska 

pragmatismen återspeglas i avsikten med fallstudier där det valda fallet skall kännetecknas av 

en lärande potential för att generara användbar kunskap. Vidare skall fallet utmärkas av 

vetenskaplig kapacitet för att bättre förstå sociala komplexa fenomen baserade på händelser 

eller skeenden i det verkliga livet (Stake, 1995). Yin (2009) menar att det övergripande syftet 

med fallstudier är att förstå ett särskilt fenomen i relation till en samtida kontext utifrån flera 

processartade frågor: 

The case tries to illuminate a decision or a set of decisions: why they were taken, how they were 

implemented and with what result (p 17, Yin 2009). 

 Citatet är ett exempel där beslut kan ersättas med en individuell livscykel eller som i den här 

avhandlingen där fallet är grupprelaterat beteende vid en organisationsprocess. Yin 

återkommer till att fallstudier är ett bra sätt att studera implementering genom att med en 

longitudinell design följa ett förlopp. I korthet är detta en form av ”single-case study” där 

intresset är att lyfta fram hur olika mekanismer interagerar över tid likt den design studie IV 

utgjordes av. Logiska modeller kan i den här typen av fallstudier vara en guide för att studera 

strukturer och händelser i relation till snabba resultat (”immediate outcomes”) och mer 

långsiktiga definitiva resultat (”ultimate outcomes”).  Svagheten med ”single-case study” är 

dock att den jämförande processen mellan olika fall (”multiple-case study”) uteblir på 

bekostnad av studiens validitet. För att stärka den interna validiteten vid ”single-case study” 

menar Yin därför, att designen skall bäras av flera olika datakällor. Detta inte minst för att 

stärka begreppsvaliditet i de teoretiska slutsatser som skall återspegla studien (Yin, 2009).  

Forskarens roll får då också stor betydelse. Därför måste forskningsprocessen valideras mot 

en beviskedja av åtgärder där fallstudierapporter förs och jämförs mot den aktuella 

databasen, viktiga händelser skall kopplas till databasen och forskningsfrågor skall kopplas 

till teman i ett forskarprotokoll som återkommande jämförs med pågående process (Yin, 

2009). I studie IV, användes dessa guidelines genomgående över tid, medan den mer 

specifika dataanalysen utfördes med principer för kvalitativ innehållsanalys (Hsieh & 

Shannon, 2005; Graneheim & Lundman, 2004) och kvantitativ innehållsanalys (Bryman, 

2004).  
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Ett fall i en fallstudie kan inte jämföras med ett urval där resultaten senare skall kunna 

generaliseras utifrån experimentella testvärden. Däremot skall fallet specificeras för att 

möjliggöra teoretisk generalisering mot tidigare forskning eller utvecklandet av nya teorier. 

Fallstudier kan genom deduktion använda redan kända teorier för att jämföra den studerade 

processen. Detta kan resultera i att teorier förstärks, utvecklas eller till och med förkastas 

(Yin, 2009). Fallet i studie IV omfattade utvecklingen av interprofessionell samverkan över 

fyra års tid. Kontexten utgjordes av hälso- och sjukvården där samverkan syftade till 

förbättring av sekundärförebyggande åtgärder vid osteoporos. En ortopedisk enhet, en 

rehabiliteringsenhet och flera primärvårdsenheter uppgick till att totalt tre olika 

divisionsenheter var involverade i processen. Flera yrkesgrupper nämligen sjukgymnaster, 

sjuksköterskor och arbetsterapeuter bildade kärngrupper för beslut och handling medan 

tillhörande läkare och chefer kom att beröras på olika vis av samverkansprocessen.  

 

Datainsamling och analys 

Studiernas urval 

Urvalet i den första studien bestod av 13 kvinnor som var i åldrarna 60-81 år med olika 

erfarenhet av frakturer och fall. Några av dessa arbetade fortfarande men de flesta hade gått i 

pension. Deras sociala liv skilde sig åt där vissa var mycket socialt aktiva genom föreningar, 

vänner och släkt medan andra levde mer isolerade med få sociala kontakter. En tredjedel av 

dessa kvinnor var änkor och bodde ensamma. Kvinnorna valde själva var intervjun skulle äga 

rum. De flesta intervjuer skedde i respondentens hem med undantag från tre intervjuer som 

genomfördes vid en vårdcentral. 

Urvalet i den andra studien kan jämföras mot en totalpopulation. Inklusionskriterierna 

omfattade personer 50 – 80 år som brutit handleden genom lågenergivåld och uppvisade ett 

bentäthetvärde som motsvarade – 2.0 SD T-score eller lägre (DXL-Calscan). Under 2009-

2010 var det totalt 356 personer (Injury Database Register-IDB) som bröt handleden och 

passerade det aktuella sjukhusets akutenhet. Av dessa kom 256 personer till 

bentäthetsutredning och 46 % hade ett T score motsvarande inklusionskriterierna. Av 

geografiska skäl föll 22 personer bort då de ej tillhörde sjukhusets upptagningsområde. 

Ytterligare 4 personer föll bort på grund av kognitiv oförmåga att förstå instruktioner. 

Nittiofem personer matchade inklusionskriterierna. Av dessa föll 10 personer bort på grund 

av att de avböjde eller inte fullföljde studiemomenten. Totalt deltog 85 personer och 

majoriteten var kvinnor (94 %).  

I den tredje studien deltog totalt 19 personer som med olika yrkesbakgrund var verksamma i 

samma hälso- och sjukvårdssystem antingen vid en ortopedklinik, en rehabiliteringsenhet 

eller tillhörande primärvård. Kriterier för att delta var en aktiv yrkesroll vid benskörhet eller 

frakturvård och en vilja att delta i en studie under sex månader genom att medverka i tre 



33 

 

fokusgrupper och fyra gemensamma workshops. Totalt genomfördes åtta 

fokusgruppsintervjuer och studietiden blev nio månader. Urvalet bestod av sjukgymnaster, 

arbetsterapeuter och sjuksköterskor med olika lång yrkeserfarenhet. Två sjukgymnaster 

slutade på grund av graviditet samt ny tjänst och ersattes då av två kollegor. Läkare var 

inbjudna att delta men på grund av organisatoriska svårigheter deltog inga läkare i 

fokusgruppsintervjuer och inte heller i några workshops. Som en del av studiens teoretiska 

urval ingick däremot läkarperspektivet utifrån två genomförda djupintervjuer med en 

ortopedkirurg och en distriktsläkare, både med över 25 års tjänsteerfarenhet. 

Urvalet i studie fyra är jämförbart med det studerade fallet vilket innebar att följa utveckling 

av interprofessionell samverkan. Utvecklingen utforskades över fyra års tid. Utövarna 

utgjordes av samma team som i studie tre. Totalt medverkade 23 nyckelpersoner under de 4 

år som studien pågick. Dessa personer var organisatoriskt bundna till tre olika divisioner 

med varsin divisionschef och varsin enhetschef. Därmed var sex chefer indirekt berörda där 

varje divisionschef undertecknat sitt medgivande för studien. Därutöver berördes övrig 

vårdpersonal på enheterna med alla ortopedläkare samt distriktsläkare för aktuella 

primärvårdsenheter vilket totalt motsvarade ca 60 läkare.  
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Metodöversikt 

 

Studie Datainsamling/Urval Analys 

 
I. Healthy risk awareness 
motivates fracture 
prevention behavior 
 

 
Djupintervjuer med 13 kvinnor 

 
Grounded theory 

 
II. Widening clinical and 
scientific perspectives of 
fracture prevention in 
osteoporosis: resilience 
resources and subgroups. 
 

 
Kliniska fysiska test 
Enkäter  
 n = 85  
 

 
Deskriptiv statistisk analys 
Multivariat analys genom hierarkisk 
klusteranalys 
Obereonde t-test, chi två, Mann-
Whitney, Fischer’s exact test  
 

 
III. Forming a learning 
culture to promote fracture 
prevention activities. 
 

 
8 Interprofessionella 
Fokusgruppsintervjuer samt 2 
djupintervjuer Totalt deltog 19 
personer   
 

 
Grounded theory 

 
IV. Developing 
interprofessional 
collaboration:  a case of 
secondary prevention for 
patients with osteoporosis. 
 

 
Fall: interprofessionell 
samverkan med 23 
nyckeldeltagare över fyra års 
tid, dokument, IDB data, BMD 
statistik, strukturerade 
telefonsamtal, workshops, 
fältanteckningar 
 

 
Kvalitativ och kvantitativ riktad 
innehållsanalys 
Deskriptiv statistisk analys 

 

Figur 1. Metodöversikt 

 

Datainsamling och analys för delarbete I och III 

I delarbete I och III har datainsamling skett utifrån principer för Grounded theory (Strauss 

& Corbin, 1998; Charmaz, 2004; Charmaz, 2006). Datainsamlingen i den första studien 

baseras på djupintervjuer med 13 kvinnor som alla hade en utredd benskörhet. Intervjuerna 

genomfördes med stöd av en intervjuguide (Kvale, 1997), som under datainsamlingen 

utvecklades med fördjupade frågeställningar (Charmaz, 2006). Deltagarna uppmuntrades att 

fritt berätta om sina upplevelser och livserfarenheter av att vara benskör i relation till 

livsstilsförändringar. Eftersom analys och datainsamling pågår parallellt i grounded theory 

kan forskaren fokusera datainsamling mot nya frågeställningar som uppkommer vid 

pågående analys. Detta i syfte att nå optimal fyllighet i kategorierna. Teoretiskt urval 

användes genom tre nivåer i studien: (a) En fördjupning av intervjuguiden utformades för att 
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tydliggöra egenskaper och dimensioner. (b) Samtliga deltagare hade till en början 

erfarenheter av att delta i primärvårdens osteoporosprogram, en osteoporosskola. Därför 

gjordes ett teoretiskt urval mot en målgrupp som inte deltagit i osteoporosskolan. (c) Det 

sista teoretiska urvalet bestod i att reanalysera samtliga intervjuer genom konstant jämförelse 

mellan de genererade preliminära kategorierna och grunddata (Charmaz, 2006).  

I studie III genomfördes åtta fokusgruppsintervjuer över nio månaders tid. Avsikten med att 

träffa deltagarna vid flera tillfällen var att studera interprofessionella erfarenheter vid 

frakturprevention retrospektivt såväl som prospektivt. Fokusgrupper valdes just för att 

dialogen som blir mellan deltagarna möjliggör social interaktion vilket kan vara fruktbart vid 

implementering av nya åtgärdsprogram (Kamberelis & Dimitiradis, 2000). Respondenternas 

dialog gav dessutom ytterligare en dimension av den organisatoriska kontexten som inte 

skulle varit möjlig vid djupintervjuer (Morgan & Krueger, 1997). Vid genomförandet var en 

av forskarna moderator och en observatör. Det teoretiska urvalet gjordes i denna studie i två 

steg. Gruppsammansättningarna styrdes till mindre grupper i sista fokusgruppsintervjuerna i 

syfte att uppnå djupare information från respondenterna. Homogena grupper eftersträvades 

utifrån arbetsplatstillhörighet för att studera upplevelser av hur frakturpreventiva åtgärder 

bäst operationaliseras. Det andra teoretiska urvalet berörde läkarrollen som var en 

återkommande meningsbärande enhet i analyserna. Två djupintervjuer utfördes därför med 

en ortopedkirurg och en distriktsläkare för att komplettera den pågående jämförande 

processen.    

Det analytiska arbetet skedde manuellt och parallellt med datainsamlingen i studie I och III 

(Strauss & Corbin, 1998). Varje intervju kodades i tre steg: öppen kodning, axial kodning och 

slutligen selektiv kodning. Med att koda en analytisk enhet menas här att identifiera och 

begreppsliggöra handlingar, konsekvenser och meningsfullhet i dess kontext utifrån det 

studerade syftet. Kodningen är en konstant jämförande analytisk process. Rådata bryts ner 

till små nyckelkomponenter för att sedan kondenseras till färre koder som uppnår högre 

abstraktionsnivå av studiens totala innehåll. Det var framförallt tre verktyg som guidade 

analysen nämligen, konstanta jämförelser, upprepat ifrågasättande av egenskaper i relation till 

genererade mönster samt fortlöpande förda minnesanteckningar, memos (Strauss & Corbin, 

1998; Charmaz, 2006). Resultaten presenterades slutligen genom kategorier. En kategori 

motsvarar ett fenomen som har analytisk kraft och beskriver en del av essensen i resultaten. 

Det är kategorins egenskaper och särskilda dimensioner som ger den ett fylligt 

förklaringsvärde (Strauss & Corbin, 1998). Analysen resulterade slutligen i två övergripande 

kategorier så kallade kärnkategorier. I studie I är utvecklande av sund riskmedvetenhet 

kärnkategori och i studie III är formandet av en lärande kultur kärnkategori. Dessa 

kärnkategorier förklarar strukturella mikro- och makroförhållanden i den studerade 

kontexten och relaterar till samtliga genererade kategorier.  
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Datainsamling och analys delarbete II 

I samband med osteoporosutredning efter handledsfraktur fick personer mellan 50-80 år en 

skriftlig förfrågan om att delta i forskningen. De som accepterade tog emot en enkät som 

återlämnades på ett uppföljningsbesök vid kontroll av handledsfrakturen. Vid ännu ett 

uppföljande besök ca 4 – 6 veckor efter frakturen utfördes en fysisk profil (bilaga 1). För att 

uppnå god interbedömarreliabilitet mellan sjukgymnasterna, som utförde testen, 

genomfördes upprepad utbildning kring utförande. Dessutom användes en manual med 

instruktioner (bilaga 2). De fysiska testen valdes utifrån möjligheten att predicera fall, 

associera till upplevd hälsa och självständighet. Testen återspeglar neuromuskulär förmåga 

genom att mäta funktionell balans, muskelstyrka samt gånghastighet. De specifika testen var, 

enbensstående upp till 30 sekunder (Nordell, 2003; Vellas et al., 1997; Curb et al., 2006), 

tandemstående upp till 30 sekunder (Nordell et al., 2000; Jonsson, 2006) uppresning från stol 

på tid 10 gånger (Curb et al., 2006; Whitney et al., 2005), att gå 30 m på tid med 360 graders 

vändning efter 15 m (Nordell, 2003; Frändin, 1995). För mer detaljerad information hänvisas 

till bilaga 2 samt tidigare angivna publikationer. 

Enkäten bestod av bakgrundsfrågor med demografisk karaktär samt riktade frågor i relation 

till benskörhet och hälsobeteende: mängd fysisk aktivitet, antal timmar som man vistas ute 

per vecka, tobaksbruk, alkoholkonsumtion, tidigare frakturhistoria, farmakologisk 

behandling samt kroniska sjukdomar. Därutöver innehåll enkäten EQ5D, där VAS skalan 

för livskvalitet användes vid analysen. Enkäten baserades även på två mätinstrument för att 

utforska psykologiska resurser nämligen känsla av sammanhang (KASAM) version 13 

(Eriksson, 2007; Antonovsky, 1991) samt den svenska versionen (Lundin-Olsson) av the 

”activitity specifick balance confidence scale”, ABC skalan (Powell & Myers, 1995). 

Det analytiska arbetet genomfördes i tre steg utifrån SPSS version 18. Först analyserades hela 

materialet i syfte att beskriva självrapporterat hälsobeteende utifrån frekvenser, 

genomsnittsvärden och spridningsmått. Därefter utfördes hierarkisk klusteranalys med avsikt 

att avslöja eventuella subgrupper i målgruppen. Klusteranalys är en mulitvariat metod där det 

grundläggande syftet är att gruppera objekt baserat på egenskaper som de besitter så mönster 

eller typlogier i en målgrupp kan återspeglas. Vid klusteranalys jämförs objektens statistiska 

profiler där de med jämbördiga profilerna bildar kluster till skillnad från faktoranalys som 

jämför enskilda variabler (Hair, 2010). Wards metod användes för statistisk beräkning av 

distanserna mellan kluster. Det var den totala summan av de kvadrerade avvikelserna från 

medelvärdet som avgjorde klustergrupperingarna. Kriteriet för fusion mellan 

individer/objekt är minsta möjliga ökning av fel i kvadratsumman (Burns & Burns, 2008). 

Detta innebar en så kallad ”interobjekt similarity” som kännetecknas av att ett kluster har 

små avstånd mellan objektens totala variabelvärden (Hair, 2010). Hierarkisk klusteranalys 

sker i flera steg för att säkerställa klustervariablernas tillförlitlighet och för att pröva olika 

klusterdimensioner mot flera variabler. För att validera de kluster som framkommit 

genomfördes därför statiska jämförelser i flera steg. I det första steget kontrollerades att de 
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två kluster som framkommit hade tillräckligt stabil uppbyggnad i relation till hela urvalet. 

Detta innebar att det minsta klustret skulle motsvara åtminstone 10-20 % av urvalet och 

aldrig understiga 10 objekt (Hair, 2010). I den här studien skulle således varje kluster ha 

minst 8-16 objekt. Nästa steg var att fastställa den form av validitet som här kallas 

kriterievaliditet (”criterion validity”) genom att söka svar på följande frågor: (a) Vad 

karakteriserar dessa två subgrupper? (b) Hur skiljer dessa sig åt? (c) Är dessa skillnader 

signifikanta?  Nästa steg var att tolka resultaten vilket resulterade i att det ena klustret i 

fortsättningen benämndes som hälsostarkt och det andra klustret som hälsosvagt. För att 

ytterligare pröva hur gruppernas karaktär skiljde sig åt jämfördes grupper med avseende på 

etablerade riskfaktorer för fraktur så som kön, ålder, tidigare fraktur och användandet av 

antidepressiva läkemedel (Hair, 2010). Därutöver gjordes även jämförelser beträffande 

hälsoindikatorer så som rapporterad fysisk aktivitet, utevistelse, uppmätt fysisk kapacitet 

samt livskvalitet. För dessa jämförande analyser genomfördes oberoende t-test samt icke 

parametriskt test Mann-Whitney (Field, 2005). Fishers’s exakta test (Siegel & Castellan, 1988) 

genomfördes då Chi-två test inte gick att genomföra på grund av att minst ett förväntat 

värde i korstabellens cell var för lågt. Gränsen för statistisk signifikans sattes till mindre eller 

lika med p = .05.   

 

Procedur datainsamling och analys delarbete IV 

Den här processen grundlades med fokusgruppsintervjuerna i studie III som resulterade i att 

deltagarna upplevde ett behov av fortsatt samverkan mot långsiktig frakturförebyggande 

förändring. Stimulansmedel söktes (HV.H) för att förlänga processen. Ansökan beviljades 

och med divisionschefernas medgivande kunde processen fortgå. En person från varje 

ansvarsenhet utsågs att vara ansvarig kontaktperson och fick viss avsatt finansierad tid för att 

aktivt koordinera samverkan. Forskarens roll (HV.H) kan här jämföras med en facilitator, 

där forskarrollen likt aktionsforskning ständigt bejakar sitt agerande och avser understödja 

autonomi hos de professionella samt stimulera sociala processer inom teamen (Laverack, 

2004; Springett, 2001a).   

Datainsamlingen pågick 2007-2010 och bestod av flera olika kvalitativa och kvantitativa 

datakällor. Fältanteckningar fördes regelbundet från månadsmöten och återkommande 

workshops. Nedskrivna anteckningar med vetenskapligt värde från workshops validerades 

genom att återsända nedskrivna citat till berörd deltagare för kontroll där också möjlighet 

gavs att utveckla det man tidigare uttryckt. Andra informationskällor var bland annat 

teamens egna minnesanteckningar, patientrelaterat material, dokumentationsmallar, 

revidering och utveckling av projektplan samt upprepade versioner av flödesscheman. Dessa 

data analyserades utifrån principer för kvalitativ innehållsanalys. Denna metod bestod 

ursprungligen av att objektivt med god systematik kategorisera och kondensera det manifesta 

innehållet i data. Manifest tolkning av data innebär att hålla sig nära texten och återspegla 

dess innehåll. I modern innehållsanalys används även latent tolkning som berättar vad texten 
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handlar om utifrån en mer abstrakt begreppstolkning (Graneheim & Lundman, 2004). Den 

här studiens analysprocess bestod av manifest såväl som latent tolkande mot en modell som 

tidigare använts vid utvärdering av integrerad sjukvård (Vaarama & Pieper, 2005; Ahgren, 

2007; Øvretveit, 2001).  Detta kan jämföras med en mer riktad form av innehålls analys där 

deduktivt tolkande formar resultaten (Hsieh & Shannon, 2005).   

Kvantitativa data utgjordes av flera datakällor med relevans för ett patientcentrerat arbete för 

personer som brutit handleden (ICD 10: S 52.20–51 och S 52. 60-61). En datakälla generades 

från det internationella skaderegistret ”Injury Data Base” (IDB). IDB skaderegister möjliggör 

att få en årlig överblick över inträffade skador i relation till ICD 10 koder. Dessutom fördes 

statistik via ortopedkliniken på samtliga personer som efter sin handledsfraktur utreddes för 

osteoporos. Dessa uppgifter var baserade på tid för fraktur, kön samt uppmätt T-score av 

bentäthetsvärdet (DXL-Calscan). Personer som hade – 2.0 i T-score eller lägre följdes senare 

upp via ett strukturerat telefonsamtal (från 2008 - 2010) utfört av samma sjuksköterska som 

fyra månader tidigare utfört BMD mätningen. Dessa strukturerade telefonsamtal (n = 115) 

kategoriserades och överfördes till SPSS (version 18) för mer deskriptiv sammanställning 

(Field, 2005). Samtalets fem kärnfrågor var att 1. följa upp patientens upplevelse av att ha 

fått en diagnos, 2. huruvida patienten fått uppföljning hos distriktsläkare i primärvården, 3. 

vilken typ av insats/bemötande hade de fått, 4. hade de valt att delta i primärvårdens 

osteoporos skola, 5. hade vederbörande ändrat något i sina levnadsvanor sedan 

osteoporosutredningen.  Den statistiska analysen genomfördes med deskriptiva metoder. 

Resultaten av de statistiska bearbetningarna analyserades utifrån innehållsanalys (Hsieh & 

Shannon, 2005) och jämfördes mot den valda modellen (Vaarama, M., Pieper, R., 2005; 

Ahgren, 2007).  

 

Etiska överväganden 

Forskning tillhör samhällsutvecklingen och uppmuntras som del av ett demokratiskt system. 

Genomförandet av forskning får däremot inte överskrida etiska gränser på bekostnad av 

individskyddskravet. Vid forskning som omfattar patienter gäller Helsingforsdeklarationen 

med riktlinjer gällande informerat samtycke, konfidentialitetskrav och motivering av nytta i 

relation till risk (Vetenskapsrådets rapportserie 1:2011). Studie I, III är godkändes av den då 

aktuella forskningsetiska kommittén vid Karlstad Universitet. Studie II godkändes av den 

regionala etikprövningsnämnden i Uppsala. Det som berörde de professionella deltagarna i 

studie fyra omfattades av etikansökan för studie III medan patientetiska aspekter omfattades 

av studie II. Varje deltagare fick i linje med informationskravet skriftlig information om 

studiens samhällsrelevans, övergripande syfte, tillvägagång och en detaljerad försäkran över 

hur deltagarnas integritet skulle skyddas. Några etiska dilemman bör dock lyftas fram även 

om alla deltagarna gav sitt samtycke efter att de tagit del av information. När forskningen 

utförs i en organisation kan det uppstå viss press på tillfrågade att delta på grund av att 
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ansvarig chef godkänt att studien skall genomföras (Kvale, 1997). Detta dilemma kan finnas 

dolt i studie III och IV eftersom samtliga chefer var positiva till forskningens genomförande. 

I studie I och III utgjordes datainsamlingen genom intervjuer där flera etiska reflektioner 

beaktades. I informationsbrevet framgick att deltagarna när som helst under intervjuerna fick 

avbryta intervjuerna.  

Konfidentialitetskraven för samtliga studier uppfylldes genom att ingen identitet kunnat 

skönjas från citat, statistiska redovisningar eller på annat vis uppdagas vid 

forskningsredovisningar. Full anonymitet är däremot inte möjligt vid fokusgruppsintervjuer 

(III) eller fallstudier (IV). Vid varje fokusgruppsintervju fanns en ambition att skapa en trygg 

social miljö där alla deltagare fick jämlikt utrymme (Morgan & Krueger, 1997). För att 

validera deltagarnas erfarenheter och uppmärksamma eventuella missförstånd avslutades 

varje intervju med en sammanfattning, där varje deltagare välkomnades att förtydliga eller 

komplettera den tolkning moderatorn och observatören framförde (Kidd & Parshall, 2000). 

Deltagarna blev i samtliga studier tydligt informerade om nyttjandekravet där forskningsdata 

inte skall användas i annat syfte än till den avsedda forskningen. I studie IV återkopplades 

under forskningstiden delar av resultat till verksamheterna. Resultatåterkoppling skedde 

därefter regelbundet framförallt i studie IV då deltagarna själva stod för stora delar av 

återkopplingen. I de patientrelaterade studierna stod forskarna liksom vårdpersonalen under 

tystnadsplikt genom sin yrkeslegitimation (Socialstyrelsen). I övrigt följdes riktlinjer för 

personuppgiftslagen (SFS 1998:2004). Det upprättades en överenskommelse med 

vederbörande landsting kring data från skaderegistret IDB. All data översändes avidentifierat 

som årsredovisningar för (2008 – 2010). 

Vid all forskning är forskarens ofrånkomliga krav att reflektera över vilka konsekvenser 

forskningsprocessen får för deltagare på kort och lång sikt såväl som effekter på 

samhällsnivå (Vetenskapsrådets rapportserie 1:2011). Vid intervjuer finns flera etiska 

spörsmål som kan medföra att respondenten blir illa berörd eller att samtalet i värsta fall vid 

känsliga ämnen leder till destruktiva handlingar (Kvale, 1997). Denna risk bedömdes som låg 

i Studie I och II, men trots det fanns det vid genomförandet av båda studierna tillgång till 

samtalsstöd. I studie II utgjorde framförallt de fysiska testen en risk för att falla. 

Försiktighetsåtgärder betonades i den manual som sjukgymnasterna erhöll (bilaga 2). Vissa 

frågor i enkäten kunde uppfattas som stötande och deltagarna uppmuntrades att kontakta 

forskarna vid funderingar. Detta skedde vid två tillfällen där en deltagare avböjde på grund 

av att KASAM formuläret upplevts kränkande och utan relevans för studiens syfte.Vid 

metoder där forskningen går ut på interaktion med deltagarna finns alltid ett etiskt ansvar för 

forskaren att reflektera över hur forskarrollen inverkar på deltagarna och 

forskningsresultaten (Kvale, 1997). Det krävdes en intellektuell och emotionell ansträngning 

att hålla distans till data och att konstant utveckla forskarrollen i relation till deltagare, inte 

minst i studie III och IV. Bedömningen är att samtliga forskare i alla delarbeten stöttat 

varandra i den processen. 
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RESULTAT  

 

Studie I  

Syftet var att utforska vad som motiverar kvinnor med benskörhet till livsstilsförändring. 

Resultaten visade en motivationsprocess i flera steg, från det att kvinnorna accepterade sin 

benskörhet till att utveckla ett tillstånd som sammanfattas i kärnkategorin sund riskmedvetenhet. 

Kärnan i resultaten var just förmågan att utveckla sund riskmedvetenhet vilken gav 

kvinnorna styrka att acceptera den sårbarhet det innebar att leva med benskörhet och stärkte 

dem att klara av olika former av livsstilsförändringar.  Sund riskmedvetenhet kan jämföras 

med en inre motivationskompass, där emotionella och sociokognitiva erfarenheter guidade 

vardagliga rutiner likväl som långsiktiga livsstilsrelaterade mål. Det var fem element som 

interagerade för att utveckla sund riskmedvetenhet: att acceptera ett skört skelett, att leva med 

rädsla, att identifiera ett lärande behov, att ha tillgång till tillit, att ha tillgång till känslan av social kontext. 

Sund riskmedvetenhet är inte ett statiskt tillstånd. Det var en oavbruten pågående process 

där de beskrivna drivkrafterna ständigt interagerade för att hantera medvetenheten om ett 

skört skelett parallellt med att aktivt minska risken för fraktur.  

Processen började med att acceptera sin benskörhet. Erfarenheterna i studien varierar kring 

hur denna acceptans har skett och vissa vittnade om ett hårt kognitivt och emotionellt 

arbete. Resultaten visade vidare att personer som helt förnekar sin benskörhet kommer inte 

alls att påbörja den beskrivna motivationsprocessen. Motivationen initierades genom en 

acceptans grundad i en medvetenhet om risken för framtida fraktur. En emotionell respons 

av denna medvetenhet omfattade rädslor som bottnade i risken att förlora sin 

självständighet. Kvinnornas livsberättelser beskrev att när rädslan för fraktur blir för 

dominant riskerar de att komma in i ett undvikande beteende. Vissa kvinnor utvecklade ett 

undvikande beteende framförallt för att fysiskt skydda sig och inte göra fysiska utmanande 

aktiviteter vilket i värsta fall ledde till social isolering. Rädslor blev då en barriär i 

motivationsprocessen men resultaten visade även det motsatta, att rädslor kunde vara 

emotionella drivkrafter. Då transformerades rädslor till ett behov av att lära sig bemästra oro 

och obehag. Kvinnornas erfarenheter visade dock att ökad kunskap kring benskörhet blev 

bara konstruktivt om den ledde till sund riskmedvetenhet, i annat fall kunde ökad kunskap 

istället medföra att rädslor tilltog. Drivkrafter som acceptans, rädsla och ökad medvetenhet 

kunde därmed likväl bli en barriär i motivationsprocessen. Som motkrafter till detta visar 

intervjuerna att tillgången till sin egen tillit blir betydelsefullt, liksom förmågan att dra nytta 

av en social kontext för att uppnå sund riskmedvetenhet. Tillgång till tillit handlade här om 

tilltron till att klara av förändring liksom att tro på den kunskap som var tillgänglig. Tilliten 

omfattade även en kroppslig tillit till sin fysiska kapacitet. Tilliten påverkades genom 

introvert dialog likväl som genom extern återkoppling. Kvinnornas förmåga att dra nytta av 

sin sociala kontext kunde vara att visualisera sociala vinster av en förändring. Den här 
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formen av social meningsfullhet bidrog till att övervinna barriärer som till exempel rädsla. 

Den beskrivna motivationsprocessen är inte linjär utan påverkas av olika livssituationer och 

är även situationsberoende. Kvinnor med benskörhet lever således i en konstant process där 

kraften till förändring underlättades i relation till förmågan att utveckla sund 

riskmedvetenhet.  

 

Studie II 

Studien syftade till att utforska hälsobeteende och psykologiska resurser hos personer med 

diagnostiserad benskörhet som drabbats av en handledsfraktur. Därutöver var syftet också 

att avslöja eventuella subgrupper med klinisk relevans för sekundärförebyggande åtgärder. 

Resultaten bekräftade tidigare publicerad forskning kring bilden av att denna patientgrupp är 

hälsostark med bra hälsobeteende. De hade sammantaget en god fysisk kapacitet och var 

fysiskt aktiva över 6 timmar/vecka. Medelvärde för bentäthet i T score var – 2.6 SD (SD = 

0.42) och för kroppsvikt var BMI = 26 (SD = 7.36). De uppgav god kunskap om 

benskörhet, en hög upplevd känsla av sammanhang liksom hög tillit till sin balans i olika 

aktiviteter. Däremot var mer än en femtedel aktiva tobaksrökare. 

En personcentrerad analysmetod visade en mer nyanserad bild av målgruppens 

hälsobeteende och psykologiska resurser. Två subgrupper framträdde med helt skilda 

gruppkaraktärer utifrån känsla av sammanhang (KASAM) samt tilliten till sin balans i olika 

aktiviteter (ABC). På grund av ett internt bortfall på 4 % ingick 81 individer i klusteranalysen 

och följande resultatredovisning. Av det slutliga urvalet (med kompletta data) utgjorde 75 % 

(n = 61) en hälsostark grupp med hög KASAM (M = 77.09, SD = 10,67) samt starkare ABC 

(M = 93, SD = 7.37) och 25 % (n= 20) en hälsosvag grupp med lägre rapporterad KASAM 

(M = 66.27, SD = 14.49) samt betydligt svagare ABC (M = 57, SD = 15.39). Skillnaderna 

mellan det hälsostarka och hälsosvaga klustret var statistiskt signifikanta avseende både 

KASAM t (79) = 3.59, p = .001.) och ABC t (79) = 16.50, p = 0.0001. Jämförelserna mellan 

de två grupperna visade att det även fanns signifikanta skillnader med avseende på ett flertal 

hälsorelaterade faktorer med relevans för framtida fraktur. Jämfört med den hälsostarka 

gruppen hade den hälsosvaga gruppen haft signifikant fler frakturer och hade likaså sämre 

testvärden för fysisk kapacitet balans, muskelstyrka såväl som gånghastighet. Den hälsosvaga 

gruppen rapporterade även en lägre fysisk aktivitet per vecka samt vistades betydligt mindre 

tid utomhus under såväl sommar som vinter. Av de två grupperna hade den hälsosvaga 

gruppen även lägre självskattad livskvalitet och var något mer benägen att använda 

antideprissiva. Däremot fanns inga skillnader mellan grupperna beträffande andra starka 

riskfaktorer för ny fraktur så som ålder eller kön. Inte heller återfanns skillnader med 

avseende på tobaksbruk eller kunskap om benskörhet. Den totala mängden förbrukad 

alkohol per vecka uppgick inte för någon av grupperna till riskbruk utifrån risken att få 

fraktur. 
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Sammanfattningsvis omfattade målgruppen två subgrupper med olika hälsofrämjande 

förutsättningar. Den hälsosvaga gruppen hade betydligt lägre motståndsresurser att själv 

verka frakturförebyggande genom låg tillit till sin balansförmåga, svagare känsla av 

sammanhang samt mycket svag fysisk kapacitet. Detta sammantaget med fler tidigare 

frakturer ökar troligen den här gruppens risk för framtida upprepade frakturer jämfört med 

den hälsostarka gruppen.  

 

Studie III 

Syftet var att över tid utforska interprofessionella erfarenheter av att integrera 

frakturförebyggande åtgärder i klinisk praxis, utifrån en ansats grundad i empowerment. 

Resultaten illustrerade hur formandet av en lärande kultur blir motorn för att främja 

frakturpreventiva åtgärder. Studien belyste hur lärande processer utvecklades genom 

reflekterande patientcentrerad interaktion liksom genom ”ansikte mot ansikte” samverkan 

mellan och inom multidisciplinära team. Den lärande processen var grundad i de 

professionellas egna erfarenheter. Det var genom dessa identifierade problem som lösningar 

uppstod för hur ny kunskap bäst kunde omsättas i praktiken. Dessa nya former av 

interaktioner bidrog till professionell mening och stimulerade både ett kollektivt lärande och 

fördjupad professionell utveckling. Likt ett lärande växelspel mellan ny medvetenhet och 

förut oprövade kollektiva och individuella ansträngningar omprövades tidigare praxis. Detta 

lärande växelspel förde organisationsutvecklingen framåt och sammanfattas i fyra kategorier: 

bryta professionella mönster, skapa kraftstärkande möten, visualisera förebyggande länkar samt bygga upp 

meningsskapande förebyggande sammanhang.  

Tidigare såg utövarna sig mer som experter än som utövare vars uppgift var att stötta 

riskgrupper till livsstilsförändring. För att lyckas verka mot att stötta till beteendeförändring 

behövde varje patientmöte ändra fokus och integrera mer av kraftstärkande förhållningsätt 

”empowering”. Det blev nödvändigt för utövarna att bryta professionella mönster. Professionella 

barriärer av olika slag påverkade personlig utveckling. Flera beskrev rädslor för att inte ha 

tillräcklig kommunikativ förmåga. Insikten att tona ner sin expertroll innebar ett fördjupat 

professionellt fokus som krävde ett aktivt intellektuellt och praktiskt arbete. Det förelåg 

enligt intervjuerna en organisatorisk diskurs med fokus på kvantitet före kvalitet. En 

interprofessionell kommunikation tydliggjorde att chanserna för att främja frakturpreventivt 

beteende skulle öka om samverkan förbättrades mellan divisionerna ortopedi, rehabilitering 

och primärvård. Innan den här studien startade fanns det inget etablerat samarbete mellan de 

tre involverade enheterna. Trots att patienterna passerade dessa tre enheter fanns enligt 

utövarnas upplevelser endast en fragmentarisk bild över patientens väg genom vårdkedjan. 

Första steget blev att kollektiv visualisera möjliga förbyggande länkar genom en tänkt vårdkedja. 

Succesivt utvecklades nya sociala strukturer över divisionsgränserna. Den här 

lärandeprocessen sammanfattas under kategorin att bygga meningskapande förebyggande 

sammanhang som grundats i en gemensam kunskapsplattform.  Den egna yrkesrollen blev satt 
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i ett sammanhang som gav vidare professionell mening än tidigare. Tät kontakt mellan nya 

teambildningar genererade emotionella processer som: tillit, ansvarskänsla, delad stolthet och 

interprofessionell lojalitet kring ett patientcentrerat fokus.    

 

Studie IV 

Studien syftade till att utforska interprofessionell utveckling från flera utövares perspektiv i 

relation till organisatoriska förutsättningar, process och resultat. Avsikten för samverkan var 

att förbättra sekundärpreventiva åtgärder vid osteoporos. Resultaten visade att en bottom-up 

struktur stimulerade en handlingsfrihet för de professionella och samtidigt förutsatte denna 

nya struktur ett förändrat ledarskap. Ledarskapet karaktäriserades av ömsesidighet där 

horisontella sociala strukturer kontinuerligt behövde uppmuntras för utvecklandet av 

interprofessionell samverkan. Det var däremot inte realistiskt att fullt ut verka enligt en 

bottom-up struktur. Resultaten från de studerade fyra åren exemplifierade att balansen 

mellan bottom-up och top-down struktur gav kreativ kraft till interprofessionell samverkan. 

Faktorer som ekonomisk styrning, resursfördelning och krav på utvärdering med uppföljning 

var positiva vertikala medel för den interprofessionella samverkan.  Studien exemplifierar hur 

olika former av fortlöpande återkoppling var en central aspekt för utvecklandet av 

interprofessionell motivation. Konstruktiv feedback uppkom genom förmågan att synliggöra 

effekter av gemensamma handlingar. Ett bekräftande ledarskap var en annan aktiv drivkraft 

som byggde på förutsättningen av fortlöpande dialog med berörda chefer. Tvärsigenom 

processen blev den interprofessionella interaktionen, i sig själv, en form av central 

återkoppling eftersom samverkan möjliggjorde spegling i varandras yrkesroller och 

arbetsuppgifter.  

Utvecklingen av interprofessionell samverkan genererade flera organisatoriska innovationer 

så som gemensamma bedömningsmallar, samtalsguider (bilaga 3, 4) med hälsofrämjande 

värden, patientcentrerade flödesschema, införandet av fysisk profil (bilaga1, 2) och 

uppföljande telefonsamtal. Systemresultaten av fyra års samverkan medförde en ökad 

tillgänglighet av sekundärförebyggande insatser för patienterna. Andelen patienterna som 

utreddes för osteoporos ökade från ca 30 % till över 80 %. Sjuttiofem procent (n = 115) av 

de diagnostiserade personerna fick stöttande och uppföljande telefon samtal av en 

sjuksköterska inom 4 månader efter diagnos. Samma grupp fick i anslutning till deras 

bentäthetsmätning bedömning av sjukgymnast angående fysisk kapacitet utifrån funktionella 

fysiska test och frakturförebyggande dialog. Det utvecklades god samverkan med 

distriktsläkarna där 88 % av de utredda patienterna fick uppföljande läkarbesök 4 månader 

efter osteoporosdiagnos.  Nästan hälften av de 115 personer som följdes upp per telefon 

hade förbättrat hälsobeteende i minst en vana.  Det var ca en tredjedel av patienterna som 

valde att gå vidare till Primärvårdens Osteoporosskola. Den interprofessionella samverkan 

uppnådde en hälsofrämjande vårdkedja med integrerade frakturförbyggande åtgärder. 

Samverkan karakteriserades av en högre interprofessionell och intrasektoriell transparens med ökad 
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gemensam kontroll över professionella roller, patientflöde, integrerade förebyggande aktiviteter 

och fördjupad förståelse för patienternas beteendeprocess.  

 

 

DISKUSSION 

 

Syftet med avhandlingen var att identifiera hur drivkrafter och hindrande faktorer interagerar 

vid osteoporos för implementering av hälsofrämjande frakturprevention, på såväl patientnivå 

som organisationsnivå. Resultaten visar hur patienternas drivkrafter utvecklas i relation till 

sund riskmedvetenhet. Det är sund riskmedvetenhet som likt en motivationskompass stärker 

kvinnor med benskörhet i vardagliga beteenden såväl som till varierande livsstilförändring. 

Förutsättningarna för att klara av beteendeförändring avspeglar sig genom samspelet mellan 

olika emotionella, sociokognitiva och beteenderelaterade aspekter. Två grupper framträder i 

studie II med helt olika psykologiska resurser. En majoritet är hälsostarka med hög känsla av 

sammanhang och stark tillit till fysisk kapacitet, medan en hälsosvag grupp står för motsatsen 

med sämre förutsättningar att uppnå beteendeförändring genom sund riskmedvetenhet. 

Organisationsresultaten visar vidare att när sociala interaktioner får utvecklas genom 

ömsesidig delaktighet stimuleras formandet av lärande kulturer och motiverar 

interprofessionella drivkrafter till samverkan. Positiva krafter frigörs ur en bottom-up 

struktur och sporrar erfarenhetsgrundad delaktighet såväl som organisatoriska innovationer 

vilket skapar goda förutsättningar för konstruktiva feedback-loopar. Detta formar en lärande 

kultur med kreativ dynamik mellan sociokognitiva processer, genomförda handlingar och 

emotionell respons. Resultaten illustrerar hur olika dimensioner av emotionell respons 

frigörs genom detta samspel där feedback utgör en central drivande kraft för såväl patienter 

som utövare. I en hälsofrämjande sjukvård ligger då fokus på att synliggöra och stimulera 

resurser till upplevd hälsa parallellt med minskad risk för fraktur (Figur 2). 
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Figur 2. Salutogen motivation till frakturprevention där krafter samspelar genom sociala 
processer i formandet av lärande kulturer. 

 

 

Kraft till förändring  

Redan Maslow (1957) poängterade, i likhet med avhandlingens salutogena ansats, att det 

behövs ett paradigmskifte från att studera icke motiverade individer till ett fokus mot 

hälsosam motivation ”healthy motivation”. Figur 2 illustrerar hur salutogen motivation kan 

byggas upp genom sociala processer i formandet av en lärande kultur. Poängen ligger i att 

lyfta fram kraften till hälsofrämjande förändring i mötet mellan människor, i den sociala 

interaktionen. Där organisationer betraktas som sociala rörelser (Rissel, 1994) eller som en 

potentiellt stödjande social miljö (Haglund et al., 1998; Eng et al., 1992) vid vilka 

implementering och utveckling sker genom sociala processer (Nilsen, 2010a). Våra resultat 

visar i likhet med detta, hur lärande kulturer formas utifrån sociala processer på flera nivåer; 

mellan patienter, professionella och ledare där en bottom-up struktur ger näring åt dessa 

sociala processer (III, IV). Avhandlingens resultat beskriver även hur drivkrafter föds ur 
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sociala processer där det likt Meads (1967) tankar kring samhandling är gemensamma 

handlingar eller beslut som skapar motiv och mening för förändring. Samhandling kan även 

enligt våra resultat jämföras med delaktighet som är centralt för att driva empowerment 

processer framåt (Laverack, 2004; Laverack & Labonte, 2000; Rissel, 1994). Rappaport och 

Zimmerman (1989) poängterar att empowerment inte kan ges någon utan måste växa fram 

genom delaktighet och ska beröra dem som är involverade. Däremot saknas djupare 

förståelse för vad delaktighet omfattar och hur delaktighet får betydelse för empowerment. 

Delaktigheten behöver enligt emotionsteorier vara utmanande, ”challenging” för att 

verkligen leda fram till positiv förändring (Dahlgren & Starrin, 2004). Emellertid visar våra 

resultat återkommande att när erfarenhetsgrundad delaktighet får prägla 

förändringsprocesser genereras olika former av positiv emotionell respons (III, IV). Det 

tycks vara denna emotionella respons som väcker reflektion och kritisk medvetenhet (Freire, 

1970.; 1993).  Hos patienterna kan detta jämföras med sund riskmedvetenhet där motivation 

byggs ur samspelet mellan rädslor, ökad medvetenhet, tillit och sociala aspekter (I). Hos de 

professionella i organisationen skapas ett kritiskt förhållningssätt genom en trygg 

lärandekultur som också inkluderar möten med patienterna (III). Dessa emotionella aspekter 

förefaller enligt resultaten att påverkas av graden av delaktighet och ömsesidighet i möten 

människor emellan.  

 

Goodwin, Jaspen och Polletta (2000) menar att känslor av olika karaktär spelar en nyckelroll 

vid sociala förändringsprocesser (Goodwin et al., 2000). Även våra resultat illustrerar att 

förändringsprocessernas kraft tycks ligga i att bli berörd. Kraften hos patienterna växlar, där 

rädslor hindrar men även triggar motivation till förändring. Spänningen mellan rädsla och 

tillitens olika aspekter skulle enligt våra resultat (I, II) kunna integreras tydligare i det kliniska 

arbetet för att stötta individer till sund riskmedvetenhet. Utifrån Kempers definition består 

känslor av relativt kortsiktig respons med negativ eller positiv karaktär som involverar både 

somatiska upplevelser och kognition. Detta jämställs med primära reaktiva känslor som 

kommer och går beroende av direkta stimuli från omgivningen. Reaktiva känslor skiljs från 

mer långvariga känslor (”moods”) som byggs upp genom sociala normer och 

samhällsdiskurser likt kärlek, hat, (Kemper, 1987) eller som i studie IV där interprofessionell 

stolthet och respekt utvecklades. Utifrån denna definiton av känslornas betydelse för social 

utveckling kan den beskrivna ”kicken” (III) ses som en reaktiv positiv upplevelse av det nya 

arbetssättet. Den troliga effekten av upprepade kickar tycks då leda till att emotionella 

långvariga känslor byggs upp, som kollektiva ansvarskänslor eller fördjupad professionell 

meningsfullhet (III, IV). Rädslornas dimensioner i studie I innehåller dels reaktiv karaktär, 

som den direkta rädslan för att falla omkull vid halt underlag i relation till långsamt 

uppbyggd rädsla för att förlora sin självständighet. 

Resultaten (I, III, IV) åskådliggör i jämförelse med tidigare forskning att feedback-loopar är 

centralt för att stimulera och styra förändring, inte minst i komplexa organisationer (Edgren, 

2008.;) men även vid individuell förändring (Prochaska & Marcus, 1994; Prochaska, 2008; 

Bandura, 1997). Feedback betyder egentligen att återföda, vi kan likna det vid att det vi 
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investerat i energi behöver vi återfå i energi. Våra resultat bekräftar att dessa feedback-loopar 

genererar emotionella krafter. I relation till drivkrafter tydliggör Maslow (1957) att 

motivation omfattar både medvetna och omedvetna processer där de omedvetna 

processerna måste förstås för att få en holistisk bild av vilka element som driver beteenden. 

Våra resultat åskådliggör hur feedback sker på flera nivåer genom både medvetna former 

samt genom mer subtila skeenden och kan kategoriseras utifrån tre nivåer: a) återföring, b) 

återkoppling samt c) återspegling.  

 

Återföring är feedback från målrelaterade mätbara delmoment, som att synliggöra att 

utredningsandelen genom samverkan ökar från 30 % - 80 %. För patienterna kan detta 

jämföras med feedback i form av mätbara livsstilsrelaterade förändringar i fysisk kapacitet 

eller bentäthet. Den här formen av konkret återföring skapar känslor av tilltro till sin 

kapacitet likt ”self efficacy” eller tilltro till gruppens förmåga likt ”collective efficacy” 

(Bandura, 1997). Den interprofessionella stolthet som visar sig i studie IV växer också ur 

återföring från gemensamma handlingar. Återkoppling är en mer processinriktad feedback 

där förändringar i processen följs upp och diskuteras utifrån upplevelser och funktion. I 

organisationen kan det jämföras med att tid ges för återkommande reflekterande möten där 

känslor som förtroende och respekt byggs upp likt ”trustbuilding-loops” (Huxham & 

Vangen, 2005). Tidigare forskning kring samverkan beskriver vikten av kommunikativ 

förmåga för att tydliggöra roller och skapa gemensam meningsfullhet för samverkan (Suter et 

al., 2009; D'Amour et al., 2005). Som komplement till detta kan emotionella aspekter i våra 

resultat klargöra vad i kommunikationen som genererar mening, såsom lojalitet och delade 

ansvarkänslor. Patientintervjuerna (I, IV) exemplifierar dessutom behovet av uppföljning för 

att reflektera kring funderingar i relation till sin nya livssituation. De införda 

telefonuppföljningar i studie IV illustrerar hur patientens behov av återkoppling även ger 

feedback tillbaka till organisationen. Återspegling är den tredje identifierade nivån för 

feedback och den mest subtila formen som sker mer dolt. Den här typen av feedback finns 

inflätad i den sociala diskursen med emotionella flöden där man speglar roller, hierarkier, 

tilltro eller misstro, tillit eller rädslor (Erasmus & Gilson, 2008). I likhet med detta illustreras 

under kategorin, bryta professionella mönster, hur de professionella uppvisar rädslor för att 

inte vara tillräckligt kompetenta. Detta blottande av känslor speglar i grunden trygga grupper 

där man vågar lyfta fram den här formen av dolda känslor. Genom att spegla sin egen 

professionella roll i andras roller tydliggörs inte bara roller utan den egna rollen kan även 

förstärkas genom erkännande från omgivningen (Erasmus & Gilson, 2008). I studie III är 

den här formen av återspegling tydlig där en gemensam tillit till varandras kompetens 

möjliggör att kollektiv kompetens utvecklas. Avhandlingen visar även att hos patienterna 

förekommer olika dimensioner av tillit och rädslor (I, II) där patientcentrerade möten 

öppnar upp för att återspegla dessa hindrande eller drivande motivationsaspekter. 

Sammantaget pekar resultaten på att desto kompetentare sjukvården blir på att identifiera 

psykologiska aspekter och se emotionella krafter bakom feedback-loopar, desto starkare blir 

den sociala kraften till förändring. 
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En motivationskompass  

Förmågan att utveckla sund riskmedvetenhet (I) är en central kraft för vardagliga beslut såväl 

som långsiktiga livsstilsrelaterade mål. Att se på motivationsprocessen utifrån sund 

riskmedvetenhet vid osteoporos är inte tidigare beskrivet och kompletterar därför andra 

tillgängliga motivationsteorier. Mauck et al. (2002) utgick i en studie från en 

förändringsmodell som liknar den transteoretiska modellen (Prochaska & Di Clemente, 

1994) och fann att kvinnor med höftfraktur oftast inte övervägt att de var bensköra och inte 

heller funderat över behandling för benskörhet (Mauck et al., 2002). I likhet med kategorin 

acceptans i studie I, var deras slutsats att första steget mot beteendeförändring är just att bli 

medveten om sin benskörhet. Kategorin acceptans i våra resultat kan jämföras med vad som 

i den transteoretiska modellen beskrivs som att förflytta sig från förnekelse till att begrunda 

sin nya livssituation. Den transteoretiska modellen har god överförbarhet till hälsofrämjande 

arbete vid osteroporos (Popa, 2005; Shirazi et al., 2007; Sarkin et al., 2001) eftersom 

livsstilsförändring vid osteoporos omfattar traditionella hälsobeteenden som fysisk aktivitet, 

kostvanor eller riskbeteende. I stället kan modellen kring sund riskmedvetenhet (I) användas 

som ett komplement till den transteoretiska modellen med en fördjupad bild över vilka 

specifika emotionella och sociokognitiva aspekter som speglar just den här riskgruppens 

motivation. Den transteoretiska modellen intellektualiserar olika beslutsfattande aspekter, 

som för och nackdelar med en beteendeförändring (Prochaska, 2008). Sund riskmedvetenhet 

illustrerar däremot hur rädslor verkar som både katalysatorer och barriärer i samspel med 

fysiska och sociokognitiva aspekter av tillit. På så vis bidrar vår modell kring sund 

riskmedvetenhet med mer specifik förståelse av motivation vid osteoporos. Den här typen 

av karakteristiska motivationsfenomen kan dock inte predicera beteende (Adams & White, 

2005; Hollister & Anema, 2004).  

Det finns några få tidigare publikationer som stärker bilden av att med diagnosen osteoporos 

följer oro, osäkerhet och rädslor (Lydick et al., 1996; Hvas et al., 2005; Reventlow et al., 2006; 

Berlin Hallrup et al., 2009). Kvinnornas erfarenheter i vår studie åskådliggör sammantaget 

med dessa studier att ökad riskmedvetenhet kan medföra att emotionella barriärer utvecklas 

som rädslor eller misstro. Våra intervjuer omfattar beskrivningar av hur vissa kvinnor 

upplever sig som fysiskt aktiva, vitala och hälsostarka där bilden som benskör kvinna inte 

stämmer in. Detta illustrerar hur upplevelsen att vara benskör kan uppfattas som att berövas 

delar av sin identitet. Vilket stämmer överens med tidigare kvalitativ forskning som visar hur 

patienter tolkar utredningssvar genom metaforiska bilder och att osteoporosdiagnosen kan 

generera negativa självbilder (Reventlow et al., 2008). Richard Levi (2012) menar att få en 

diagnos eller att drabbas av skada inverkar på den livsvärld man är van att tillhöra vilket 

rubbar mer än bara den kroppsliga balansen.  Han liknar detta vid en existentiell ruptur och 

betonar att patienter ofta behöver omorientera sig i denna nya livsvärld (Zollitsch, 2012). 

Kärnkategorin i studie I illustrerar exakt detta, att sund riskmedvetenhet är som en 

motivationskompass där individer som blir medvetna om sin osteoporos orienterar sig fram 

mellan nya känslor, tankar och erfarenheter. De personer som uppnår sund riskmedvetenhet 
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kan fortsatt uppleva hälsa och god livskvalitet trots ett skört skelett eller medvetenheten om 

risken för fraktur.  

En sund riskmedvetenhet är inte statisk utan förändras i relation till livsfaser och nya 

skeenden. Behovet av ny bentäthetsmätning som framkom i intervjustudierna skulle lika 

gärna utifrån en mer salutogen ansats kunna ersättas eller kompletteras med uppföljande 

hälsosamtal och fysisk profil likt det sätt som illustreras i studie IV. Det finns studier som 

stödjer den här salutogena tanken och visar att den fysiska tilliten till sin balans går att 

påverka. Individanpassad balans och styrketräning ökar fysisk kapacitet och tillit till sin 

balansförmåga eller omvänt minskar rädsla för fall samtidigt som fallrisken minskar 

(Sherrington et al., 2008; Skelton & Beyer, 2003). Ett stöttande bemötande från sjukvården 

tycks stimulera beteendeförändring hos personer som haft lågenergifraktur (Berlin Hallrup et 

al., 2009) likväl som höftfraktur (Stenvall et al., 2007). Det gamla ordspråket; ”Det stora är inte 

att inte falla, utan att kunna resa sig efter varje fall”, har därför enligt våra resultat en metaforisk 

poäng. Våra resultat visar att personer som lyckas uppnå sund riskmedvetenhet har funnit en 

motivationskompass där en ökad självinsikt kring egna resurser förminskar dominans av 

frustration och oro. De identifierade tillitsaspekterna (I, II) och förmågan att se sociala 

vinster i motivationsprocessen (I) kan jämföras med generella motståndsresurser 

(Antonovsky, 1996; Werner, 2005; Sagy & Antonovsky, 2000). Tillitsaspekterna vid sund 

riskmedvetenhet är likt ”self-efficacy” (Bandura, 1997; Schwarzer, 2001) situationsberoende 

där emotionella, fysiska och sociokognitiva aspekter interagerar. Enligt intervjuerna i vår 

studie hade sjukvårdens bemötande betydelse för utvecklandet mot sund riskmedvetenhet 

vilket till viss del kan förklaras utifrån hur vetskapen om att sårbarhet påverkas av gällande 

sociala diskurser (Reventlov, 2008). I studie ett framkommer olika former av undvikande 

beteende som skildrar brist på tillit till sin fysiska kapacitet likväl som frånvaro av tillit till 

positiva metaforiska bilder. Detta skildrar sammantaget hur sjukvården, i takt med ökad 

specialisering och teknisk utveckling, får ett stort ansvar för vilka emotionella konsekvenser 

nya utredningsmöjligheter leder till. Den tekniska utvecklingen med möjlighet att spåra 

osteoporos kan generera mer oro och frustration än nytta, där riskkommunikation måste 

hanteras med försiktighet och målmedvetenhet (Hvas et al., 2005; Reventlow et al., 2006; 

Reventlow, 2007; Hjalmarson et al., 2007).  

 

Benskör men hälsostark 

I likhet men tidigare forskning (Palvanen et al., 2000; Keegan et al., 2004; Orces & Martinez, 

2011) beskriver studie II att personer med handledsfraktur som nyligen fått sin 

osteoporosdiagnos har relativt bra hälsobeteende med självskattad hög livskvalitet. Däremot 

framkommer i samma studie även två subgrupper där en fjärdedel uppvisar en mer sårbar 

profil med låg tillit till sin fysiska balans och svagare känsla av sammanhang. Sårbarheten 

förstärks hos den identifierade hälsosvaga gruppen genom att den här gruppen tidigare haft 

fler frakturer, uppger lägre livskvalitet och betydligt sämre uppmätt fysisk kapacitet. Såvitt vi 
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vet är det här helt nya resultat vid osteoporos. Tidigare forskning visar dessutom att låg tillit 

till sin balansförmåga ökar risken för fall och frakturer (Lajoie & Gallagher, 2004; Hatch et 

al., 2003; Jørstad et al., 2005; Mak & Pang, 2009) och samvarierar med ökad upplevd rädsla 

(Scheffer et al., 2008; Hadjistavropoulos et al., 2011). På samma sätt klargör tidigare forskning 

att rädsla i relation till fallolyckor kan generera en nedåtgående spiral med svag fysisk 

kapacitet, minskad självständighet, låg livskvalitet och slutligen ökad risk för nya fallolyckor 

((Austin et al., 2007; Friedman et al., 2002; Hadjistavropoulos et al., 2011). Den sårbara 

gruppens profil stämmer överens med risken att vara i en sådan nedåtgående spiral. 

Dessutom rapporterar den här gruppen fler tidigare frakturer vilket sammantaget talar för att 

de har extra stor risk för framtida frakturer (Kanis et al., 2008; Rubenstein, 2006; Lajoie & 

Gallagher, 2004; Skelton & Beyer, 2003). 

Den hälsosvaga gruppen visar även lägre känsla av sammanhang vilket enligt tidigare 

forskning visat på sämre copingförmågor och svagare hälsobeteende (Eriksson, 2007). 

Resultaten bekräftar således att en personcentrerad metod öppnar upp för att studera 

riskgrupper för fraktur utifrån typologier som har klinisk förankring. Det är de här 

identifierade subgrupperna som utgör patientgruppen i den hälsofrämjande frakturkedjan 

som utvecklades genom samverkan i studie III och IV. Den hälsostarka gruppen har enligt 

studie II, redan vid utredning ett starkt hälsobeteende med mycket god fysisk kapacitet som 

dessutom bärs av stark tillit till sin balans och god förmåga att hantera stressande 

livsmoment. Det talar för att tre fjärdedelar av den här gruppen är benskör men ändå 

hälsostark och i betydligt mindre behov av stöttning för att förändra beteenden. De skulle 

visserligen tjäna på att minska tobaksbruk (Ström et al., 2011; Kanis et al., 2008) samt byta ut 

några veckopromenader mot styrketräning eller balansstimulerande aktivitet (Rubenstein, 

2006; Sherrington et al., 2008; Skelton & Beyer, 2003).  Enligt en stor longitudinell studie i 

Göteborg, H-70 projektet, följde man personer från 70 år till 76 år och kunde visa 

associationer mellan oberoende av hemtjänst och gånghastighet. De som var fysiskt aktiva 

redan vid 70 år var mer självständiga i dagliga aktiviteter och hade starkare bentäthet, 

muskelstyrka och snabbare gånghastighet även vid 76 års ålder (Frändin, 1995). I relation till 

våra resultat skulle det alltså vara ekonomisk försvarbart att uppmuntra den hälsostarka 

gruppen till sund riskmedvetenhet med en fortsatt fysisk aktiv livsstil.  Den hälsosvaga 

gruppen uppvisar däremot ett stort behov av stödjande miljöer för att uppnå sund 

riskmedvetenhet och kraft till livsstilsförändringar. 

 

Salutogen frakturprevention 

Resultaten i studie ett och två öppnar upp för en vidare diskurs kring var fokus för 

sekundärpreventiva åtgärder vid osteoporos bör ligga. Flera forskare beskriver hur en 

hälsofrämjande sjukvård utifrån salutogena ansatser kan integreras med en 

sjukdomsförebyggande tradition (Frankish et al., 2006; Eriksson & Lindstrom, 2008; Bauer et 

al., 2006). Antonovsky (1996) menade att hälsofrämjande arbete utgörs av en riktning mot 
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hälsa där strävan blir att identifiera generella motståndsfaktorer till ohälsa. De sammantagna 

resultaten från avhandlingen kompletterar mer specifikt hur hälsofrämjande 

frakturprevention skulle kunna prägla sekundärprevention vid osteoporos. Utifrån våra 

resultat och Antonovskys resonemang om generella motståndsresurser, bör 

osteoporosutredning och aktuell diskurs kring relativ frakturrisk (Ström et al., 2011; Kanis et 

al., 2008; Kanis et al., 2000) ställas i tydligare relation till patienternas emotionella, 

psykologiska samt livsstilsrelaterade resurser. Gällande fokus vid osteoporos och 

frakturprevention utgår från FRAX modellen med relativ 10 års risk för fraktur (Kanis et al., 

2008; Johansson et al., 2011). Bedömning utifrån FRAX omfattar således inte fallrisk 

(Järvinen et al., 2008) och inte heller gruppernas olika psykologiska och fysiska 

motståndsresurser mot fraktur. Utifrån FRAX hade inga skillnader uppdagats mellan 

subgrupperna i studie två. Den sårbara gruppen hade haft fler frakturer vilket i sig är en stark 

riskfaktor för nya frakturer (Kanis et al., 2008). De uppvisade dessutom betydligt lägre värden 

i tilliten till sin balans (ABC) och svag fysisk kapacitet vilket i relation till tidigare forskning 

också ökar den sårbara gruppens risk för framtida fall och frakturer (Järvinen et al., 2008; 

Rubenstein, 2006; Lajoie & Gallagher, 2004). Resultaten i studie I och II kan till skillnad från 

FRAX, inte predicera frakturrisk utan i första hand öka förståelsen för olika gruppers 

förutsättningar att uppnå gällande rekommendationer vid osteoporos. Förutom vinsten med 

denna holistiska människosyn, där patienten betraktas som levande subjekt före objekt, finns 

även hälsoekonomiska vinster med att urskilja subgrupper. Genom att identifiera de mest 

sårbara personerna och därefter erbjuda riktade stödjande insatser uppnås den effektivaste 

hälsofrämjande effekten i hälso-och sjukvården (Moulton et al., 2006). Våra resultat bekräftar 

således ett fortsatt forskningsbehov genom ett ökat fokus på motivationsaspekter för att 

bättre klargöra hur psykologiska, sociokognitiva och fysiska resurser kompletterar rådande 

relativa riskperspektiv. 

Den sårbara gruppen uppvisade även lägre känsla av sammanhang. Tidigare forskning har 

visat att det finns ett samband mellan låg känsla av sammanhang och så kallade ”frequent 

attenders”, personer som uppsöker sjukvården ofta (Bergh, 2005). Dessa grupper lider av 

fler sjukdomar och drabbas dessutom oftare av skador vilket liknar den sårbara gruppens 

profil i studie II. Typologin i studie II är ett sätt att urskilja personer med svagare 

förutsättningar att själva uppnå god hälsa. Den sårbara gruppen skulle i enlighet med tidigare 

forskning troligen minska sin frakturrisk med multifaktoriella program (Gillespie et al., 2009; 

Stenvall et al., 2007; Fuller, 2000). Forskning visar hur så kallade ”fall-clinics” med 

individanpassade multidisciplinära åtgärder minskar fallrisk och fallskador parallellt med att 

flera skyddande aspekter ökar såsom tilliten till sin balansförmåga, muskelstyrka, 

gånghastighet och ökad livkvalitet (WHO 2004; Hill et al., 2008). Liknande verksamheter 

skulle kunna vara en del av den hälsofrämjande vårdkedjan som utvecklades i studie III och 

IV med goda möjligheter att finna sårbara grupper. Ur ett salutogent perspektiv hade det 

emellertid varit önskvärt med en mer salutogen titel än fall-kliniker. Det vore intressant att 

djupare studera effekter på patientnivå av en sådan hälsofrämjande vårdkedja med 

utvecklade program som täcker olika gruppers behov.  
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Bauer (2006), Eriksson och Lindström (2008) förespråkar en mer salutogen sjukvård där 

patienternas resurser alltid skall ställas i relation till riskfaktorer. I samma anda ger Malterud 

& Hollnagel (2000) i sin forskning flera hanterbara exempel på hur dialogen är ett instrument 

för att förskjuta diskursen från riskfaktorer (risk factors) till friskfaktorer (health resources). 

Kategorin att skapa kraftstärkande möten kan jämföras med en sådan salutogen dialog. En 

gemensam interprofessionell målbild var att se varje möte genom vårdkedjan som en 

potentiell möjlighet att stötta till livsstilsförändring. Genom samverkan utvecklas kollektiva 

metoder och värdegrunder för att komplettera riskbedömningar med salutogena nyckelfrågor 

utifrån fokus på delaktighet, egna resurser och autonomi (Malterud & Hollnagel, 1998). 

Liksom våra resultat, beskriver tidigare forskning att den här omställningen från expertroll 

till mer ömsesidig relation är svår (Adolfsson et al., 2004). De interprofessionella 

erfarenheterna i avhandlingen (III, IV) åskådliggör att utövarna konstruerar 

”hälsopedagogiska verktyg” i syfte att bryta professionella mönster och skapa mer 

kraftstärkande möten. De strävar mot patientdelaktighet genom att träna kreativ dialog för 

att verkligen bättre förstå patienternas motivationsmekanismer (III). Därutöver använder de 

sig även av gemensamma bedömningsmallar och samtalsguider. Mätvärden i sig gör troligen 

inte sjukvården mer salutogen men de professionellas erfarenheter från studie III, IV 

illustrerar hur bedömningsmallar för hälsosamtal eller fysiska funktionella test blir 

hälsopedagogiska verktyg i dialogen med patienter. Här visar avhandlingens 

interprofessionella erfarenheter dessutom att samtalsteknik med inspiration från motiverande 

samtal underlättar en kreativ dialog både för utövare och för patienterna. Grundelementen i 

MI-teknik är en individcentrerad ansats, reflekterat lyssnande med riktade öppna frågor för 

att väcka patientens inre motivation samt minimera motstånd i dialogen (Emmons & 

Rollnick, 2001; Rollnick & Miller, 1995) Tidigare forskning beskriver hur det även är en 

omställning för patienten att bli mer delaktig (Li & Lundgren, 2005; Virtanen et al., 2007). MI 

har genom rik forskning visat god effekt på patientdelaktighet och förbättrat hälsobeteende 

såväl som minskat riskbeteende (Emmons & Rollnick, 2001; Rollnick et al., 2009). Våra 

resultat bekräftar dessutom att MI effektivt kan användas i syfte att bryta professionella 

inarbetade mönster i rörelse mot en mer salutogen sjukvård. 

Som tidigare nämnts kan ökad riskmedvetenhet enligt studie I och i tidigare forskning trigga 

rädslor (Hvas et al., 2005; Reventlow et al., 2008; Reventlow, 2007) med stigmatiserande 

effekt. Medan våra resultat i likhet med Lydick (1996) också illustrerar att vissa dimensioner 

av rädslor driver personer till hälsobeteende. I relation till sund riskmedvetenhet (I) var 

tillitsaspekter viktiga motståndsresurser till rädsla. Inom sociokognitiv teori menar man att 

sociokognitiva faktorer som självförtroende och tillit, liksom tilltro till omgivningen har 

tydlig koppling till beteendeförändring (Schwarzer, 2001). Studie I visar hur förmågan att 

integrera sociala vinster i relation till eventuell livsstilsförändring ökar chanserna att klara 

avsedd förändring. Förmågan att fokusera på meningen med förväntade resultat (”outcome 

expectancies”) har även generellt visat sig ha positiv inverkan för att lyckas med ökat 

hälsobeteende eller minskat riskbeteende (Bandura, 1997; Schwarzer, 2001). Utifrån en 

motivationsekvation åskådliggörs liknande samband mellan motivation och fysisk aktivitet 
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för äldre. I täljaren finns resursstarka faktorer som upplevd chans att lyckas med en 

förändring och upplevd betydelse av målet och i nämnaren står upplevda kostnader och 

benägenhet att bli stillasittande (Holmbom et al., 2008). Modellen tydliggör hur det lönar sig 

att lägga kraft på salutogena resurser i täljaren istället för att förstärka hindrande faktorer i 

nämnaren.  Utifrån avhandlingens sammantagna resultat kan den här formen av salutogena 

målbilder genomsyra mötet med patienten (III) för att öka hälsosam motivation (Maslow 

1957) parallellt med målet att minska risken för fraktur. Det internationella begreppet ”self-

efficacy” kan här diskuteras i relation till tilliten till sin fysiska balans (I, II) likväl som en mer 

generell sociokognitiv tilltro till tillgänglig kunskapsplattform (I). ”Self-efficacy” har visat sig 

ha starkare påverkan på förändring än graden av riskmedvetenhet, framförallt när det gäller 

att vidmakthålla ett önskat beteende (Bandura, 1997; Schwarzer, 2001). Enkom 

riskmedvetenhet har föga effekt för livsstilsförändring (Schwarzer, 2001). Det här talar för 

att ett ökat operativt fokus på tillitsaspekter likt ”self-efficacy” torde öka möjligheterna till 

beteendeförändring även för de mest sårbara grupperna (II). Dessutom styrker detta 

resonemang den hälsostarka gruppens profil med mycket hög tillit till sin balansförmåga i 

kombination med hög känsla av sammanhang och redan vid osteoporosutredning ett starkt 

hälsobeteende som bekräftades med uppmätt god fysisk kapacitet.   

 

Sociala strukturer med lärande kulturer  

Avhandlingens resultat exemplifierar att hälsofrämjande vårdkedjor är potentiellt stödjande 

miljöer där sociala strukturer utgör grunden för att forma lärande kulturer. Ericsson (2010) 

menar i likhet med andra organisationsforskare att organisationsutveckling handlar om hur 

den organisatoriska världen konstrueras där fokus bör förskjutas från att studera strukturer 

till att bättre förstå processer (Ericsson, 2010). Detta stämmer väl in på syftet med 

avhandlingen och en styrka med våra resultat är att den inkluderar studier av struktur, 

process och resultat (III, IV). Där ett fokus på bottom-up struktur berikar förståelsen för på 

vilket sätt strukturers utformning påverkar interprofessionella drivkrafter och även mätbara 

resultat genom sociala processer (IV). Likt tidigare forskning (Ahgren & Axelsson, 2007; 

Erasmus & Gilson, 2008; Ham, 2003) visar våra resultat att bottom-up strukturer stimulerar 

organisationsutveckling. Pieper (2005) anser att det är syftet bakom samverkansprocesser 

som avgör vilka beslutsstrukturer som lönar sig bäst. I vissa situationer är det mest effektivt 

med top-down strukturer som då stora policyförändringar skall genomföras (Pieper, 2005). 

Slutsatserna från våra studier visar liksom Pieper (2005) och Ham (2003) att balansen mellan 

bottom-up struktur och top-down struktur är en optimal modell för att stimulera samverkan 

i redan starkt politiskt styrda organisationer. 

Det är problematiskt att överföra evidensbaserad kunskap till klinisk praxis (Grol & 

Grimshaw, 2003; Straus et al., 2011). Våra organisationsstudier påvisar emellertid att en 

bottom-up struktur tycks underlätta evidensbaserad kunskapsöverföring. Det specifika i våra 

resultat ligger i den potentiella kraft som utvecklades genom influenser från en bottom-up 
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struktur där horisontella, sociala processer stimulerades över annars vertikalt styrda gränser 

(Axelsson & Axelsson, 2006). Studie III visar hur implementeringsprocessen kom att 

kännetecknas av både individuellt och kollektivt lärande. I likhet med tidigare studier kring 

implementering är lärandet centralt där just bottom-up strukturer visat sig stimulera både 

evidensbaserad kunskapsöverföring (Grol & Grimshaw, 2003; Straus et al., 2011) och 

praktiknära organisatoriska innovationer (Nilsen & Roback 2010). En innovation i det här 

sammanhanget behöver inte vara helt ny för omvärlden utan kan liknas vid en praktiknära 

innovation om den är ny för just en specifik organisationsförändring (Nilsen, 2010b). Några 

av dessa praktiknära innovationer var att integrera samtalsguider och nya fysiska profiler. 

Teamen kom även att använda sig aktivt av flödesscheman för att illustrera vilka 

professionella åtgärder som patienten skulle få del av genom vårdkedjan. Det här sättet att 

använda sig av flödesscheman vid integrerad patientcentrerad sjukvård är inte något nytt 

fenomen (Vaarama & Pieper, 2005; Trägårdh & Lindberg, 2004) men det var helt nytt för 

den aktuella interprofessionella samverkan i studie III och IV. Det fanns en bipolär effekt av 

de beskrivna praktiknära innovationerna i studie III, och IV. Innovationerna kan i sig själva 

betraktas som processresultat i en bottom-up inspirerad struktur men de stimulerade även 

implementering av uppsatta mål. Flödesscheman i våra resultat kan jämställas med 

formandet av kognitiva kartor som underlättar multidisciplinär kommunikation genom 

självbeskrivande bilder och dessutom bygger upp ett kollektivt medvetande (Fransson, 

2008). Den här formen av kontextuellt lärande vid implementering innebär en social och 

kollektiv syn på lärandet. Lärandet formas då genom samspel med andra människor. För att 

lärandet skall omfatta organisatoriskt lärande räcker det inte med individuell utveckling eller 

ens kollektiv kunskapsfördjupning utan lärandet ska på något nytt vis i motsvarighet till 

studie IV förändra organisationen (Nilsen & Roback, 2010).  

Om formandet av lärande kulturer istället tolkas utifrån empowerment är den här formen av 

gemensam kunskapsutveckling att likna vid ”community competence” där den lärande 

processen leder till målrelaterad förändring i en verksamhet utifrån gruppers identifierade 

behov (Wallerstein & Bernstein, 1988). På samma vis uppvisar intervjuerna att kraften i ett 

gemensamt lärande avspeglar sig först när den fördjupade kollektiva medvetenheten gör 

märkbara avtryck i verksamheten vilket beskrivs i egenskap av energikickar och delad 

tillfredsställelse (III, IV). Samverkan har beskrivits som ett resultat av 

organisationsempowerment (Peterson & Zimmerman, 2004) medan våra resultat tvärtom 

visar att ”face-to-face” samverkan är en förutsättning för samhandling och gemensam 

reflektion som uppmuntrar krafter av kollektivt lärande. Gerorge Mead (1967) framhäver 

också att samhällsutveckling är en social process, men betonar att det är samhandlingar 

mellan minst två individer som skapar motivation. Det är enligt honom handlingarna som 

genererar motivation istället för tanken. Enligt våra resultat är gemensam ansträngning 

möjligen en form av samhandling som utgör en viktig aspekt i formandet av lärande kultur. 

Några av dessa gemensamma ansträngningar var att: bryta professionella mönster, skapa 

kraftstärkande möten och visualisera förebyggande länkar för att succesivt bygga upp en 

meningsfull kunskapsplattform. 
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Våra resultat visar att man som patient behöver bli delaktig i sin egen process mot 

beteendeförändring där en osteoporosutredning i kombination med hälsosamtal kan ses som 

ett första steg mot förändring. Inom empowerment (Laverack, 2004; Rissel, 1994) likväl som 

i teorier kring lärande och utveckling återkommer detta med samhandling (Wallerstein & 

Bernstein, 1988; Freire, 1970.; 1993) fast då under begreppet delaktighet. Den salutogena 

teorin av Antonovsky (1996) bygger också på delaktighet och att människan i grunden skall 

betraktas som subjekt inte objekt. Där han likt flera efter honom menar att en salutogen 

sjukvård strävar mot hälsa utifrån att inkludera patienterna i processen (Eriksson & 

Lindstrom, 2008; Bauer et al., 2006). Däremot framkommer det inte tydligt i empowerment 

och inte heller i känsla av sammanhang vad det är i delaktighet eller samhandling som ger 

mening. Utifrån vår teori kring sund riskmedvetenhet skulle det kunna vara minnen från 

sociala handlingar som transformeras till sociala vinster och då övervinner rädslor. Även 

inom sociokognitiva ansatser framhävs vikten av att bättre förstå hur ”social diffusion” kan 

ha effekt på hälsofrämjande arbete (Bandura, 2004). Våra resultat lyfter emellertid fram den 

potentiella kraft som skapas ur sociala interaktioner och delaktighet där en ökad förståelse 

för feedback-loopar och varierande dimensioner av emotionell respons driver fram 

hälsofrämjande frakturprevention (Figur 2).  

 
 

 

Metoddiskussion 

Resultatens trovärdighet präglas av hela forskningsprocessen. Kvaliten i en studie eller i en 

avhandling är beroende av hur forskningsfrågorna formuleras, valet av teoretiskt ramverk, 

datainsamlingens utförande, analysens genomförande samt hur resultat och slutsatser tolkas 

(Allwood, 2004). Denna logiska linje skall även diskuteras i relation till studiens relevans i 

tiden (Malterud, 2001). De metodologiska ansatserna i den här avhandlingen medför 

emellertid olika styrkor och svagheter som härmed kommer att diskuteras. 

Vid kvalitativa forskningsmetoder gäller detsamma som vid kvantitativa ansatser, nämligen 

att säkra intern liksom extern validitet. Vid tolkande ansatser är däremot inte avsikten att 

resultaten generaliseras utifrån samma principer som gäller vid statistisk säkerhet.  Istället 

granskas studiens externa validitet utifrån andra aspekter så som överförbarhet, studiens 

kontext, genomförande och urvalsprocess (Malterud, 2001).  Vid intervjustudierna (I, III) 

användes teoretiskt urval för att stärka den interna validiteten i data genom att styra 

pågående urval och på så vis få fylligare kategorier mot så kallad teoretisk mättnad. 

Bedömning av den teoretiska mättnaden präglas dock alltid av forskarens egen värdering 

vilket kan ifrågasätta den interna validiteten (Charmaz, 2006). Vid fallstudien kan den interna 

validiteten specificeras utifrån graden av uppnådd konstruktionsvaliditet. Fallstudien var 

uppbyggd av flera olika datakällor som dessutom samlades in vid olika tidpunkter vilket 
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enligt Yin (2009) säkrar konstruktionsvaliditet och tillför ett högre förklaringsvärde av det 

studerade fenomenet.   

 

Vid kvalitativ forskning används begreppet reliabilitet utifrån att genomförandet skall 

beskrivas som om studien kan upprepas, inte i syfte att återfå samma resultat utan snarare 

nya resultat som berikar förståelsen av fenomenet (Hallberg, 2006). Den här formen av 

teoretisk validering mot resultaten (Malterud & Hollnagel, 1998) i studie I och III välkomnas 

i framtida forskning eftersom kvalitativ ansats vid frakturprevention ännu är relativt 

outforskat. Vid pragmatisk validitet skall resultatens överförbarhet visa på kraft att generera 

samhällsnytta vilket då förutsätter att extern validitet uppnås (Kvale, 1997). Med tanke på att 

avhandlingens utformning kan den jämföras med aktionsforskning (Springett, 2001a; 

Kemmis & Mc Taggart, 2000) där viss samhällsnytta redan påvisats genom den 

organisationsutveckling som följde. På en högre abstraktionsnivå kan resultaten 

sammantaget bedömas utifrån pragmatisk styrka där ett ökat fokus på sociala strukturer med 

lärande kulturer driver implementering framåt. Kittet i denna dynamiska process är att förstå 

mer av emotionell respons och att använda olika former av feedback.     

 

Den form av riktad innehållsanalys (Hsieh & Shannon, 2005) som genomfördes i fallstudien 

med både manifest och latent innehållsanalys kan ses som en abduktiv process (Graneheim 

& Lundman, 2004). Modellen underlättade kondensering av stora mängder data samtidigt 

som strävan efter induktivt tolkande frambringade att input skulle lyftas ur och processerna 

och tydliggöras i en ny modell. En abduktiv process fanns även med i intervjustudierna på 

flera vis.  Strauss & Corbin (1998) framhåller att vid kvalitativ forskning är forskaren själv ett 

instrument genom den aktiva tolkning som sker i analysen. Forskarens förförståelse kommer 

att prägla tolkningen och ju tydligare forskarens motiv, perspektiv och bakgrund framgår 

desto trovärdigare blir resultaten. Detta är enligt Malterud (2001) inte detsamma som bias 

såvida man redogör för sin förförståelse och sin teoretiska ram. Som tolkande forskare 

behövs en intellektuell träning i att konfrontera sin förförståelse och inneha en reflexiv 

förmåga ”reflexivity”. I samtliga delarbeten gjordes detta genom att i skrivande process 

tydliggöra forskarnas egna erfarenheter, fördomar och attityder liksom klargöra teoretisk 

ram. I studie II och III hade medförfattarna egna erfarenheter av att verka i hälso- och 

sjukvården, men alla utifrån olika yrkesroller och kontext som berikade gemensam 

reflexivitet. Dessutom hölls distans till data genom att fortlöpande ställa sig i metaposition 

till studien, analysen och resultaten (Malterud, 2011). Oberoende av forskarens reflexivitet 

går det inte att frångå att metoden grounded theory präglas av symbolisk interaktionism 

(Strauss och Corbin 1998) som deduktivt präglar den analytiska processen.  

 

Hög validitet utifrån kvantitativa metoder innebär att de använda metoderna har hög 

precision och verkligen mäter det som de avser att mäta. Vid klusteranalysen eftersträvades 

säkerhet i resultat genom att med olika statistiska beräkningar validera de kluster som 

framkom (Hair, 2010). Uppbyggnaden av varje kluster var stabil med mer än 20 % 
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fördelning per kluster. En svaghet var att urvalets storlek begränsade analyser av 

subgruppernas dimensioner där ett större urval hade varit önskvärt. Subgruppernas 

karakteristiska profiler valideras dessutom mot jämförande variabel för att forma gruppernas 

kriterievaliditet (Burns & Burns, 2008). De dimensioner som formade kriterievaliditeten i 

den hälsostarka respektive hälsosvaga gruppen grundades i tidigare kända riskfaktorer för 

fraktur vilket torde öka den interna validiteten. Klusteranalysen avslöjade en tidigare okänd 

typologi i målgruppen, emellertid uppfylldes inte kraven för statistisk generalisering där ett 

större randomiserat urval varit önskvärt. Trots ett relativt litet urval var det likväl ett 

acceptabelt bortfall vilket ökar resultatens externa validitet (Malterud, 2001) till motsvarande 

målgrupp. Både kriterievaliditeten och den externa validiteten i typologin behöver dock 

ställas mot kompletterande forskning i framtiden som genomförs med samma instrument 

och liknande urval. Typologins giltighet vid klusteranalys även bör värderas utifrån hur 

teoretiskt stark den från början ställda hypotesen var (Nelson & Gastic, 2009). Vid 

klusteranalysen var den teoretiska grunden uppbyggd utifrån känsla av sammanhang 

(Eriksson, 2007; Antonovsky, 1991) och tilliten till sin fysiska kapacitet (Zijlstra et al., 2007; 

Lajoie & Gallagher, 2004; Hadjistavropoulos et al., 2011) som associerar till hälsobeteende 

respektive fallolyckor. Däremot var detta inte tidigare utforskats i relation till hälsobeteende 

vid osteoporos.  

 

Det finns alltid risk för att säkerheten i resultaten systematiskt skiljer sig från det sanna 

värdet på grund av systematiska fel, bias. Den risken ökar när möjligheter att om 

mätinstrumentens validitet är låg eller när möjligheterna att kontrollera deltagare minskar. 

Innehållsvaliditeten (”content validity”) av ett mätinstrument avser kravet på att instrumentet 

som helhet representerar det fenomen som det avser att mäta. Låg innehållsvaliditet kommer 

slutligen att prägla resultatens totala giltighet. Vid enkäter som utgörs av egenrapporterade 

svar återkommer risken för att deltagarna inte svarat sanningsenligt eller att frågorna tolkas 

olika vilket påverkar instrumentens innehållsvaliditet. Flera av instrumenten i enkäten har 

internationellt uppnått god innehållsvaliditet såsom KASAM (Eriksson, 2007), ABC-skalan 

(Jørstad et al., 2005). Det saknas dock ännu granskning av den svenska versionen av ABC-

skalan (Lundin-Olsson) som användes i studie II. För att studera huruvida reliabiliteten stod 

sig i den här studien genomfördes Cronbach’s alfa. Gränsen för god reliabilitet sattes till 0.7. 

EQ5 D erhöll då för svaga värden varför endast VAS skalan användes. KASAM och ABC-

skalan motsvarade hög intern reliabilitet (0.86 resp. 0.97). För att säkra 

interbedömarreliabiliteten vid de fysiska testen utvecklades en manual (bilaga 2) och 

sjukgymnasterna utbildades tillsammans. Viss kritik kan riktas mot balanstesten 

enbenstående och tandemstående då vissa studier visat att det endast är de första 5-10 

sekunder som verkligen mäter balans (Jonsson, 2006). Bentäthetsmätningarna utfördes av 

två sjuksköterskor med lång erfarenhet av mättekniken DXL Calscan där teknikens 

utformande också säkrar interbedömarreliabilitet (Kullenberg, 2004). Det föreligger 

emellertid god samstämmighet mellan DXL Calscan och så kallade helkropps DXA Lunar 

(Hakulinen et al., 2003) medan andra helkroppsmätare inte överensstämmer lika väl vilket 
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bör beaktas vid jämförande forskningsresultat (SBU rapport, 2003). Däremot har en svensk 

studie visat att DXL Calscan, som användes i det här landstinget, predicerar höftfrakturer 

med 0.84 vilket är bättre än vad som rapporterats vid DXA mätningar, 0.78 (Brismar et al., 

2010).  

 

 

Metodernas relevans i folkhälsovetenskap 

Avhandlingens strävan att triangulera forskningsmetoder, filosofiska ansatser och datakällor 

är inte nytt och förespråkas av allt flera forskare inom hälsopromotion (Moulton et al., 2006; 

Rootman et al., 2001). Det övergripande explorativa syftet med de genomförda metoderna, 

grounded theory, fallstudie och statistisk klusteranalys kompletterar en tidigare positivistisk 

tradition inom folkhälsovetenskap och inom osteoporosområdet. Tolkande kvalitativa 

forskningsmetoder behövs inom folkhälsovetenskap för att belysa aspekter av okända 

fenomen eller bättre förstå meningen bakom siffror (Dellve et al., 2002). I det avseendet har 

de valda metoderna tjänat sitt syfte där resultaten består av ny vetskap kring hur drivkrafter 

och barriärer samspelar vid frakturpreventiv implementering i hälso- och sjukvården, både 

på patient-, utövar- samt strukturell nivå.  

 

Metodvalen i studie I och II genererade resultat som med nya perspektiv ökar förståelsen för 

hur psykologiska, kognitiva, sociala samt fysiska aspekter samspelar i relation till 

hälsobeteende vid osteoporos. Svagheten i avhandlingens metodavgränsning ligger bland 

annat i att inte kunna visa hur sund riskmedvetenhet, känsla av sammanhang, tilliten till sin 

balans eller den fysiska kapaciteten associerar till frakturrisk. Däremot är resultaten 

hypotesgenererande: Är det så att den hälsosvaga gruppen i framtiden löper absolut högst 

risk att drabbas av höft och kotfrakturer? Kan det möjligen vara så att den hälsostarka 

gruppen löper lika stor risk men bibehåller hög livskvalitet tack vare sina psykologiska 

resurser (KASAM, ABC) och sin fysiska kapacitet? Det behöver dock inte finnas någon 

vetenskaplig strävan efter att kvantifiera begreppet sund riskmedvetenhet. Sund 

riskmedvetenhet illusterar ett tillstånd som i sig själv ökar förståelsen för den 

motivationsprocess kvinnor med benskörhet ständigt lever med. 

 

Hälsopedagogiska program till kvinnor i postmenopausal ålder har visat ha positiv effekt på 

hälsobeteende och ökar förebyggande kunskap (Chan et al., 2005; Laslett et al., 2004; Curry et 

al., 2002). Metodvalen i studie I och II genererade resultat som kan öka förståelsen för vilka 

mekanismer som på ett djupare plan medfört att hälsopedagogiska program har effekt. 

Nordvall (2009) visade däremot i sin avhandling att osteoporoskolor inte har effekt på 

bentäthet, fysisk neuromuskulär förmåga samt fall (resultaten får tolkas med viss försiktighet 

på grund av litet urval) och drar slutsatsen att mer randomiserad kontrollerade studier 

behövs med längre uppföljningstid för att studera dessa effekter av osteoporosskolor 

(Nordvall, 2009). Utifrån våra resultat skulle psykologiska aspekter (I, II) så som rädsla, 
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känsla av sammanhang och tillit till sin balansförmåga kunna ha större effekt på utfallet av 

hälsobeteende än ett hälsopedagogiskt program.  

 

Metodvalen i studie III och IV triangulerar fenomenet interprofessionella erfarenheter och 

implementering av sekundärprevention vid osteoporos. Det var en stor tillgång att få tillträde 

(Yin, 2009) till denna process i mer än fyra års tid. En av styrkorna är att processen kan följas 

i flera steg och studeras på djupet i några av utvecklingsfaserna. Genomförandet av 

studierna, III och IV, byggdes upp utifrån metoder för hur empowermentprocesser kan 

stimuleras i top-down styrda strukturer som hälso-och sjukvården Avsikten var att främja 

deltagarnas egenkraft och autonomi där problemformulering och delmål preciserades av 

deltagarna själva vilket bildade värdegrunder för empowerment (Laverack & Labonte, 2000). 

Tillvägagångsätten kan liknas vid aktionsforskning som rekommenderas vid utforskandet av 

förändringsarbeten som hälsopromotion. Vid aktionsforskning är forskarens roll att vara 

både facilitator och forskare (Springett, 2001b). Metodansatsen avsåg att facilitera 

organisationsförändring samtidigt som forskaren från början inte kunde bedöma om där 

finns tillräcklig kraft till ett kollektivt förändringsarbete eftersom empowerment inte kan 

överföras till någon utan byggs upp genom sociala relationer och handlingar (Rissel, 1994). 

Det förelåg alltså ingen självklarhet att det skulle bli en fortsatt samverkan. Processen kunde 

mycket väl ha slutat efter studie III. Resultatet: ”forming a learning culture” lade dock 

grunden för att forskning, organisationsutveckling och evidensöverföring integrerades. 

Studie III och IV kan således jämföras med de principer Rootman (2004) föreslår för 

utforskandet av hälsofrämjande arbete där samverkan mellan deltagare, utveckling och 

forskning integreras.  

  

Tidigare forskning kring implementering av sekundärprevention vid osteoporos har beskrivit 

att fokuserade koordinatorstyrda program förbättrar utredning av osteoporos vid frakturer 

och uppföljning i primärvården (Manek, 2010; Jaglal et al., 2010). Resultaten i studie fyra kan 

jämföras mot detta men beskriver dessutom att den så kallade koordinatorstyrda 

verksamheten inte utgörs av en eller två personer utan består av flera essentiella team i en 

uppbyggd interprofessionell vårdkedja. Styrkan med forskningsansatserna i studie III och IV 

ligger framförallt i en fördjupning kring vilka aspekter som påverkar organisationsutveckling 

i vidare bemärkelse än enkom organisatoriska åtgärder i relation till effekt.  Grounded theory 

var en konstruktiv metod som underlättade upplägg och analys av fokusgruppsintervjuerna 

vid början av implementeringsprocessen. Fallstudien analyserades med innehållsanalys vilket 

skapade förutsättningar för att vidga utforskandet av interprofessionell samverkan och över 

tid studera hur strukturella mekanismer inverkade utifrån såväl kvalitativa som kvantitativa 

data.  
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Vetenskapsfilosofiska reflektioner 
 
Popper ansåg att en sund vetenskaplig attityd grundas i förståelsen av att vetenskapliga 

resultat är en approximation av sanningen. Han menade att ingenting varar för evigt. Även 

sanningen skiftar beroende av vetenskaplig tid såväl som historiskt sammanhang (Popper et 

al., 1988). Resultaten i den här avhandlingen blir ytterligare ett exempel på sanningens 

approximation. Vi människor är fångade i vår tids sociala kontext vilket får betydelse för vår 

syn på exempelvis beteendeförändring eller organisationsutveckling. Forskaren är likväl 

fånge i relation till sin samtids vetenskapliga diskurs och de vetenskapliga normer som råder i 

dennes vetenskapliga kontext. Sammantaget påverkar detta forskningens slutgiltiga resultat 

och framtida giltighet som vi i vår oförmåga inte helt kan greppa. Sanningen och 

trovärdigheten i resultatet återfinns framförallt i att vara målgrupperna trogna och sträva 

efter att uppnå hög överförbarhet av resultaten (Strauss & Corbin, 1998). Den här 

avhandlingens generella ansats har pragmatisk grund med en vision att resultaten kan 

överföras och tillämpas i lämplig praxis samt generera nya frågeställningar för fortsatt 

forskning. Den vetenskapliga filosofiska ramen har med viss deduktion påverkat tolkning, 

resultat och slutsatser i avhandlingsarbetet. Metodvalen i den här avhandlingen har 

naturligtvis påverkat resultaten. Andra metoder torde ha identifierat andra aspekter än de 

som här framkommit, även om frågeställningarna varit de samma. Forskning inom 

skadeprevention behöver vidga sina vetenskapliga ansatser och metoder för att klyftan 

mellan evidens och praxis skall minska (Carlsson & Sleet, 2003; McClure et al., 2010; Sleet et 

al., 2003). Inom frakturpreventiv forskning är min bedömning att detta behov är fortsatt 

stort för att med sannare skärpa kunna stimulera drivkrafter mot hälsofrämjande 

frakturprevention vid osteoporos. 
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SLUTSATSER  

 

 
Avhandlingens syfte var att utforska drivkrafter och hinder för implementering av 

sekundärprevention vid osteoporos. Resultaten avslöjar hur riskgrupper för fraktur har olika 

psykologiska och hälsorelaterade förutsättningar att klara av beteendeförändring. En 

sjukvård där ett ”relativt riskperspektiv” råder riskerar att med osteoporosdiagnoser 

stigmatisera individers livsvärld genom att trigga en negativ spiral av rädslor, frustration, 

fysisk inaktivitet och social isolering, som i värsta fall leder till ökad risk för fraktur. 

Avhandlingen klargör hur sjukvården i en mer hälsofrämjande roll kan stärka patienters 

egenkraft mot sund riskmedveten. Ett tillstånd som likt en motivationskompass präglar 

individers vardagliga rutiner såväl som långsiktiga livsstilsmål. Bedömningar och möten i 

sjukvården fokuserar då kring gruppers salutogena och kraftstärkande resurser som motkraft 

till identifierade riskfaktorer. För att den här formen av hälsofrämjande förändring skall vara 

möjlig fordras ledarskap som förstår hur organisationsstrukturer påverkar sociokognitiva och 

emotionella aspekter hos patienter likväl som hos de professionella. En balans mellan 

bottom-up och top-down ordning stimulerar formandet av lärande kulturer och skapar 

potential för interprofessionell samverkan mot hälsofrämjande frakturprevention. 

Sammanfattningsvis visar resultaten att patienters och professionellas motivation påverkas av 

sociala strukturer vilka byggs upp genom emotionella krafter och feedbackloopar. Ju 

kompetentare sjukvården blir att identifiera dessa emotionella krafter samt ge utrymme för 

konstruktiva feedback-loopar desto starkare blir den sociala kraften till förändring.  

 

  

 

FRAMTIDA FORSKNING 

 
 

Våra resultat bekräftar ett fortsatt forskningsbehov med ökat fokus på motivationsaspekter 

för att bättre förstå implementeringsprocesser och komplettera rådande riskperspektiv. 

 Forskning med fokus på psykologiska och sociokognitiva aspekter vid 

hälsofrämjande frakturprevention på patient- och organisationsnivå.  

 

 Utforska ledarskapets roll vid integrering av bottom-up styrda strukturer i 

traditionella top-down styrda organisationer.  

 

 Utforska hur hälsopedagogiska program skall utformas för att svara upp mot 

emotionella och psykologiska aspekter. 
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 Studera vilken långsiktigt effekt hälsofrämjande frakturförebygganade

sjukvård har för uppnådd sund risk medvetenhet, god livskvalitet och

frakturincidens.

 Avhandlingen lämnar även efter sig några frågeställningar kring hur

mätinstrument och bedömningar kan prägla en mer salutogen

frakturprevention.

 Slutligen skulle det vara intressant att studera den identifierade hälsovaga

gruppen avseende risken att drabbas av svårare frakturer jämfört med den

identifierade hälsostarka gruppen.
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TACK 
 

Alla ni som deltagit aktivt med er tid och er vilja i det här forskningsprojektet. Ni har varit 

kvinnor och män med risk för framtida frakturer såväl som engagerade utövare i sjukvården. 

Genom ert deltagande har ni bidragit till nya hälsofrämjande perspektiv inom 

frakturprevention vid osteoporos. Utan er hade detta inte varit möjligt och det är ni som är 

de egentliga ägarna av den här avhandlingens resultat. Ni vet själva vilka ni är och varmaste 

tack till er alla! 

Mina Handledare Margaretha Strandmark, för allt tålamod du haft under alla dessa år. Ditt 

mentorskap i metodkunskap har varit enastående med en fortlöpande noggrannhet genom 

hela vårt gemensamma arbete. Din envishet i kombination med din välvilja att ständigt vilja 

framåt har varit ett starkt stöd. Våra kreativa diskussioner har fått mig att växa, inte bara 

vetenskapligt utan även som människa. Den varmaste kramen är du värd för vårt långa 

samarbete mot att nå målet.  Margareta Möller, för att du alltid ser möjligheter och med 

flexibelt sinne öppnar nya dörrar.  Ditt varma nyfikna mottagande första gången vi träffades 

har funnits där under de år du följt mig. Tack för din smittande optimistiska livshållning som 

burit oss när motsatsen gjort sig gällande.  

Bengt Åhgren för att du väckte min nyfikenhet kring samverkan med djupare dimensioner 

kring vad som kännetecknar integrerad sjukvård. Det har varit mycket stimulerande att få 

lära känna dig och få glädje av den starka erfarenhetsbank du har inom detta område. 

Göran Jutengren för att du gjort våra statistiska möten så levande.  Med varm humor och 

gedigen statistisk kompetens känner jag en fortsatt hunger för att hitta pragmatiska 

möjligheter för hur vi med statistik kan försöka tolka delar av verkligheten. Tack också för 

att du alltid funnits där för frågor och generöst delat med dig av ditt starka engagemang för 

vetenskaplig metod. 

Maria Klässbo för att du var Värmlands första disputerade sjukgymnast och på så vis lockade 

oss andra att våga mer. Tack dessutom för medförfattarskap, dina kloka synpunkter och 

goda diskussioner under alla dessa år där din starka ambition att integrera evidens i klinisk 

praxis är föredömlig. 

Ragnar Andersson för att du uppmuntrade mig under magisterutbildningen att fortsätta och 

därutöver 1000 tack för alla 1000 gånger som jag bara kunnat slå mig ner på stolen i ditt rum 

och byta tankar med dig. Du har en smittande entusiasm som jag även fått del av i flera 

projekt under de här åren. 

Kerstin Thunberg hur ska jag kunna kondensera ett tack till dig? Du har varit mer än värdefull 

för mig under dessa år som min vän, min livsmentor och även som bollplank i 

återkommande vetenskapliga nyskapande diskussioner. Du och Bosse har dessutom vid 
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åtskilliga tillfällen bjudit på er generositet och fått både mig och min familj att njuta av livets 

bästa guldkanter. Tack för att du/ni finns. 

Maria Shceffer-Lindgren för att du började på Karlstad Universitet samma dag som jag själv och 

för att vi sedan den dagen utvecklat en stark vänskap. Konferensen till Banff i Kanada gav 

många härliga minnen med allt från borttappat bagage till vargar och björnrisk. Du har varit 

ett konstruktivt bollplank i allt från familjelivets utmaningar till vetenskapliga spörsmål, inte 

minst i metodrelaterade reflektioner.  

Maria Ekholm för att du aldrig säger nej, utan istället: ” ja visst det fixar jag”. Att stansa in 

den mängd data som vi gjorde tillsammans inkluderade inte bara många sena eftermiddagar 

med statistiska grubblerier utan också många härliga gapskratt. 

Rolf Ahlzén för engelsk språkgranskning och filosofiska utbyten. Det har varit gott att över en 

kopp grönt te få byta tankar kring olika aktuella diskurser i sjukvården som du själv står så 

nära. Jag lovar att jag ska betala igen med mer än grönt te framöver. 

Barbro Renck för att du är en av mina kvinnliga förebilder och för att även du uppmuntrade 

mig att söka doktorandtjänsten. Du har en trygg medmänsklig värme som på flera vis varit 

ett starkt stöd för mig under den här tiden.  

Birgitta Svensson för att vi har följts åt sedan första dagen på magisterkursen i 

folkhälsovetenskap. Tack också för det härliga vetenskapliga utbyte jag får genom dig. Din 

nyfikenhet och ambition att ständigt vilja vidare är ljuvliga egenskaper som inspirerar mig. 

Eva Stjernström för att du i din ledarroll har ett mod och en öppenhet att våga nya vägar. Det 

har varit en glädje för mig att du trodde på vår forskningsansats och gjorde det möjligt att 

utveckla horisontell samverkan mellan tre divisionsenheter. Du har ett föredömligt 

hälsofrämjande ledarskap. 

Erika Lind för din kreativitet och vilja att aktivt vara en nyckelperson i den här processen. 

Tack också för ditt utmärkta arbete med datainsamling och din ständiga iver för 

verksamhetsutveckling.  

Ingrid Pettersson för din ofantliga uthållighet, vilja och professionella hållning där du på härlig 

skånska ständigt bekräftar att ingenting är omöjligt. Tack också för mycket noggrann 

systematiskt genomförd datainsamling. 

Ann-Britt Sandberg, ännu en av mina kvinnliga förebilder som tidigt blev en kollega att dela 

bensköra funderingar med. Tack för datainsamling, alla dina uppmuntrande ord och din 

varma personlighet. 

Lena Wetterheim för att du varit en fantastisk närvarande nyckelperson i den här processen. 

Du har med din kloka människosyn varit en sagolik resurs genom dessa gemensamma år. 
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Linda Andersson, Sara Kringsberg och Barbro Nordlöf för datainsamling och för er kritiska 

reflektion med en övertygelse att våga förändring i den här processen.  

Jan-Ove Eriksson för att du i egenskap av prefekt fortlöpande uppmuntrat mig och tack för att 

du i ditt ledarskap värnar om helheter. 

Eva Backström – the queen of Write & Cite and the king of Refwork! Tack för ditt enorma 

stöd och starka tålamod. 

Staffan Jansson, Gullbritt Rahm och Lisa Hällström för att ni med varm och ytterst noggrann 

granskning gav mig konstruktiv kritik på mitt slutseminarium. Er feedback genererade glada 

drivkrafter att kämpa vidare mot målet.  

Till alla kollegor på Folkhälsovetenskap för den lärande och uppmuntrande miljö jag får ta del av. 

Ett särskilt tack till Johanna Gustavsson och Finn Nilson för många givande diskussioner.  Till 

alla kollegor på Idrottsvetenskap för ert stöd och varma välkomnande in i gänget.  

 

 

Jag vill även tacka mina nära och kära. Mina ljuvliga barn: Ida, Filip och Hannes, ni kan inte 

förstå hur starkt ni stöttat mig till att den här ”boken”, som ni nu lärt er heter avhandling, 

äntligen är klar. Ni har varit min oas under dessa år. Tack för den intensiva kärlek ni ger mig, 

genom denna kärlek växer en kraft i mig som inte kan mäta sig med någon annan drivkraft.  

Per, för att du fortfarande är min livskamrat. Tack också för att du orkat stå ut med att din 

fru så länge haft en affär med en abstrakt svårfångad, omänsklig process som inneburit sena 

kvällar och perioder av mental frånvaro. Tack för att du så starkt funnits där för familjen.  

Mamma och Pappa för att ni alltid tror på mig och för ert djupaste stöd under perioder då 

processen inte gått på räls. Tack mamma, särkskilt för alla dina goa´ grytor och kåldolmar 

som du då och då laddat vår frys med. Tack pappa för att du alltid med uppmuntrande 

känsla frågar hur det går - Älskar er, ”Lella”. Elvy och Jörgen, för att ni ställt upp på diverse vis 

med praktiska handslag i olika former från hammare och spik till barnvakt. Tack också för 

den trygghet ni förmedlar vilket skänker ett lugn över oss alla i er närhet. Fia, Micke, Fidde, 

Tina och Marie samt alla mina fantastiska syskonbarn för att ni finns där och påminner mig 

om vad som är livets kärna. Anna & Martin för att ni själva har varit i ”våra kläder” och 

förstår att det sociala livet i perioder kan vara helt borta och tack för att ni ändå finns kvar.  

Aragon för att du i din prickiga kostym för tankarna till livets väsentligheter: rörelseglädje, vila 

och mat! 
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Hälsofrämjande frakturprevention vid 
osteoporos
Frakturer efter lågenergivåld är ett vanligt folkhälsoproblem framförallt för  
kvinnor över 50 år. Osteoporos (benskörhet) ökar riskerna för fraktur och frak-
turförebyggande forskning har gjort stora framsteg. Dock är följsamheten till 
dessa forskningsresultat låg, både på patientnivå och i hälso- och sjukvården. Det 
finns en efterfrågan av forskningsresultat som kan underlätta implementerings- 
processer. Syftet med avhandlingen var att identifiera hur drivkrafter och  
hindrande aspekter påverkar förändring mot hälsofrämjande frakturpreven-
tion. Avhandlingens resultat tydliggör hur emotionella, kognitiva och sociala  
resurser behöver ställas i relation till ett traditionellt medicinskt perspektiv 
för att bättre förstå patienters såväl som professionellas motivationsprocesser.  
Genom ett salutogent förhållningssätt uppmuntras resurser före begränsningar 
liksom möjligheter före problem vilket stimulerar hälsofrämjande prevention. 
Förutsättningarna för att uppnå ett frakturförebyggande beteende skiljer sig  
beroende på hur patienterna relaterar till känsla av sammanhang och tillit till 
sin fysiska kapacitet och därigenom tillhör en hälsosvag eller en hälsostark 
grupp. Hos kvinnor med benskörhet utformas vardagsrutiner såväl som livsstils- 
förändring ur sund riskmedvetenhet som i likhet med en motivationskompass 
guidar olika livssituationer. Avhandlingen visar hur hälsofrämjande fraktur-
förebyggande vårdkedjor kan utvecklas genom lärande kulturer där kraften  
till förändring skapas genom sociala interaktioner och förändrade handlingar.  
Ett ökat fokus på feedback-loopar gynnar utveckling och stimulerar till nya  
sociala strukturer av tilltro, lojalitet, ansvarskänsla, professionell stolthet och  
delad meningsfullhet. För att lyckas med implementering tycks det löna sig att se 
på hälso- och sjukvården som en social miljö där samspelet mellan emotionella, 
kognitiva och sociala aspekter möjliggör lärande processer som motiverar till  
förändring hos både patienter och professionella.
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