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”Everyone presents himself to the others and to himself, and sees 
himself in the mirrors of their judgements. The masks he then and 
there after presents to the world and its citizens are fashioned upon 
his anticipation of their judgements”  

Anselm L. Strauss (1916-1996) 
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ABSTRACT 
Introduction 
Gender as a social and cultural construction has an impact on 
physiotherapist and patient beliefs, understanding, and behaviour and 
could affect physiotherapy encounters. Gender studies in early 
rehabilitation are scarce. The aim of this thesis was to study gender 
during different parts of the rehabilitation process for primary health care 
patients with neck and back pain. 

Method 
The analyses are based on data from three different samples. One sample 
is composed of physiotherapists and two samples consist of patients 
consulting primary health care providers because of neck and back pain. 
All data were gathered from primary health care provided in Västerbotten 
County  

Baseline data on 73 physiotherapists and 586 of their patients with neck 
and back pain were collected by questionnaire during three consecutive 
days in 2006. Patient data included affected pain site and treatment 
procedures used by the physiotherapist (Study I). Differences in 
treatment procedures used by female and male physiotherapists and 
differences in use for female or male patients were analysed using Chi 
square-test, Fisher’s exact tests, Mann-Whitney U tests and logistic 
regressions with cluster analysis. 

Thematised interviews with 12 patients were made before the patient’s 
first appointment with a physiotherapist or doctor and repeated after 
three months. Data were analysed according to grounded theory (Study 
II) and qualitative content analysis (Study III). 

A comprehensive questionnaire was answered at the first appointment 
when patients sought a physiotherapist in primary health care. The 
questionnaires included questions about pain intensity, self-rated health, 
function, psychological stress reactions, domestic work, work 
environment, self-efficacy and kinesiophobia. Response patterns were 
linked to the International Classification of Functioning Disability and 
Health (ICF) and analysed using principal component analysis (PCA) and 
partial least squares projections to latent structures (PLS). 

Result  
Patients were given the same treatment procedures irrespective of gender. 
The treatment procedures most often used were training of joint motion 
(48%), training of muscle functions and strength training (31%), massage 
(31%), physical treatment (28%), information about health/ill health 
(24%), and acupuncture (18%). Female and male physiotherapists used 
the same treatment procedures with a few exceptions. Female 
physiotherapists used treatment for mental functions and acupuncture 
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more often than male physiotherapists. The women gave their patients a 
unique mixture of treatment procedures more frequently (43%) compared 
to their male colleagues (25%). Male physiotherapists used more training 
of joint motion. 

 “To be confirmed” emerged as the core category when analysing 
interviews that considered expectations or experiences. Five categories 
were extracted: “To be taken seriously”, “To get an explanation”, “To be 
individually assessed and treated”, “To be invited to participate”, and “To 
be taken care of in a trustworthy environment”. These were factors 
leading to confirmation. Two ideal types were identified: “confident” and 
“ambiguous”. The “confident” did not doubt their right to health care and 
blamed their work for causing the pain. They related to a positive identity 
of strong or hard working. The “ambiguous” were afraid of being regarded 
as old, whining women and not being taken seriously. They were ashamed 
of having neck or back pain and blamed themselves; they thought they 
were not fit enough. The ideal types were not completely defined by 
gender, but more men were among the “confident” ideal type and more 
women were among the “ambiguous” type. Patients reacted differently to 
feelings of being confirmed or not, and this depended on whether they 
were the “confident” or “ambiguous” ideal type.  

The “confident” were satisfied and reacted with reorientation when they 
felt confirmed, even if they were not totally cured. When not confirmed, 
the “confident” reacted with anger, frustration, and feelings of shame or 
remained proud and blamed the health care personnel for being 
incompetent.  

The “ambiguous” also were satisfied and felt reoriented when they were 
confirmed. They then moved from being an “ambiguous” type to a more 
“confident” type. When the “ambiguous” were not confirmed in 
healthcare, they became dissatisfied and unhappy. They doubted the 
assessment, felt forlorn, and felt increased shame. Not being confirmed 
was experienced more negatively by women than by men irrespective of 
ideal type. 

Interesting information was found about how patients view their body in 
relation to pain during analysis of expectations and experiences in study 
II interviews. This led to Study III. 

In study III, ”Fear of hurting the fragile body” emerged as an interview 
theme. Five categories supported or undermined beliefs about pain and 
physical activity: “The mechanical body”, “Messages about activity”, 
“Earlier experiences of pain and activity”, “To be a good citizen”, and 
“Support to be active”. Patients thought their pain was due to tissue 
damage and viewed their bodies in a mechanical way. Clear messages 
from health care personnel about activity led to less fear of physical 
activity. Vague and contradictory messages led to more fear. Gender-
stereotyped messages were given to patients. “The take it carefully” was 
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such a message, and was more often to women when women were thought 
to be weak and in need of training. Another message was “Pain goes with 
heavy work”. This message was more often given to men when men were 
thought to be strong and not in need of training. Earlier experiences of 
pain and activity could have been positive or negative. If positive, the 
experiences led to less fear of engaging in physical activity. A wish to be a 
good citizen, such as being a good parent, led to patients being more 
engaged in child care and playing more than they thought was good for 
their pain. Women, more than men, expressed avoidance of sick leave 
because they did not want to be a burden to society or to their work 
colleagues. Patients were anxious about how to do the “correct” exercises 
to avoid further injury. Practical support and a follow up to adjust the 
training program were important to reduce the fear of engaging in 
physical activity and to maintain motivation.  

One hundred and eighteen patients (84 women and 34 men) completed 
the questionnaire. PCA of all questions identified five significant 
components. The model explained 37% of the variance. The predictive 
power was 17%. PC1 explained 17% of the variance and the predictive 
power was 0.13%.  

PC1 was mainly explained by questions classified in ICF as Activity and 
Participation. These included questions about physical function and self-
efficacy (classified as Content of Thought). Questions about support 
(classified as Environmental Factors) and stress reactions (classified as 
Body Function (Emotional Functions)) mainly explained PC2. PC3 was 
mainly explained by reported pain and symptoms from muscles 
(classified as Body Functions) and domestic work and leisure time 
activities (classified as Activity and Participation). 

There were differences in t-scores between women and men in PC2 
(p=0.045) and PC3 (p=0.003). Variables that discriminated between 
women and men were questions about stress reactions and support at 
work in PC2, and questions about pain intensity and domestic work in 
PC3. 

Conclusion 
As a physiotherapist working with neck and back pain rehabilitation 
patients, it is important to be aware of both one’s own and the patient’s 
preconceptions about women and men. It is also important to be aware of 
the impact of gender on the professional role when choosing treatment 
procedures in order to ensure that choices will be based on evidence of 
effectiveness and not from stereotypes. Awareness of the patient’s 
individual needs and subsequent adaptation of treatments is also 
important. 

Some patients display a negative self-assessment and shame. They need 
more support to be able to reorient. Unless these patients are confirmed, 
they are at risk of prolonged disability. 
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Gender stereotypes can hinder rehabilitation of neck and back pain if 
women are seen as weak and in need of protection and men are seen as 
strong and not in need of preventive muscle training.  

When assessing neck and back pain patients with questionnaires, gender 
has less significance than when asking questions about physical function 
and self-efficacy. Questions about emotions of stress reactions, support at 
work, and pain intensity contribute to gender differences for women. 
Questions on the level of domestic work contribute to gender differences 
for men. 
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SAMMANFATTNING  
Introduktion: Genus kan definieras som en kulturell och social 
konstruktion. I mötet mellan sjukgymnast och patient påverkas 
föreställningar om kropp, hälsa och behandling av genus. Detta kan ha 
betydelse för rehabiliteringen av patienter med rygg- och nackbesvär. 
Syftet med avhandlingen var att studera genus i olika delar av 
rehabiliteringsprocessen för patienter med rygg och nackbesvär som 
söker primärvård. 

Denna avhandling baseras på enkäter till sjukgymnaster, intervjuer med 
patienter och enkäter till patienter med rygg- och nackbesvär som sökte 
sjukgymnast i primärvården i Västerbottens läns landsting. 

Metod: I studie I besvarade 73 sjukgymnaster en enkät med frågor om de 
patienter (n=586) de behandlat under tre påföljande dagar i April 2006 
för att undersöka om och i så fall hur genus påverkar behandling. 
Frågorna handlade om vilka besvär patienterna hade och vilka 
behandlingsmetoder som hade använts. I studie II och studie III gjordes 
intervjuer med 12 patienter som besökte läkare eller sjukgymnast för 
rygg- och nacksmärta. Intervjuerna gjordes före första besöket och efter 
tre månader. I studie II användes Grounded Theory för att analysera 
intervjuerna med avseende på att utforska förväntningar och 
erfarenheter. I studie III analyserades intervjuerna med Innehållsanalys 
för att utforska patienternas föreställningar om smärta i relation till fysisk 
aktivitet. I studie IV besvarade 118 patienter ett frågeformulär bestående 
av frågor om smärta, självskattad hälsa, fysisk funktion, stress, 
hemarbete, arbetsmiljö, tilltro till fysisk förmåga och rörelserädsla. 
Svarsmönster länkades till Internationell klassifikation av vårdåtgärder, 
funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF) och analyserades med 
multivariat analys, Principalkomponent analys (PCA). 

Resultat: Kvinnliga och manliga patienter fick samma typ av behandling. 
Kvinnliga och manliga sjukgymnaster använde till största delen liknande 
behandlingsmetoder men skillnader fanns. Kvinnor använde oftare 
akupunktur och behandling av psykiska funktioner (psykosomatik) i 
jämförelse med manliga sjukgymnaster som oftare använde 
ledrörlighetsträning. Kvinnliga sjukgymnaster gav patienterna 
individualiserad behandling i större utsträckning än sina manliga 
kollegor. Att bli bekräftad var viktigt för patienterna både när de uttryckte 
sina förväntningar och berättade om sina erfarenheter. Männen hade 
lättare för att gå vidare när de inte blev bekräftade och sökte nya 
vårdkontakter. Det var vanligare att kvinnor upplevde sig nervärderade, 
uttryckte skam och tog på sig skulden för att de hade ont vid första 
intervjun medan männen gav arbetet skulden. Alla patienter uttryckte 
rädsla för att skada ”den sköra” kroppen men alla blev inte rädda för 
fysisk aktivitet. Män fick i högre grad budskap om att smärtan hörde till 
tungt arbete och kvinnorna i högre utsträckning att de borde ta det 
försiktigt.  
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I frågeformuläret till patienterna förklarade den första komponenten 
mest av variationen i patienternas svar och innehöll i huvudsak frågor 
från Neck Disability Index, Oswestry Disability Questionnire och 
Functional Self Efficasy Scale. Dessa frågor var korrelerade och det var 
ingen skillnad mellan hur kvinnor och män svarade på dessa frågor. I  
komponent två  fanns frågor om socialt stöd på arbetet och frågor om 
upplevd stress vilka korrelerade med varandra och kvinnor rapporterade 
mer av dessa besvär. Komponent tre innehöll frågor om självskattad 
smärta, arbete i hemmet, fysisk träning och fritidsintressen. Mindre tid i 
arbete i hemmet nu i förhållande till när jag är frisk korrelerade negativt 
med rapporterad smärta. Här var det en skillnad mellan hur kvinnor och 
män svarat. 

Slutsats: Som sjukgymnast är det viktigt att bli medveten om sina egna 
och patientens föreställningar om hur kvinnor och män är. 
Föreställningar kan påverka behandlingsvalet, samt hur patienten 
framställer sina problem både muntligt och i enkätsvar. 
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FÖRKORTNINGAR OCH ORDLISTA 
Besvär  En bredare term som beskriver smärta, muskelspänning eller 

stelhet i rygg och nacke 

Fungerande  Funktioning på engelska. Term i ICF som överätts med 
Funktionstillstånd och beskrivs som en paraplyterm för alla 
kroppsfunktioner, kroppstrukturer, aktiviteter och delaktighet  

ICF  Internationell klassifikation av funktion, funktionshinder och 
hälsa(International Classification of Functioning Disability and 
Health) 

Genus  Kulturella och sociala konstruktioner av kön. Begreppet har sitt 
ursprung i reproduktionen men upprätthålls och omformas 
under vårt deltagande i sociala praktiker 

Idealtyper Dimensioner i intervjumaterialet. En idealtyp är en teoretisk 
konstruktion, som beskriver väsentliga drag i grupper, men som 
inte alltid representerar ”verkliga” människor utan är ett sätt att 
göra fenomen begripliga 

Kvinnlig  Används i avhandlingen för att beskriva en sjukgymnast eller 
patient som är kvinna 

Kön  Kan beteckna både biologiskt kön och socialt och kulturellt 
konstruerat kön. När kön används i avhandlingen avses 
biologiskt kön. 

Kontext Omständigheter, sammanhang, omgivning, eller övergripande 
situation 

Manlig  Används i avhandlingen för att beskriva en sjukgymnast eller 
patient som är man 

NDI  Neck disability index 

ODQ Oswestry disability questionnaire 

PCA Principalkomponent analys 

P Principalkomponent 

Stereotyp En låst och oförändelig bild av världen, en bild som bevaras 
trots att den omgivning den relaterar till genomgår och har 
genomgått förändringar  

Social praktik Sociologiskt begrepp som översatt  ungefär betyder: sociala 
handlingar och aktiviteter som blivit praxis 

Smärta En obehaglig sensorisk och känslomässig upplevelse förenad 
med vävnadsskada eller beskriven i termer av sådan skada 

WHO World Health Organisation, Världshälsoorganisationen 
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FÖRORD 
Jag står i källaren på sjukgymnastikmottagningen och funderar på vad 
som just har hänt. Det är semesterstängt på vår vårdcentral och 
kollegorna på vårdcentralen några mil bort har lovat ta hand om alla våra 
patienter. Jag är här för att städa. Jag har trots detta just lovat att ta emot 
en patient, att gå upp och låsa upp trots att det är stängt, trots att vi 
egentligen inte har någon mottagning förrän om två veckor. Trots att 
patienten har ryggbesvär bara sedan någon dag och inga tecken till 
allvarliga problem finns. Trots att vårdprogrammet rekommenderar 
patienter med akuta ryggbesvär att i första hand äta smärtlindrande 
tabletter och röra på sig i några dagar. Varför lovade jag?  

Patienten var en man. Han hade på något sätt krånglat sig förbi 
telefonväxeln, trots att vi inte hade någon telefontid. Han var angelägen, 
hade ett arbete där han inte kunde vara sjuk. Och jag lovade. Nu efteråt 
funderar jag, vad jag hade gjort om det varit en kvinna? Vad hade hänt 
då? Hade hon över huvud taget försökt ringa? Jag hade väl i alla fall inte 
lovat? 

Jag hade redan börjat bli intresserad av genusfrågor men denna händelse 
gjorde att jag kände ett behov av att gå vidare.  

Att få undersöka vad det är hos mig, som klinisk sjukgymnast, som styr 
mina val utifrån genus och hur patienten agerar utifrån genus.  

Jag blev klar med sjukgymnastexamen 1991 och har sedan dess arbetat 
kliniskt mestadels i primärvården. Eftersom jag alltid arbetat på 
vårdcentraler en bit från städerna har patienterna sökt hjälp för olika 
besvär, allt från lungsjukdomar till neurologi. Det är dock rörelse- och 
stödjeorgans problematik som varit den dominerande orsaken till att 
patienterna sökt hjälp. 

Under 2006 arbetade jag på uppdrag av Västerbottens läns landsting med 
en kartläggning av sjukgymnastik i Västerbotten. Det är denna 
undersökning som ligger till grund för studie I i min avhandling. I den 
undersökningen var det fler kvinnor (två tredjedelar) än män som 
behandlades hos sjukgymnast. Vi fick där inte svar på varför det såg ut så. 
När jag skulle presentera kartläggningen i olika forum, hos tjänstemän, 
politiker och för vårdpersonal kom olika påståenden från de som 
lyssnade, som att kvinnor vill ha mer omhändertagande, eller att de 
egentligen har själsliga problem. Någon tyckte att de pengar som 
användes till sjukgymnastik skulle kunna användas till kirurgi och 
mediciner istället.  

Alla dessa påståenden förstärkte min motivation att ta reda på mer om 
hur föreställningar om kön påverkar vården. 
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Vi som sjukgymnaster har lärt oss, och blir ofta påminda om, att ”Målet 
för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för 
hela befolkningen. Vården skall ges med respekt för alla människors lika 
värde och för den enskilda människans värdighet” (2 § Ur hälso- och 
sjukvårdslagen).  

Men hur går det till i praktiken? Hur påverkar vår syn på kön oss, både 
som behandlare och som patienter? Detta är utgångspunkten i mitt 
avhandlingsarbete. 
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INTRODUKTION 

Synen på kroppen  

En positivistisk kroppsyn  
Människans syn på kroppen är föränderlig och är beroende av kultur och i 
vilken tid man lever. Sjukgymnastikens ursprung är den medikala eller 
medicinska gymnastiken som skapades av Per Henrik Ling i början av 
1800 talet (1). Det är från naturvetenskapen och medicinen som den 
positivistiska synen på kroppen kommer som fortfarande är den 
dominerande inom sjukgymnastik. Kroppen ses som sammansatt av små 
delar som bildar en helhet och sammanfogas mekaniskt. Vid denna syn på 
kroppen finns det sällan eller aldrig någon anledning att reflektera över 
betydelsen av att vara kvinna eller man utan de individuella behoven 
betonas hos varje patient. Det som lätt glöms bort är att alla har 
föreställningar om sig själva och andra människor, tillika patienter, och 
att detta påverkar våra handlingar. I sin avhandling såg Bäckström till 
exempel att personalen vid arbetsrehabilitering menade att de handlade 
lika oavsett om patienten var kvinna eller man (2). Personalen menade att 
deras eget och patientens kön saknade betydelse. Detta visade sig inte 
stämma, utan både klienter och rehabiliteringspersonal medverkade till 
att bevara rådande könskonstruktioner. Det betyder att individuella 
behov fick stå tillbaka på grund av stereotypa föreställningar trots 
personalens goda föresatser. För att undvika detta behövs ökad kunskap 
om våra egna och patienternas förställningar om kön och kropp. 

När medicinen blev en vetenskap förändrades synen på kroppen vid 
sjukdom från att ha varit ett subjekt (kroppen i form av patientupplevda 
symtom) till att bli ett objekt. Sjukdomen kom i centrum och kroppen 
(patienten) blev ett objekt för sjukdomen och läkaren (3). Synen på 
kroppen är, i vår kultur, starkt påverkad av naturvetenskapen och 
sjukdom beskrivs i termer av strukturavvikelse även om det numer också 
finns undantag, t.ex. diagnoser som beskriver olika symtom. Ett exempel 
på det är att vi benämner patienter som ryggpatienter istället för patienter 
med ryggbesvär. 

Fenomenologisk kroppssyn  
Merleau-Ponty hade en annan syn på kroppen (4). Han menade att 
människan inte är i världen som ett objekt utan mot världen som en 
riktning. Han beskrev detta som den levda kroppen (4). Bullington 
beskriver det som att den levda kroppen är en levd relation till världen 
som ger mänsklig erfarenhet (5). ”Den levda kroppen” är en förutsättning 
för den ”objektiva kroppen”. Vid födseln är det genom den levda kroppen 
som vi tar in vår omgivning. Kroppen tar in, bearbetar och skapar mening. 
Det här sättet att se kroppen som integrerat i mig, som något jag är, är ett 
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annat sätt, ett kompletterande sätt, att se på kroppen. Genom erfarenhet 
ger ”den levda kroppen” förutsättningar för att kunna reflektera och 
beskriva kroppen och omvärlden vetenskapligt (5). 

I det dagliga livet upplevs inte alltid kroppen som ett objekt utan det är 
jag som handlar, rör mig, arbetar osv. När kroppen inte uppför sig som 
vanligt blir vi mer medvetna om kroppen som icke-mig, när den uppfattas 
som olydig, ovan eller besvärlig, som vid smärta och sjukdom (5).  

Förkroppsligande 
Den omvärld som vi människor möter och deltar aktivt i kommer att sätta 
spår i våra kroppar. Rent materiellt finns det saker i vår värld som får 
konsekvenser, exempelvis tillgång till mat, miljögifter, strålning med 
mera (6) Även andra faktorer som stora sociala klyftor i samhället (7), 
eller tillgång till arbete (8) påverkar hälsan. Vid första anblicken kan det 
tyckas att i de två sistnämnda exemplen är kroppen objekt för sociala 
praktiker (sociala handlingar och aktiviteter) men kroppen är samtidigt 
en agent (subjekt – den som handlar). Den ofta citerade genusteoretikern 
Raewyn Connell (9) menar att detta inte går att skilja åt. Sociala praktiker 
som kroppar deltar i bildar de sociala strukturer som i sin tur skapar 
förutsättningar för nya sociala praktiker, som involverar kroppar osv. 
Detta kretslopp av kroppsliga processer och sociala strukturer kallar 
Connell för socialt förkroppsligande (9). Socialt förkroppsligande blir 
extra tydligt i de praktiker som är könade, det vill säga praktiker som vi 
menar är utmärkande för män eller praktiker utmärkande för kvinnor. 
Det börjar vid födseln med olika förväntningar och bemötande på barnets 
beteende utifrån om det är en flicka eller en pojke och fortsätter sedan i 
uppfostran, i förskolan, skolan och genom hela livet. Ett exempel på detta 
finns i Martin (10) studie om barns dagliga rörelser, uppförande och 
användandet av rummet i förskolan. Hon fann att flickor fick mer 
restriktioner och uppmanades att kontrollera sina kroppar mer än pojkar 
till exempel genom klädval, uppmaningar att kontrollera röster, och 
kommentarer kring kroppar, som gjorde att pojkarna fick ta mer plats 
(10). Även i den svenska förskolan och skolan finns det studier som visar 
på olika behandling av pojkar och flickor (11, 12). 

Den här typen av skilda sociala praktiker för flickor och pojkar leder till 
att den levda kroppen tar in sin omgivning, bearbetar och skapar mening, 
i ett socialt förkroppsligande, som i sin tur leder till nya skilda praktiker, 
som påverkar synen på flickor och pojkar och så vidare. 
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Föreställningar om och förväntningar på 
kvinnor och män 
Varifrån kommer då föreställningarna om, och förväntningarna på, hur 
kvinnor och män är och hur de bör bete sig? 

Egenskaper och beteenden som förknippas med ett visst biologiskt kön är 
föränderliga. Det visar inte minst hur synen på kroppen har förändrats 
genom historien. Fram till slutet av 1700-talet betraktades kvinnors 
kroppar som en outvecklad form av mannens kropp, men under 1800-
talet kom synen att förändras så att en distinkt skillnad gjordes mellan 
kvinnokroppen och manskroppen (13). I Europa fram till andra hälften av 
1900-talet ansågs det att vissa mänskliga egenskaper följde med 
biologiskt kön som att kvinnor var moderliga, undergivna och män 
aggressiva och rationella (14). Särskilt de kvinnliga kropparna har 
förknippats med vissa drag och idealen har skiftat under åren (13). 
Connell (15) skriver:  

”Varje gång vi talar om »en kvinna» eller »en man», hänvisar vi till 
ett jättelikt system av tolkningar, förutsättningar, undertoner och 
anspelningar som har ackumulerats under hela vår kulturs historia. 
»Innebörderna» av dessa ord är enormt mycket större än de 
biologiska kategorierna hane och hona”.  

Det Connell menar är att vi visserligen föds som kvinnor och män rent 
biologiskt men att betydelsen av att vara kvinnor och män byggs på socialt 
och kulturellt så att detta får mycket större betydelse än de biologiska 
skillnaderna mellan kvinnor och män.  

Genus 
Den kulturella och sociala konstruktionen av kön benämns genus. Connell  
definierar begreppet genus (gender) som en struktur av sociala relationer 
mellan män och kvinnor, men också lika mycket kvinnor emellan och män 
emellan (9). Hon menar att ursprunget till denna sociala struktur finns i 
reproduktionen och har formats genom praktik under den mänskliga 
historien och att den fortfarande ständigt omformas (9). Detta gör att 
genus ser olika ut på olika platser och i olika kulturer . Det handlar alltså 
om hur vi agerar, hur vi gör genus (16), men också hur män och kvinnor 
konstrueras med hjälp av sociala och kulturella influenser. Detta sker i en 
interaktion där det är svårt att säga vad som kommer först och vad som 
kommer sedan. Föreställningar och konstruktionen kring vad som 
förknippas med att vara kvinna och vad som förknippas med att vara man 
är föränderligt och varierar genom historien och i olika kulturer. Det som 
i en kultur eller under en tidsperiod uppfattas som kvinnliga 
egenskaper/attribut kan i en annan tid eller kultur uppfattas som manliga 
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egenskaper/attribut. Kläder är ett sådant exempel där kjolen i vår kultur 
betraktas som ett plagg för kvinnor medan i Skottland kan åtminstone 
rutig kjol bäras av en man. Ett annat exempel är yrken som är 
genuskodade. Sjukgymnastikyrket var från början ett mansdominerat 
yrke men blev med tiden ett kvinnoyrke. Under en tid på 1960-talet var 
det nästan uteslutande kvinnor som studerade till sjukgymnast (17). I dag 
har det åter svängt så att både kvinnor och män söker till 
sjukgymnastutbildningen. Kvinnor och män bidrar alltså till hur genus 
konstrueras, genom att acceptera och handla utifrån hur de definieras, 
men också till att de ständigt förändras genom att människor utmanar 
dessa definitioner och strukturer.  

Connell beskriver fyra huvudstrukturer i samhällets genusrelationer: 
symboliska relationer, maktrelationer, produktionsrelationer och 
emotionella relationer. Resultatet i avhandlingen diskutteras utifrån 
dessa strukturer (9). 

När jag skriver om genus i fortsättningen är det den socialt och kulturellt 
förändeliga konstruktionen av kön som avses. 

Genusbias 
Fördomar kring genus leder till negativa konsekvenser för patienter i 
hälso- och sjukvården på flera nivåer och kallas i den medicinska 
litteraturen för ”gender bias”.  

Att anta att likhet och rättvisa råder 
Enligt Risberg et al (18) uppstår genusbias när det antas att likhet och  
rättvisa råder mellan kvinnor och män men där det finns skillnader när 
det gäller biologi och sjukdom, liksom i livsförhållanden och erfarenheter. 
Ett exempel på det är att utgå ifrån att kvinnor och män fördelar 
hemarbetet lika i Sverige, när det i själva verket är så att kvinnor arbetar 
mycket mer (19). 

Att ta skillnader för givna 
Genusbias kan också uppstå när olikheter poängteras mellan kvinnor och 
män, där inga skillnader finns och när stereotypa föreställningar om 
kvinnor och män anses vara sanningar. Ett sådant exempel är när manliga 
patienter på en hudklinik fick mer behandling med mjukgörande kräm 
och antal UV behandlingar än kvinnor trots likvärdig sjukdom och 
symtombild (20). 
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Genus och behandlaren 
Ytterligare en typ av genusbias uppstår när vårdpersonal ger vård på olika 
sätt utifrån om man är kvinnlig sjukgymnast eller manlig sjukgymnast. 
Studier har till exempel visat att patienter med nackbesvär (21) och 
patienter med ryggbesvär (22) fick olika behandling utifrån om läkaren 
var en kvinna, då kvinnliga patienter fick högre doser medicin utskrivet av 
kvinnliga läkare och manliga patienter fick högre doser läkemedel av 
manliga läkare. 

Den här avhandlingen kommer framförallt att behandla de två senare 
typerna av genusbias. 

Rygg- och nacksmärta  
Patienter som besöker sjukgymnast i primärvården utgörs till största 
delen av personer med problem i rörelse- och stödjeorganen och framför 
allt med besvär i nacke och rygg (23). Därför kommer denna patientgrupp 
att utgöra exemplet i denna avhandling. 

International Association for the Study of Pain (IASP) har definierat 
smärta som en obehaglig sensorisk och känslomässig upplevelse förenad 
med vävnadsskada eller beskriven i termer av sådan skada. Ryggbesvär är 
en bredare term som beskriver smärta, muskelspänning eller stelhet i 
ryggen (24). 

Rygg- och nacksmärta är vanligt förekommande. Livstidsprevalensen för 
ryggsmärta är mellan 56% -88% (25)  och för nacksmärta mellan 14,2%-
71% (26). För flertalet patienter är det ingen allvarlig åkomma utan går 
över inom 14 dagar (27) men kostnaden för samhället är ändå stor 
eftersom många drabbas. Den totala kostnaden för ländryggsmärta 
beräknades i Sverige år 2001 till 1860 miljoner EUR och av detta stod 
84% för indirekta kostnader i form av produktionsbortfall (28). 

Prevalensen för ryggsmärta är lika för kvinnor och män medan 
nacksmärta rapporteras oftare av kvinnor (29). Kvinnor söker oftare 
hälso- och sjukvård för nacksmärta än män (30) och risken är större för 
kvinnor än för män att bli sjukskriven och att vara sjukskriven längre tid 
för ryggbesvär (31, 32).  

Att dela in och klassificera 
Foucault har beskrivit framväxandet av den medicinska kliniken under 
1700- talet i Frankrike (3). Han beskriver, hur kunskap om sjukdomar och 
botemedel gick från att vara en erfarenhetsbaserad kunskap hos gemene 
man till att bli förbehållet dem som ägde språket och ”den kliniska 
blicken”, gaze. En viktig del i den processen var klassificeringen av 
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sjukdomar, som gav ett gemensamt språk. Denna tidiga klassificering 
byggde på det, som kunde ses vid sjukhussängen och senare vid 
obduktioner, och flyttade fokus från patientens erfarenhet till den 
”objektiva” sjukdomen. Detta ledde till en tydlig differentiering och 
hierarki mellan läkaren och patienten, där den som hade kunskapen och 
språket också fick makten (3).  

Fortfarande är klassificeringen av sjukdomar grundläggande inom hälso- 
och sjukvården, inte bara för personalen utan även för patienterna. 
Patienterna upplever, att det är först när de får en diagnos, som de får 
tillgång till både social service och kan bevisa att de verkligen är sjuka (33, 
34). Det är dock svårt att diagnosticera rygg- och nackbesvär, eftersom 
kunskapen om varför smärtor i rygg och nacke uppkommer fortfarande är 
bristfällig (27) och de flesta patienterna får nöja sig med diagnosen 
ospecifika besvär (35). Studier har visat att kvinnor oftare får ospecifika 
diagnoser än män (21, 36). Eftersom diagnosen är en del av förklaringen 
till smärtan är den också viktig för att få tillgång till rätt 
rehabiliteringsstöd vid till exempel sjukskrivning (37). Sjukvårdens sätt 
att diagnosticera säger något om synen på sjukdom. Alla medicinska 
förklaringssystem verkar i en kultur med normer, värderingar och 
förväntningar, som ger innebörd åt sjukdom för människorna i den 
kulturen (38, 39). Sjukgymnastik har sina rötter inom medicinen och har 
ärvt det positivistiska, biomedicinska synsättet där sjukdomar i huvudsak 
har tolkats som vävnadsskada och också klassificerats utifrån det. Det är 
först i slutet av 1980-talet som man inom rygg- och nackrehabilitering 
börjar tala om andra tolknings- och synsätt,  som ett komplement till den 
biomedicinska synen, nämligen det biopsykosociala synsättet (40). Med 
det menas att även sociala och psykologiska faktorer är en bidragande 
orsak till besvären. Trots att diskussionen pågått sedan dess tvekar 
fortfarande hälso- och sjukvårdspersonal (41)  och patienter (33, 41) att 
anamma detta synsätt fullt ut.  

Klassifikation av funktionstillstånd, 
funktionshinder och hälsa (ICF) 
Världshälsoorganisationen (WHO) har utvecklat en familj av olika 
klassifikationer som ger möjlighet till en internationell begreppsram där 
olika komponenter relaterade till hälsa kodas. Inom rehabilitering är det i 
huvudsak två sätt som används för att klassificera; International 
Classification of Diseaes (ICD-10) och International Classification of 
Functioning, Disability and Health (ICF)(42). ICF (på svenska: 
Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa) utkom 
2003 och är uppbyggd av två delar: Del 1 Funktonstillstånd och 
funktionshinder samt del 2 Kontextuella faktorer (Figur 1) (Tabell 1). 
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Figur 1. Interaktionen mellan komponenterna i ICF. Fritt från Socialstyrelsen 2001 

 
 

 

Den första delen, Funktonstillstånd och funktionshinder beskriver en 
persons fungerande ur ett fysiskt och psykiskt perspektiv samt ur ett 
individuellt och socialt perspektiv (42) . Den första delen består av 
komponenterna; Kroppkonstruktion och anatomisk struktur och Aktivitet 
och Delaktighet. Den andra delen, Kontextuella faktorer, definieras som 
”de faktorer som tillsammans utgör hela kontexten av en persons liv och i 
synnerhet den bakgrund mot vilken hälsotillstånd klassificeras i ICF” 
(42). 

Tabell 1. Definitioner av begrepp i ICF modellen (Källa Socialstyrelsen) 

Hälsobetingelse - är ett övergripande begrepp för sjukdom (akut eller kronisk), störning, skada eller 
trauma. Hälsobetingelser kodas med hjälp av ICD-10 
 
Delar Komponenter Definition 

Funktionstillstånd och 
funktionshinder 

Kroppsfunktioner är kroppens fysiologiska och psykologiska 
funktioner.  

Kroppstrukturer är strukturella och anatomiska aspekter 
av kroppen. 

Aktivitet  är en persons genomförande av en 
uppgift eller handling (individuellt 
perspektiv) 

Delaktighet  är en persons engagemang i en 
livssituation (socialt perspektiv) 

Kontextuella faktorer Omgivningsfaktorer  utgör den fysiska, sociala och 
attitydmässiga omgivningen i vilken 
människor lever och verkar. 

Personfaktorer  är faktorer som hör till en persons ålder, 
kön, sociala status, livserfarenhet osv. 
(klassificeras inte för närvarande i ICF) 
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Att betrakta de kontextuella faktorerna inom rehabilitering är relativt nytt 
och det är först i 2001 års version av ICF som dessa finns med i någon 
klassifikation från WHO. Till de kontextuella faktorerna hör 
komponenterna Omgivningsfaktorer och Personfaktorer (42) .  

I 2001 års svenska utgåva av ICF-klassifikationen definieras 
hälsobetingelse som ett övergripande begrepp för sjukdom (akut eller 
kronisk), störning, skada eller trauma. I nyare litteratur skrivs det mer om 
fungerande. Folkhälsa enligt ICF-modellen definieras då som 
vardagsfungerande på befolkningsnivå (43).  

Jag kommer i min avhandling att ge några exempel på hur fungerande 
utifrån komponenterna i ICF-modellen kan påverkas av genus där min 
utgångspunkt är ICF som en tankemodell (Tabell 2). 

 

Tabell 2. Prövning av ICF-komponenter ur ett genusperspektiv 

 Funktionstillstånd och funktionshinder Kontextuella faktorer 
Komponenter Kroppens funktioner 

och strukturer 
Aktiviteter och 
delaktighet 

Omgivnings-
faktorer 

Personfaktorer 

Fråga Kan förändring i 
kroppsfunktion/ 
struktur bero på 
genus/kön? 
 

Kan 
genomförande 
av uppgifter 
vara påverkade 
av genus 
Kan en persons 
engagemang i 
en livssituation 
vara påverkade 
av genus 

Finns det 
underlättande/ 
hindrande yttre 
påverkan på 
fungerande pga. 
genus  i den 
fysiska, sociala 
och 
attitydmässiga 
omgivningen 

Finns det inre 
påverkan på 
funktionstillstånd
/fungerande  på 
grund av genus 

 

Omgivningsfaktorer 
Komponenten Omgivningsfaktorer handlar om individers fysiska, sociala 
och attitydmässiga kontext/miljö (43). Det handlar om de miljöer där 
individen befinner sig och som påverkar hälsa och fungerande. Miljöer 
som är genusblinda det vill säga inte är medvetna om betydelsen av genus 
för hälsa och fungerande påverkar både kvinnor och män negativt.  

Personfaktorer 
Personfaktorer är en persons bakgrund och livshistoria (42, 43) 
Personfaktorers inverkan på hälsotillstånd, och fungerande klassificeras 
ännu inte i ICF som klassifikation utan ingår endast i ICF som 
tankemodell (43). Här ryms en persons kön, etnicitet, ålder, uppfostran, 
vanor, copingsätt, utbildning och yrke mm alltså faktorer i individens 
bakgrund, liv, leverne och egenskaper (42, 43).  Det handlar om hur 
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individen är en kontext till sig själv, vad han eller hon har med sig av 
erfarenheter och bakgrundsfaktorer (43).  

Aktivitet och delaktighet 
Enligt definitionerna i ICF är aktivitet en persons genomförande av en 
uppgift eller handling och delaktighet en persons engagemang i en 
livssituation. Hur delaktig en person är kan bara bedömas av personen 
själv. Aktivitet och delaktighet kan vara svåra att skilja åt. I den här 
avhandlingen behandlas de tillsammans.  

Kroppsstruktur och kroppsfunktion 
I den här komponenten  hör biologiska könsskillnader, som kroppstruktur 
och kroppsfunktion hemma.  

Orsaker till skillnader i rapportering av smärta mellan kvinnor och män 
har studerats. De flesta studier har hittills behandlat biologiska 
mekanismer som könshormoner och endogena system för 
smärtregulering och i mindre utsträckning psykologiska och 
sociokulturella faktorers inverkan (44). En sådan sociokulturell inverkan 
skulle kunna vara genus. Sociala och kulturella normer om hur kvinnor 
eller män ska vara eller handla påverkar hur attityder och föreställningar 
om smärta formas och uttrycks. Studier visar att det är mer accepterat att 
uttrycka smärta som kvinna än som man (45, 46). Kulturen spelar också 
roll, tillexempel är det mindre accepterat att uttrycka smärta i Indien än i 
USA (45).  

Rehabiliteringsprocessen 
Rehabilitering kan definieras som återanpassning, vilket syftar till att 
stödja personer med förvärvad funktionsnedsättning att återfå eller 
bibehålla sin ursprungliga funktionsförmåga utifrån personens behov och 
förutsättningar (47). 

Rehabilitering syftar till att skapa goda villkor för ett självständigt liv och 
ett aktivt deltagande i samhällslivet. I primärvården arbetar framför allt 
sjukgymnaster, arbetsterapeuter och läkare med rehabilitering. Min 
avhandling fokuserar primärt på interaktionen mellan patienten och 
sjukgymnasten och berör i mindre utsträckning annan vårdpersonal.   

När sjukgymnaster arbetar med rehabilitering för patienter med rygg- och 
nackproblem gör man det utifrån en klinisk resonerandeprocess och 
beslutsprocess, den så kallade fysioterapiprocessen, som först beskrevs av 
Tynni-Lenné, (1). Fysioterapiprocessen går i korthet ut på ett etiskt och 
kritiskt resonerande som underlag för undersökning, fastställande av 
fysioterapi eller funktionsdiagnos, målformulering/planering, 
intervention och utvärdering (1). Fysioterapi eller funktionsdiagnosen kan 
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uttryckas i ICF termer som funktionsnedsättningar, 
aktivitetsbegränsningar, delaktighets-inskränkningar och påverkan från 
omgivningen samt personliga faktorer. Målformulering, planering och 
utvärdering kan innefatta beskrivning av vilka förändringar som ska 
åstadkommas/har åstadkommits gällande komponenterna i ICF. 

Sjukgymnastisk behandling 
Vid akuta och subakuta (<12 veckor) ryggbesvär föreslås enligt 
internationella riktlinjer, att man ska lugna patienterna, uppmuntra till 
tidig och gradvis aktivering, föreslå smärtstillande medicin, samt att 
undvika sängläge. Handledd träning är inte indikerad för akuta smärtor. 
Vid kronisk ryggsmärta föreslås undvikande av fysikalisk behandling som 
ultraljud och elektroterapi och återhållsamhet med medicin och 
manipulation. Vidare rekommenderas handledd träning och kognitiv 
beteende terapi  och multidisciplinär behandling (48). 

Vid nacksmärta rekommenderas mobilisering eller manipulation i 
kombination med träning, koordinations-, uthållighets- och 
styrketräning, och för patienter med utstrålande smärta rekommenderas 
nervmobilisering (49). 

Vid en sammanställning av studier, som undersökt vilka patienter som 
söker vård och vilka som inte gör det, så fann Ferreira et al (50), att 
kvinnor något oftare än män samt patienter med tidigare erfarenheter av 
ryggbesvär oftare söker vård för sina ryggbesvär. Det var också vanligare 
att patienter med större funktionsproblem sökte vård jämfört med de som 
hade mindre problem. Däremot var smärtnivå svagt relaterat till att söka 
vård.  

Genus och rehabilitering 
Det finns endast ett fåtal studier om genus inom rehabiliteringsområdet 
och särskilt få från början av rehabiliteringsprocessen. Cote och Coutu 
fann i en översiktsartikel att kvinnor och män med muskuloskelettal 
smärta delvis verkade uppleva smärta och rehabiliteringsprocess på olika 
sätt (51). De fann skillnader framför allt inom tre områden: känslor av 
misstroende, identitet och hemarbete. Dessa faktorer hade påverkan på 
utfall i rehabilitering (51). 

Om att leta skillnader eller ej 
Att studera genus innebär att man ibland studerar skillnader mellan 
kvinnor och män. Det finns en fara, med en sådan ansats eftersom 
skillnader som presenteras kan leda till befästandet av olikheter, som i 
förlängningen kan leda till ännu större skillnader. Å andra sidan, om man 
inte är öppen för skillnader blir man inte uppmärksam på orättvisor eller 
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olika behov där det kan finnas. Det är viktigt att komma ihåg att 
variationen mellan individer inom gruppen män och inom gruppen 
kvinnor är stora. 

Rational 
Sjukgymnaster förväntas ge vård på lika villkor och förväntas möta 
patienten på ett fördomsfritt och neutralt sätt. Erfarenheter i livet liksom 
påverkan från samhälle, kultur, sociala strukturer inklusive det 
medicinska sammanhang  som man verkar inom gör, att sjukgymnaster 
skapar sig föreställningar om sina patienter. Under de senaste åren har 
kunskapen om orsaker till rygg- och nackbesvär ökat avsevärt. Nya och 
gamla behandlingsmetoder har genomgått prövning för att visa på 
vetenskaplig evidens. I vetenskapliga studier av behandling, kontrolleras 
för att, andra faktorer än den behandlingsmetod man testar, påverkar 
resultatet. De behöver kompletteras med kliniska studier där även studera 
andra faktorer som påverkar behandlingsresultatet studeras. Till exempel 
finns bristfälliga kunskaper om hur föreställningar om genus påverkar 
sjukgymnast och patient. Patienten bör blir bedömd och behandlad 
utifrån den han/hon är och inte utifrån stereotypa föreställningar. 
Patientens syn på genus kan påverka uppfattningar om smärta och 
upplevelsen av rehabilitering. 
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SYFTE MED AVHANDLINGEN 
Det övergripande syftet med avhandlingsprojektet var att studera genus i 
olika delar av rehabiliteringsprocessen för patienter med rygg- och 
nackbesvär som söker primärvård genom att: 

Studera om patientens och sjukgymnastens kön påverkar val av 
sjukgymnastisk behandling (Studie I, III). 

Studera patienters förväntningar inför mottagningsbesök (Studie II). 

Studera erfarenheter hos patienter som har fått vård och rehabilitering 
(Studie II). 

Studera föreställningar om smärta i relation till fysisk aktivitet (Studie 
III). 

Studera mönster i frågeformulär samt studera under vilka ICF-
komponenter patienter med rygg- och nacksmärta rapporterar besvär 
(Studie IV). 

Undersöka om ICF-modellen kan användas för att studera hur genus 
påverkar rehabilitering (Studie I-IV). 
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METOD 
Avhandlingen bygger på fyra delstudier. Data har samlats in via enkäter 
till sjukgymnaster och patienter, samt via intervjuer med patienter i 
primärvården  (Tabell 3). 

Design 

 

Frågeformulär sjukgymnaster (Studie I) 
I studie I användes data, som insamlats för en kvalitetsuppföljning av 
klinisk verksamhet, på sjukgymnastmottagningar i öppenvård, där fyra 
delar ingick. Av dessa är ligger två enkäter till grund för studie I: en del 
där sjukgymnasterna besvarade frågor om sig själva och en del där de 
svarade på frågor om behandlingar de gett till patienter under tre 
påföljande dagar i april 2006. De övriga två delarna var dels en tidstudie 
och en enkät som behandlade gruppgymnastik och lokaler (ingår ej i 
studien) 

Kvalitativa intervjuer (Studie II och III) 
För att få fördjupad information valde vi att ha ett kvalitativt angreppssätt 
i studie II och III i avhandlingen. Kvalitativ metod anses lämplig att 
använda för att få en djupare förståelse för  patienters perspektiv, och om 
man vill konceptualisera meningen av fenomen och människors 
handlingar (52). Patienter som sökte till läkare eller sjukgymnast 
inkluderades, detta för att få med patienter med olika svårighetsgrad av 
besvär. 

Tabell 3. Övergripande metoder 

 Studiepopulation  Datainsamling Analysmetod/Statistik 
Studie I 73 sjukgymnaster Enkäter med frågor om 

sjukgymnasten samt frågor 
om deras behandlingen av 
patienter (586) under tre 
dagar 

Chi 2 test, Fisher exact test 
Mann Whitney U-test 
Logistisk regression med cluster 
analys 

Studie II 12 patienter i primärvård Intervjuer före första besök till 
läkare eller sjukgymnast och 
uppföljningsintervju efter tre 
månader 

Grundad teori 
Studie III Innehållsanalys 

Studie IV 118 patienter i 
primärvård 

Enkäter i anslutning till första 
besöket hos sjukgymnast 

Principalkomponent analys 
(PCA), Partial least squares to 
latent structures (PLS) 
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Vid analysen av intervjuerna i studie II framkom intressant och oväntad 
information om patienters uppfattning om smärta, kropp och rörelse. 
Intervjuerna analyserades därför på nytt med utgångspunkt från ett nytt 
syfte och ny metod. Detta ledde till studie III. 

Frågeformulär patienter (Studie IV) 
Studie IV är en tvärsnittstudie där data insamlats via en enkät till 
patienten vid första besöket hos sjukgymnast. Utgångspunkten var en 
kohortstudie med en nybesöksenkät, en enkät om undersökningsfynd och 
behandling samt en enkät med uppföljningsdata för varje patient. På 
grund av olika faktorer var det endast nybesöksenkäten som insamlades i 
tillräcklig omfattning för att kunna ingå i avhandlingen. 

Studiepopulation 
Deltagarna i alla delstudierna kom från primärvården i Västerbottens län. 
Vid tiden för datainsamlingen kunde patienterna söka direkt till 
sjukgymnast utan remiss. Vid rygg- och nackbesvär rekommenderade det 
aktuella vårdprogrammet att i första hand söka sjukgymnast om inte 
allvarligare symtom förelåg, så kallade röda flaggor. Patienterna hade 
varierande besvärsgrad och allt ifrån förstagångsbesvär till kroniska 
smärtor. 

Sjukgymnasterna som deltagit i studien arbetade på vårdcentraler, på 
offentligt finansierade sjukgymnastkliniker och på vårdcentraler med 
vårdavtal.   

Frågeformulär sjukgymnaster (Studie I) 
I studie I ombads alla offentligt finansierade sjukgymnaster i 
Västerbottens län att fylla i en enkät som tog upp frågor rörande 
sjukgymnastens egen utbildning och år i yrket. Enkäten innehöll också en 
del där sjukgymnasten rapporterade alla patienter man träffat under tre 
dagar i april 2006. Etthundrasexton sjukgymnaster verksamma i 
offentligt finansierad primärvård tillfrågades om de ville dela i studien, 80 
(69%) svarade. Av dessa var 65% kvinnor, medelåldern (±SD) var 48 år 
±10 och 38% arbetade som privatpraktiker. Det var 73 sjukgymnaster som 
behandlat patienter med rygg- och eller nacksmärta. Material i studie I 
bestod av enkäter från dessa sjukgymnaster och deras 586 patienter.   

Kvalitativa intervjuer (Studie II och III) 
Patienterna i studie II och III är samma personer (Tabell 4). Patienterna 
tillfrågades om att delta när de sökte vård för rygg- och nackbesvär på 
någon av de nio mottagningar, som deltog i studien under tiden nov 
2007-juli 2009. Inklusionskriterier var rygg och/eller nackbesvär, ålder 
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18-65 år, inte varit sjukskriven det senaste året för rygg- och nackbesvär. 
Två av patienterna skulle besöka läkare och resterande sjukgymnast. 
Varje patient intervjuades vid två tillfällen, en gång före första besöket 
och tre månader senare. Tidsperioden mellan intervjuerna valdes för att 
de huvudsakliga rehabiliteringsåtgärderna som erbjuds patienter sker 
inom tre månader (37).  

Mottagningssköterska eller sjukgymnast informerade om studien och 
tillfrågade patienten om medverkan i samband med att en tid för 
mottagningsbesök erbjöds. Urvalet gjordes strategiskt, med en patient i 
taget  allteftersom tolkningen av data pågick. För att få så bred 
information som möjligt om genus betydelse i olika grupper av 
människor, eftersträvades maximalt urval där variation i ålder, besvär, 
bostadsort och utbildningsnivå söktes. Både manliga och kvinnliga 
patienter och manliga och kvinnliga behandlare skulle vara 
representerade.  

Tolv patienter intervjuades, sju kvinnor och fem män i åldern 20-65 år. 
Fem av patienterna hade inte tidigare sökt vård för rygg- och nackbesvär i 
primärvården, de övriga sökte på grund av en ny besvärsperiod.  

 

Tabell 4. Bakgrundsfakta för patienter studie II och III 

Smärta 
varaktig-
het 

Kön Ålder Yrke 

Gift/ 
sambo 
(barn 
hemma) 

Söker  
första 
gången för 
rygg- och 
nackbesvär  

Rygg- och nack-
besvär 

Behandlares  
kön 

3.5 år K 53 Undersköterska JA (0) NEJ NS K 
0.5 år K 53 Ålderdoms-

hemsföre-
ståndare 

JA (2) JA RS - 

2 veckor K 20 Industriarbetare JA JA RS K 
<1 vecka K 48 Undersköterska JA (2) NEJ RS K 
1 månad K 29 Student JA (1) JA RS K & M 
1 månad M 33 Lastbilschaufför NEJ NEJ RS K & M 
2.5 veckor M 22 Ungdoms-

sekreterare 
NEJ JA RS M 

2 veckor K 42 Web designer JA (2) JA NS K 
3 månader M 36 Student NEJ NEJ NS K &M 
>1 år K 36 Sjuksköterska JA (2) NEJ RS K 
1 vecka M 65 Mentalskötare JA NEJ RS - 
3 år M 36 Industriarbetare JA (3) NEJ NS  K & M 
K= kvinna, M=man, RS=ryggsmärta, NS=Nacksmärta 
 

 



Metod 
 __________________________________________________                  

32 
 
 

Frågeformulär patienter (Studie IV) 
I studie IV tillfrågade 23 sjukgymnaster verksamma i offentligt 
finansierad primärvård 173 patienter med rygg- och nackbesvär om 
deltagande i studien när de kom för ett nybesök till 
sjukgymnastmottagningen. Patienterna skulle vara i åldern 18-65 år och 
ej ha cancerdiagnos, reumatiska sjukdomar eller annan systemsjukdom 
för att få delta i studien. Hundraarton patienter svarade, 84 kvinnor med 
medelåldern ± SD (45,9±12,1) och 34 män (46,7±10,8). Arton patienter 
(15,3%) hade rygg- och nacksmärta för första gången. 

Datainsamling 

Frågeformulär sjukgymnaster (Studie I) 
Frågeformuläret i studie I var webbaserat och delades ut via e-post . Det 
bestod av två delar, dels bakgrundsfrågor om sjukgymnasten och dels 
frågor om varje patient som sjukgymnasten träffat mellan den 16-18 april.  

Frågorna om sjukgymnasten handlade om ålder, tid i yrket, genomförda 
metodkurser och vidareutbildning på universitet/högskola.   

För varje patient fyllde sjukgymnasten i ett specifikt formulär som 
innehöll frågor om patientens ålder, eventuell sjukskrivning, 
besvärslokalisation utifrån sjukgymnastens undersökning och 
behandlingsåtgärd. För rapportering av behandlingsåtgärder användes 
testversisonen av Klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ)(53). KVÅ är en 
klassifikation utvecklad av Socialstyrelsen och bygger på ICF (42). 

Kvalitativa intervjuer (Studie II och III) 
I studie II och III gjordes datainsamlingen via intervjuer. Två separata 
intervjuguider konstruerades, och baserades på tidigare forskning och 
egen erfarenhet av arbete med patienter med rygg- och nackbesvär. Den 
första intervjuguiden tog upp frågor som erfarenheter av rygg- och 
nacksmärta, konsekvenser av smärtan, stöd från andra, patientens 
förståelse av orsaken till smärtan, strategier för att hantera besvären, 
känslor och förväntningar inför det kommande besöket och tidigare 
erfarenheter av sjukvård för rygg- och nackbesvär. Den andra 
intervjuguiden tog upp frågor om erfarenheter av sjukvård och 
rehabilitering under de tre månader som gått sedan första intervjun: som 
i vilken utsträckning förväntningarna infriats, speciella strategier för att få 
önskade undersökningar eller behandlingar, förståelse av orsaken till 
smärtan, strategier för att hantera smärtan, erhållna behandlingar, och 
uppfattningar om bemötande från sjukvården. Frågorna ställdes som 
öppna frågor.  



Metod 
 __________________________________________________                  

33 
 
 

Minnesanteckningar togs under alla intervjuer då bland annat 
kroppsspråk, mimik och övrig ickeverbal kommunikation noterades.  
Intervjuerna varade i 20-90 minuter och spelades in och analyserades 
efter varje ny intervju.  

Frågeformulär patienter (Studie IV) 
I studie IV gjordes datainsamlingen med ett frågeformulär. Det var 
konstruerat i en arbetsgrupp bestående av 10 sjukgymnaster från 
primärvården, en kiropraktiker och två sjukgymnaster från 
forskargruppen på Umeå universitet. Frågorna valdes med ledning av ICF 
”core sets” för ländryggsbesvär (54) tillsammans med tilläggsfrågor för 
nackbesvär och riskfaktorer för långvariga besvär utifrån aktuell 
forskning. Frågeformuläret behandlade bakgrundsdata, smärtskattningar, 
och Hälsorelaterad livskvalitet mätt med Euroqol 5D(EQ-5D) (55). Vidare 
för att klassificera hinder på aktivitets och delaktighetsnivå användes 
Oswestry Disability Questionnaire (ODQ) (56) och Neck Disability Index 
(NDI) (57, 58) samt frågor om hemarbete och konflikt mellan hemarbete 
och avlönat arbete. För att klassificera omgivningsfaktorer valdes frågor 
som fångar fysisk exponering i arbetet och som utarbetats, validerats och 
reliabilitetstestats i anslutning till Norrtälje-MUSIC undersökningen (59) 
och frågor från General Nordic Questionnaire for Psychological and Social 
Factors at Work (QPS) (60). Psykosocial arbetsmiljö mättes med Krav – 
Kontroll frågor utarbetade av Karasek, och Theorell (61). 

För att klassificera kroppsfunktioner som emontionella fuktioner  
användes den svenska versionen av Tampaskalan (62, 63),  och frågor om 
upplevd stress (64) och för tankeinnehåll användes Self Efficacy Scale 
(65). 

Frågeformuläret som antingen var webbaserat eller var i pappersform 
fylldes i, i samband med första besöket på sjukgymnastmottagningen.  

Analysmetoder 

Statistisk analys studie I 
För analys i studie I användes mjukvaran Statistical Package for Social 
Sciences 14.0 (SPSS Inc., Chicago, IL, USA) och Stata version 9.1 (Stata 
Corp., College Station, TX, USA). Kvinnliga och manliga patienter 
jämfördes med hjälp av Chi 2 test och Fisher’s exact test med avseende på 
vilken behandling de fått. Vid jämförelse mellan grupper användes 
Mann–Whitney U test. För att studera skillnader i användandet av olika 
behandlingsmetoder mellan kvinnliga och manliga sjukgymnaster 
användes logistisk regression med klusteranalys. 
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Statistisk analys studie IV 
För analyser i studie IV har Statistical Package for Social Sciences 18.0 
(SPSS Inc., Chicago, IL, USA) samt SIMCA-P (Umetrics, Inc., version 
12.0.1, Umeå, Sweden) använts. 

För analyser av skillnader mellan kvinnor och män med avseende på de 
olika instrumenten och bakgrundsfrågor så användes Chi-2 test, Fishers 
exact, t- test och Mann Whitney U test.  

I analyser av enkätdata användes Principalkomponentanalys (PCA), en 
metod för att omvandla en ursprunglig uppsättning korrelerade frågor 
eller variabler till en ny uppsättning av icke korrelerade variabler så 
kallade principal komponenter (P). För analys av vilka frågor som 
diskriminerade mellan kvinnor och män användes Partial Least Squares 
of Latent Structures (PLS) och Variable Importance in the Projecton 
(VIP)-värden togs fram. VIP över 1.0 presenterades. 

Ett prediktionsvärde Q2 > 15% för modellen betraktas som acceptabelt 
vid bearbetning av enkätdata. 

En 95% signifikansnivå användes i studie I och IV. 

Kvalitativ analys Grounded teory (Studie II) 
I studie II analyserades intervjuerna med hjälp av Grounded theory (66, 
67). Analysen utfördes i tre steg: kodning och kategorisering av 
intervjuerna, konstruerandet av idealtyper och framtagandet av en modell 
där erfarenheterna mellan idealtyperna jämfördes med avseende på vård 
och rehabilitering efter tre månader.  

Efter att materialet kodats och kategoriserats, sammanfattades det i en 
huvudkategori. För att hitta relationer mellan kategorier och studera 
processer i materialet utfördes så kallad axial kodning (66). När ingen ny 
information utifrån syftet kunde tillföras i form av nya koder eller 
kategorier, när så kallad mättnad uppstod, avslutades insamlandet av 
data. 

För att ytterligare tydliggöra resultatet beskrevs materialet utifrån två 
dimensioner av kategorierna, så kallade idealtyper. En idealtyp är en 
teoretisk konstruktion som beskriver de väsentliga dragen men som inte 
alltid representerar ”riktiga” människor utan är ett sätt att göra fenomen 
begripliga (68).  

Under arbetets gång har stor vikt lagts vid att grunda analys och 
tolkningar i intervjutexter och i minnesanteckningar. Tre oberoende 
forskare utförde var för sig kodning och analys som sedan förhandlades 
tillsammans. Slutligen sammanfattades resultatet som behandlade 
processen från förväntningar till erfarenhet i en modell. 
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Kvalitativ innehållsanalys (Studie III) 
I studie III användes samma intervjumaterial som i studie II. Analysen 
gjordes med Kvalitativ innehållsanalys (69). Intervjumaterialet lästes 
igenom upprepade gånger för att få en helhetsbild utifrån syftet. Texten 
delades upp i meningsbärande enheter som inkluderade stycken och 
meningar. De meningsbärande enheterna kodades. Koderna sorterades 
och grupperades i kategorier vilkas innehåll sammanfattades i ett tema.  

I både studie II och III användes mjukvaran Open Code för kodning och 
kategorisering. (ICT Services and System Development and Division of 
Epidemiology and Global Health. OpenCode 3.6. Umeå: and Department 
of Public Health and Clinical Medicine, Umeå University, Sweden, 2009)  

För att få reflektion och synpunkter har analyser och resultat i studie II 
och III också presenterats i olika seminariegrupper där deltagarna haft 
genuskompetens och kompetens i kvalitativ metod. 

Bortfall 
I studie I var det 36(31%) sjukgymnaster (12 kvinnor och 24 män) som 
valde att inte delta i studien. Det var signifikant färre kvinnor (33%) bland 
de sjukgymnaster som inte svarade på enkäten jämfört med de som 
svarade. Inga signifikanta skillnader kunde ses mellan de som inte 
svarade och de som svarade med avseende på ålder eller typ av 
arbetsplats (privat praktik eller vårdcentral). 

Två patienter föll bort i studie II och III under studiens gång och 
intervjuades därför bara en gång. I det ena fallet berodde detta på snabbt 
tillfrisknande innan besöket hos sjukgymnast och i det andra fallet på 
grund av tidsbrist. De första intervjuerna finns med i analysmaterialet. 

I studie IV var bortfallet 55 personer (32%). De som avböjde deltagande 
var signifikant yngre m(±SD) 39±12 år, än de som tackade ja 46±13.  Det 
var ingen signifikant skillnad vad gäller smärtlokalisation och 
fördelningen av kvinnor och män. 

Etiska reflektioner 
Studie I ingick som en kartläggning i ordinarie verksamhet, där 
deltagandet var frivilligt för sjukgymnasterna. Vid insamlandet av data 
fanns ingen plan att publicera resultatet vetenskapligt. Ingen prövning i 
medicinsk etisk prövningsnämnd gjordes därför. Data kodades och 
bearbetades anonymt.  

Studie II, III (Dnr 07-149M) samt Studie IV (Drn 08-117M) har 
genomgått medicinsk etisk prövning vid regionala etikprövningsnämnden 
i Umeå, avdelningen för medicinsk forskning. 
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Av liknande anledning valde jag att inte informera deltagarna i studie II 
och III om min profession som sjukgymnast förrän i slutet av den sista 
intervjun.  

Det finns en risk att patienterna i studierna upplevde en press att delta för 
att de trodde att ett nekande kunde påverka behandlingen negativt. 
Frivilligheten och möjligheten att avsluta deltagandet har dock varit 
tydligt i den muntliga och skriftliga information som patienterna i studie 
II-IV fick ta del av innan de gav informerat samtycke  
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RESULTAT  

Behandling (Studie I) 
De fem vanligaste behandlingsåtgärderna för patienter med rygg- och 
nackbesvär (Studie I) var ledrörlighetsträning (48%), muskelfunktions 
och styrketräning (31%), massage (31%), fysikalisk behandling (28%),  
information om hälsa/ohälsa (24%) och akupunktur (18%). Det var ingen 
skillnad i hur kvinnliga och manliga patienter behandlades, varken vad 
gäller vilka eller hur många behandlingsåtgärder de fick. Kvinnliga 
patienter hade oftare valt en kvinnlig sjukgymnast och manliga patienter 
hade oftare valt en manlig sjukgymnast.  

 

Tabell 5. Sjukgymnasternas val av behandlingsmetod för patienter med rygg- och nackbesvär 

 Behandlingsåtgärd 
patienter 

Justerad för 73 kluster i STATA 

 Behandlad 
av kvinna i 
procent 
n=192 

Behandlad 
av man i 
procent 
n=394 

Odds ratio 
0=kvinna 
1=man 

 
95 % CI 

Behandlingsåtgärd     
Behandling av psykiska 
funktioner 

8,9 0*   

Behandling av sinnes funktioner 3,1 2,5 0,8 0,2-2,9 
Massage 30,7 31,0 1,0 0,5-2,0 
Övrig smärtreducernade 
behandling 

24,0 14,2 0,5 0,2-1,5 

Akupunktur 26,0 14,5 0,5 0,3-0,8 
TENS-behandling 8,9 11,7 1,4 0,4-4,2 
Fysikalisk behandling 22,9 29,9 1,4 0,6-3,5 
Ledrörlighetsträning 34,4 54,3 2,3 1,2-4,2 
Ledstabilitetsträning  10,9 13,7 1,3 0,6-2,8 
Muskelfunktions och 
styrketräning  

29,7 31,2 1,1 0,5-2,2 

Träning av posturala reaktioner 4,2 2,8 0,7 0,2-2,5 
Koordinationsträning 13,0 7,9 0,6 0,2-1,6 
Avspännings/avslappningstränig 10,9 5,8 0,5 0,2-1,3 
Information och undervisning om 
hälsa/ohälsa 

18,2 27,2 1,7 0,7-3,9 

Information om smärta och 
smärtbehandling 

14,6 12,9 0,9 0,2-3,4 

* p=0,05 Fisher’s exact test    
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Kvinnliga och manliga sjukgymnaster valde till största delen liknande 
behandlingsåtgärder (Studie I), men vissa skillnader fanns till exempel 
använde kvinnliga sjukgymnaster akupunktur och behandling av psykiska 
funktioner (psykosomatik) oftare än manliga sjukgymnaster, medan 
manliga sjukgymnaster oftare använde ledrörlighetsträning (Tabell 5). 
Behandlingsåtgärderna kombinerades olika av sjukgymnasterna, vilket 
innebar att några av patienterna behandlades med en unik kombination 
av behandlingsåtgärder. Trettioen procent av patienterna fick en för dem 
unik kombination av åtgärder. Kvinnliga sjukgymnaster behandlade 
oftare med en unik kombination av behandlingsåtgärder (43%) jämfört 
med sina manliga kollegor (25%) (p=0,000). 

Förväntningar inför, och erfarenheter av 
vård och rehabilitering (Studie II) 
”Att bli bekräftad” framträdde som huvudkategori och sammanfattade 
resultatet av den kvalitativa analysen (Tabell 6). I intervjuerna 
poängterades vikten av att känna sig bekräftad. Positiva erfarenheter 
kännetecknades av att patienterna kände sig bekräftade och negativa 
erfarenheter av att patienterna kände sig avvisade.  

Analysen resulterade i fem kategorier, som representerade faktorer 
viktiga för både förväntningar inför ett nybesök för rygg- och nacksmärta 
och erfarenheter efter tre månader. Kategorierna var: ”Att bli tagen på 
allvar”, ”Att få en förklaring”, ”Att få vara delaktig”, ”Att bli individuellt 
bedömd och behandlad” och ”Att bli omhändertagen i ett tryggt 
sammanhang” (Tabell 6). 
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Tabell 6. Kategorier, exempel på underkategorier och öppna koder (Studie II) 

Kategorier Underkategorier Öppna koder 
Att bli tagen på 
allvar 

Litar till sin egen förmåga Tar saken I egna händer 
Att bli tagen på allvar Att inte bli satt på en väntelista 

Känner sig avfärdad 
Vill ha läkarens förståelse 

Oro för att bli betraktad som en 
gnällkärring 

Rädd för att inte bli trodd 
Känner sig dömd på förhand 

Vill övertyga Övertygar om allvaret 
Beredd att jobba för hälsa 

Att få en 
förklaring 

Att få en förklaring Söker en expert 
Behöver diagnos för att handla 
Förvirrad av motsägelsefulla budskap 

Egna teorier Söker samband 
Lägger skulden på jobbet Lägger skulden på jobbet 
Tankar om orsaken 
 

Tvekar orsak 
Vet tydlig orsak 

Att få vara 
delaktig 

Delaktighet Delaktighet i bedömning och behandling 
Förväntar sig passiv hjälp Vill ha behandling 
Vill ha hjälp till självhjälp Önskar hjälp till självhjälp 

Vill ta eget ansvar 
Vill ha träningsinstruktion 

Att bli individuellt 
bedömd och 
behandlad 

Bemött som en individ Viktigt att få odelad uppmärksamhet 

Att bli 
omhändertagen i 
ett tryggt 
sammanhang 

Omhändertagande Viktigt med kontinuitet 
Vill ha uppföljning 

Helhet Multiprofessionell bekräftelse 
Trygghet Fick lugnande besked 

Fick inte veta vad som skulle hända 
 

 

Det fanns skillnader i hur patienterna presenterade sina besvär, sina 
förväntningar och erfarenheter. Skillnaderna kunde presenteras i två 
idealtyper: ”Säker” och ”Dubbeltydig”. ”Säker” inkluderade oftare män 
och ”Dubbeltydig” oftare kvinnor även om idealtyperna inte helt kunde 
definieras utifrån kön (Tabell 7). 

Att vara ”Säker” innebar att patienterna såg på sina ryggbesvär som en 
bekräftelse på att de hade ett tungt arbete eller var stark. Smärtan 
associerades med arbetet, det var något som hörde till, en slags identitet. 
När de funderade på orsaker, lade de skulden utanför sig själva, till 
exempel på arbetsbelastning eller på för hård träning. De hade inga 
problem att berätta för andra om sin smärta men klagade inte, bara 
berättade.  
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Tabell 7. Idealtyper   

 Kategorier Öppna koder 
Dubbeltydig Förminskar sig själv Att inte vara till besvär 

Ironiserar over problemen 
Ställer inga stora krav 

Jag är inte sån  Självbild som inte passar med ryggbesvär 
Skamkänslor Lägger skulden på sig själv 

Dåligt samvete pga. att man inte tränat 
Berättar inte om problemen Oro för att bli betraktad som en 

“gnällkärring” 
Säker 
 

Pratar om problemen Bara berättar 
Lägger skulden på jobbet Lägger skulden på jobbet 
Stolthet Att vara kraftkarl 

Att hämta hjälp är tjejigt 
Ryggvärk som kvitto på uthållighet och 
styrka 
 

 

Att vara ”Dubbeltydig” innebar stora besvär som inte längre kunde 
kontrolleras. De behövde hjälp, samtidigt som de nervärderade sig själva 
och inte ville vara till besvär. Därför hade några patienter väntat länge 
med att söka hjälp. De tvivlade på värdet av smärtan i andras ögon. 

”man vänjer sig med att ha ont alltså. Hur ont har jag egentligen? 
Hur skulle en annan person ha reagerat, hur mycket är den här 
smärtan värd? 

De lade skulden för besvären på sig själva och beskrev orsaken till 
smärtan, som att de inte hade arbetat på rätt sätt eller inte tränat 
tillräckligt. Eftersom de tog på sig skulden var de också mer angelägen om 
att ställa problemen tillrätta på egen hand, genom att till exempel träna 
hemma. Att vara ”Dubbeltydig” kännetecknades också av skamkänslor. 
Till exempel hade de svårt att identifiera sig med, eller tog avstånd från 
andra personer med rygg- och nackbesvär, som de menade var äldre, lata 
eller personer som simulerade.  

Förväntningarna var knutna till det förestående nybesöket till läkare (2 
patienter) och till sjukgymnast (10 patienter). När patienterna talade om 
erfarenheter av vård och rehabilitering handlade det om den vård och 
rehabilitering de fått sedan den första intervjun men även om tidigare 
erfarenheter av sjukvård.  

Att bli tagen på allvar 
Att vara ”Säker” innebar att man litade på att man skulle bli tagen på 
allvar i vården och förutsatte att man skulle få hjälp med problemen. 
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Att vara ”Dubbeltydig” innebar rädsla för att inte bli tagen på allvar när 
man sökte vård. De uttryckte också rädsla för att bli betraktade som en 
gnällkärring. 

På en fråga om det hade varit annorlunda om hon varit en man istället för 
en kvinna svarade en av patienterna: 

”Ja kanske, för det kan jag säga att när jag tänker på att gå till 
doktorn till exempel, då drar jag mig för att jag blir en sån där 
gnällkärring, gnälltant fast jag är hyfsat ung, men det är ju många i 
min ålder som har bekymmer. Det känns som att, är man en 
misslyckad, förstår du, generation, ett dåligt exemplar?” 

När patienterna talade om sina erfarenheter var det viktigt att ha blivit 
tagen på allvar. För de ”Dubbeltydiga” var detta särskilt viktigt och de 
uttryckte lättnad över att de inte blev ifrågasatta. Att bli ifrågasatt ledde 
till skam. En kvinna berättade: 

”Jag tycker alltid när man går på vårdcentralen så känns det som 
att dom är lite stressande, och att man är lite jobbig när man 
kommer. Som att man inte har riktigt rätt att komma på den där 
tiden, för att dom tycker att det är en akut tid och att dom undrar 
varför man kommer dit om man inte har en akutsjukdom. …….Jo 
hon frågade så här, men varför kommer du hit på den här tiden, och 
då sa jag att jag ringde till min läkare och hon bokade in den här 
läkartiden (skratt). Det kändes som att hon sa, lite så här, att 
kommer du och tar min tid. Det här var ju inte så himla viktigt.” 

Att få en förklaring 
Patienterna med rygg- och nackbesvär hade tydliga förväntningar på sitt 
nybesök hos sjukgymnast eller läkare i primärvården. De uttryckte en 
önskan om att få träffa en expert på rygg- och nackbesvär så att de kunde 
få en förklaring till smärtan. 

”Jag skulle vilja ha en klar diagnos exakt vad det är för något och 
exakt vad dom ska göra åt det” 

Patienterna förväntade sig en ordentlig undersökning, diagnostisering per 
telefon var inte tillräckligt.  

”Jag hoppas väl att ja, framförallt att jag ska få veta vad det 
är………  att få någon slags bedömning. Ja istället för en 
telefondiagnos (sägs ironiskt) att det är nog ’ryggskott’ ” 

Att ha fått en diagnos eller en förklaring och en prognos var centralt för 
patienternas känsla av bekräftelse. Det skulle vara en djupare förklaring 
än att bara säga rygg- och nackbesvär.  Att ha fått remiss till röntgen eller 
ortoped var inte nödvändigt för att känna sig bekräftad.  
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Budskapet från vårdpersonalen kunde vara svårt att förstå för patienten 
när smärtan kvarstod, men sjukgymnasten trots det framhärdade i sin 
förklaring till problemet och menade att nu såg det bra ut. 

”sen känns det lite frustrerande att det inte blir bättre eftersom jag 
tränar så pass mycket som jag gör och dom säger att det är det som 
hjälper. Även när dom har knäckt till och masserat så har det inte 
riktigt känts nåt bättre. Det är frustrerande eftersom han 
(sjukgymnasten) säger att det är bra. Då förstår jag inte riktigt 
varför det inte känns bättre. 

Att få vara delaktig 
Att få vara delaktig i behandlingen var angeläget för patienterna. Det 
gällde till exempel att få berätta om sina egna teorier och tankar kring 
smärtans orsak och samtidigt få tillfälle att diskutera sina erfarenheter. 
Det var också viktigt att få vara delaktig i och kunna påverka 
behandlingen och att få råd och stöd om egenvård och egenträning. 
Patienter som inte fått vara delaktiga, upplevde frustration även om de 
blivit smärtfria. En man uttryckte hur det kändes att inte få något 
träningsprogram:  

”Nej (med eftertryck) det tycker jag var jättetråkigt, så det skulle jag 
nog velat ha, så att man kan påverka det själv. Visserligen bra och 
lyxigt att få en behandling, så vips så var det klart, men för mig så 
var det väl egentligen inte riktigt färdigt i och med att jag inte 
riktigt visste vad jag hade botat eller vad han hade hjälpt mig med. 
Man måste ju se ett problem, man måste ju veta om problemet, för 
att kunna lösa det. Nu vet jag inte vad det problemet var”. 

Att bli individuellt bedömd och behandlad 
Att bli individuellt bedömd och behandlad var något som patienterna 
framhöll som centralt när de talade om sina förväntningar inför och sina 
erfarenheter av vård och rehabilitering. Standardlösningar som förtryckta 
program och sjukgymnaster, som behandlade flera patienter samtidigt, 
fick patienten att känna sig som på ett löpande band.  

”Det känns som att jag är unik för henne också. Jag tror att hon har 
en ingång, att varje patient är unik, att det inte finns någon sån där 
standardlösning för mitt fall. Och det är som att vi gemensamt 
försöker komma fram till någonting som kan fungera för mig. Det 
var inte liksom bara, Jaha du har nackbesvär, här har du det här 
papperet om nackbesvär (skratt). Så var det inte.” 
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Att bli omhändertagen i ett tryggt sammanhang. 
Redan innan besöket hade patienterna en önskan om att få en uppföljning 
så att de skulle veta att de var på rätt väg. 

Att bli omhändertagen i ett tryggt sammanhang handlade också om att bli 
omhändertagen på ett professionellt sätt, att inte bli skrämd eller 
överraskad av smärtsamma behandlingsmetoder. Det handlade om att bli 
sedd som en hel person och inte som en kroppsdel. De ”Dubbeltydiga” 
som inte kände sig bekräftade önskade att de fått ett mer multidisciplinärt 
omhändertagande. 

Bekräftelse 
De ”Säkra” och de ”Dubbeltydiga”, reagerade olika på om de upplevde sig 
bekräftade eller inte. Detta illustreras i en modell (Figur 2) Patienterna 
upplevde bekräftelse om de blivit tagna på allvar, hade fått en förklaring, 
hade fått vara delaktiga, hade blivit individuellt bedömda och behandlade 
och hade blivit omhändertagna i ett tryggt sammanhang. 

Under processen kunde en patient gå från att ha varit ”Säker” till att bli 
”Dubbeltydig” och vise versa (Figur 2). 

 
Figur 2. Modell av samspelet mellan idealtyp, erfarenhet av bekräftelse och genus under 
behandlingsperioden 
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Att bli bekräftad 
Om de ”Säkra” (A i Figur 2), upplevde sig bekräftade, kände de  
förtroende för vården, även om de inte blivit helt bra. De var nöjda, kunde 
kontrollera smärtan och upplevde en nyorientering. Om de 
”Dubbeltydiga” (B i Figur 2), kände sig bekräftade förändrades deras 
förhållningssätt och de blev mer ”Säkra”. De kände sig också nöjda och 
upplevde en nyorientering.  

Att inte bli bekräftad 
”De Dubbeltydiga” som upplevde att de inte blev bekräftade (C i Figur 2), 
kände sig missnöjda, olyckliga och tvivlade på den bedömning de fått. De 
uttryckte en hjälplöshet, eftersom de inte visste vart de skulle ta vägen 
med sina besvär. De kände sig övergivna och kände mer skam. Om de 
”Säkra” inte upplevde bekräftelse (D i Figur 2), reagerade de på två olika 
sätt, antingen med ilska och frustration och genom att gå mot ett mer 
”Dubbeltydigt” förhållningssätt eller så förblev de ”Säkra” och betraktade 
vårdpersonalen som inkompetent. De sistnämnda förlorade inte 
orientering utan sökte sig nya vårdkontakter där de kunde bli bekräftade. 

Att inte bli bekräftad upplevdes mer negativt för kvinnorna än för 
männen i studien, oberoende av idealtyp. De kvinnliga patienter, som inte 
blev bekräftade hamnade i fält C i modellen (Figur 2) 

Upplevelse av kroppen, smärta och aktivitet 
(Studie III) 
I studie III framkom ”Rädsla för att skada den sköra kroppen” som ett 
övergripande tema i analysen:. Denna rädsla var en underliggande orsak 
till patienternas rädsla för fysisk aktivitet. Patienterna uppfattade sin 
kropp som skör och var rädda för att skada den redan skadade kroppen 
ytterligare. Som en man uttryckte det: 

 ”man vågar väl inte träna riktigt för det gör ju ont…, man vill ju 
inte att någonting ska gå sönder mer än det redan har gått sönder” 

Rädslan fanns hos alla patienter men uttrycktes inte lika starkt hos alla 
patienter och inom alla livsområden. 

Fem kategorier som antingen ledde till ökad eller minskad rädsla för 
fysisk aktivitet utgjorde grunden för temat. Kategorierna var: ”Den 
mekaniska kroppen”, ”Budskap om aktivitet”, Tidigare erfarenheter av 
smärta och aktivitet”, ”Att ta socialt ansvar” och ”Stöd för att vara aktiv”. 
Relationen mellan tema, kategorier och underkategorier presenteras i 
tabell 8. 
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Tabell 8. Tema, kategorier, underkategorier och exempel på koder för patienters föreställningar om 
smärta och fysisk aktivitet  

Tema Kategori Underkategori Koder 
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Den mekaniska 
kroppen 

Rädd för 
vävnadsskada 

Instabila kotor 
Klämda nerver 

Rädd för att belasta 
för hårt 

Rädd för förvärrande av skada 
Upplever kroppen som skör 
Rädsla för att utveckla kroniska besvär 

Budskap om 
fysisk aktivitet 

Dubbla budskap Budskap om undvikande av aktivitet 
Positiva budskap om aktivitet 

Oklara råd Råd utan undersökning 
Luddiga råd 

Stereotypa råd “Ta det försiktigt” budskap 
“Smärta hör till hårt jobb” budskap 

Erfarenheter av 
smärta och 
fysik aktivitet 

Erfarenheter av 
smärta och fysisk 
träning 

Träningsvana ger säkerhet 
Tidigare erfarenheter minskar rädslan 

Erfarenheter av ökad 
smärta pga. aktivitet  

Kan inte arbeta 
Smärtan förvärras vid rörelse 

Att ta socialt 
ansvar 

Rädsla för att vara en 
dålig förälder 

Barnen går före försiktighet 

Rädsla för att vara en 
börda  

Vill inte vara en börda för samhället 
(som sjukskriven) 
Vill inte svika arbetskompisarna 

Ekonomiska faktorer Rädsla för att förlora jobbet 
Att vara familjeförsörjare 

Stöd för att vara 
aktiv 

Osäkerhet hur man 
tränar på rätt sätt 

Vågar inte träna som förut 
Vill ha bekräftelse på att man gör rätt 

Individuellt 
anpassade råd 

Träningsråd som bygger på 
undersökning 
Anpassad träning 
Konkreta råd 

Handledda 
instruktioner  

Handledda instruktioner 

Uppföljning Tryggt med en uppföljning 

 

 

 

 



Resultat 
 __________________________________________________          

46 
 
 

Den mekaniska kroppen 
Patienterna såg på sin kropp som mekanisk och trodde att smärtan 
berodde på en vävnadsskada till exempel en skada i muskel, skelett, disk 
eller leder. Rädslan för att skada sig ytterligare ledde till att de valde att 
vila eller ville börja träningen försiktigt och framförallt få veta att de 
tränade på rätt sätt så att skadan inte förvärrades. 

Trots att flera patienter talade om vikten av att hålla sig fysiskt aktiv var 
rädslan starkare än kunskapen och ledde till försiktighet. Den vanliga 
aktivitetsnivån för de intervjuade patienterna varierade från att ta korta 
promenader till att springa 30 km i veckan eller träna styrketräning på 
gym. 

Budskap om aktivitet 
Patienterna påverkades av budskap om aktivitet från andra. Råden var 
ibland motsägelsefulla och kunde både utmana och stödja patientens 
egna uppfattningar. Släkt, vänner och arbetskamrater gav ofta råd, där 
patienten uppmanades att ta det lugnt. Råden från hälso- och 
sjukvårdspersonal upplevdes också som motsägelsefulla. Patienterna blev 
tillsagda att ta det lugnt samtidigt som de uppmanades att röra sig så 
mycket de kunde. Särskilt telefonrådgivning uppfattades som vag i 
förhållande till smärta och fysisk aktivitet och avsaknad av instruktioner 
om vilken typ av träning och med vilken träningsintensitet gjorde råden 
svåra att följa. En patient beskrev de råd hon fått av en sköterska på 
följande sätt:  

”Ja men att promenera och kanske att jag ska börja styrketräna eller 
något, stretcha sa hon också.” 

Några patienter kunde inte komma ihåg att de fått några råd alls om 
fysisk aktivitet. De patienter som fått tydliga råd och instruktioner om 
fysisk aktivitet var mer aktiva vid intervjun efter tre månader. 

“Förut var jag jätte stel och så vågade jag inte träna för jag visste 
inte vad det var, om det var dåligt att träna.  Men det har jag ju fått 
höra att all träning är bra. Det känns jättebra att jag kan träna.” 

Det förekom genusstereotypa budskap till patienter med rygg- och 
nackbesvär som ”försiktighetsbudskap” och ”smärtan hör till”. 

”Försiktighetsbudskap gavs oftare till kvinnor än till män och var 
relaterade till att hon antogs vara för svag i förhållande till sitt tunga 
arbete och därför behövde träning. 

”–Du ska inte gå tillbaka och jobba när du har det jobb du har. Du 
ska absolut inte lyfta patienter när du har ett ryggskott sa han 
(doktorn). Att vila tills det kändes bra och sista dagen på 
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sjukskrivningen så ringde han hem till mig och det hade han sagt att 
han skulle göra för att höra hur det var, om jag kände att jag 
klarade av att gå tillbaks. –Om du känn nånting sa han, och det inte 
känns bra så tycker jag att du ska backa sa han och ringa (till mig)”  

Budskap om att ”smärtan hör till” var relaterat till fysiskt tungt arbete, 
tunga lyft eller speciella arbetsuppgifter. 

”han trodde väl att jag hade dragit snett alltså typ när man drar 
pallar, han sa att han har mycket lastbilschaufförer som kommer 
dit”. 

Patienter som fick den här typen av budskap uttryckte mindre rädsla för 
fysisk aktivitet även om de trodde att det var arbetet som orsakat 
besvären. Brist på muskelstyrka sågs här inte som ett problem och 
patienten blev därför mindre motiverad att träna (eller 
sjukgymnasten/doktorn mindre motiverad att föreslå träning som 
behandling). I några fall blev patienten inte ens erbjuden ett 
träningsprogram. Denna typ av budskap gavs oftare till män än till 
kvinnor trots att många av kvinnorna hade fysiskt tunga arbeten.  

Försiktighetsbudskap från sjukvårdpersonal till patienter som trodde att 
deras arbete var skadligt ledde till att patienter stannade hemma från 
arbetet. 

Tidigare erfarenhet av smärta och fysisk aktivitet 
Alla patienter uttryckte rädsla för att ”skada den sköra kroppen” men det 
ledde inte alltid till rädsla för fysisk aktivitet. Patienter som hade tidigare 
erfarenhet av att fysisk aktivitet kunde lindra smärta var mindre rädda.  

”Jag kan känna ibland när jag är ute och springer ett par mil, då 
känner jag när jag kommer in att jag har ont i ryggen, men man 
duschar och grejar, så efter någon timma så är den värken borta” 

Rädsla för fysisk aktivitet följde inte med inom alla livsområden utan 
patienter som vågade vara fysiskt aktiva på arbetet kunde ändå vara 
försiktiga med träning och patienter som vågade träna på fritiden kunde 
vara försiktiga med arbete. 

Att ta socialt ansvar 
Att ta socialt ansvar som till exempel att vara en god förälder och leka 
med sina barn ledde till mer fysisk aktivitet än både män och kvinnor 
uppfattade som nyttigt för dem. Att undvika sjukskrivning var något som 
framförallt kvinnor talade om. De ville inte vara en börda för samhället 
eller för sina arbetskamrater. Ekonomiska orsaker som att vara 
familjeförsörjare var ett annat skäl till att hålla sig aktiv i arbete. 
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Stöd för att vara aktiv 
Patienterna uttryckte osäkerhet över hur träning på ”rätt sätt” skulle 
utföras och ville ha handledning för att kunna träna utan att förvärra 
skadan. 

Individuellt anpassade träningsprogram och råd baserade på en noggrann 
undersökning värdesattes. Träningsråd som anpassats till patientens 
intressen och träningsmöjligheter ökade motivationen för att träna. 
Patienter som tidigare tränat hårt på gym eller med annan hårdare 
träning tvekade inför att fortsätta med det utan att ha fått råd och 
instruktioner. Denna tveksamhet kvarstod också efter tre månader. 
Eftersom det var vanligare att män hade tränat på gym eller med annan 
hård träning var det oftare de som tvekade inför att fortsätta med träning.  

Uppföljning hos sjukgymnast för att justera träningsprogrammet och följa 
hur rehabiliteringen fortskred, gjorde att patienterna kände sig säkrare 
och behöll sin träningsmotivation. De som fick handledda 
träningsinstruktioner var mer angelägna att träna efter tre månader. 

Mönster över hur kvinnor och män med 
rygg- och nacksmärta rapporterar besvär 
och hur dessa klassificeras enligt ICF  
(Studie IV) 
Genom en Principalkomponentanalys (PCA) identifierades fem 
signifikanta komponenter (P1-P5) (Tabell 9 ). De variabler som 
inkluderades i analysen presenteras i tabell 10. Hela modellen förklarade 
37% av variansen (R2cum) och prediktionsvärdet var 16,8% (Q2cum). 
Största variationen i materialet fångades av den fösta komponenten, som 
förklarade 17% av variansen. De två sista komponenterna uteslöts ur 
resultatrapportringen på grund av negativa prediktionsvärden. 

Variablerna/frågorna som förklarade varje PCA-komponent 
klassificerades till ICF-komponenter (inom parentes). För detaljer kring 
kodningen se tabell 10. 

Den första PCA-komponenten (P1) förklarades främst av frågor om 
funktion från formulären NDI och ODQ (Aktivitet/delaktighet), samt 
frågor om tilltro till sin förmåga, Self Efficacy (Kroppsfunktion) (Tabell 
10).
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Tabell 9. Förklaringsvärde och prediktionsvärde för modellen 

 R2X R2X(cum) Q2 Q2(cum) 
1 0,17 0,17 0,133 0,133 
2 0,0687 0,239 0,0249 0,154 
3 0,0518 0,291 0,02 0,171 
4 0,0417 0,332 -0,000769 0,171 
5 0,0376 0,37 -0,00378 0,168 
R2X =Förklaringsgrad, Q2= prediktionsvärde,(cum)=kumulativ 

 

Den andra PCA-komponenten (P2) förklarades främst av attityder och 
stöd på arbetet (Omgivningsfaktorer) samt av frågor om upplevd stress 
(Kroppsfunktion) (Tabell 10). 

Den tredje komponenten förklarades av frågor om smärta och symptom 
från muskler (Kroppsfunktion) samt frågor om hemarbete 
(Aktivitet/delaktighet) (Figur 3) De senare var negativt korrelerade till 
frågor om smärta och muskelsymptom. 

Ingen signifikant skillnad i t-score fanns mellan män och kvinnor i P1 
(p=0,404) men fanns däremot både i  P2 ( p=0,045) och P3 (0,003). Det 
fanns dock en överlappning mellan män och kvinnor, vilket illustreras i 
figur 4. I figur 3 syns till höger i figuren (högre värden på vertikal axel P2) 
att frågor om stress/spändhet korrelerar med frågor om stöd på arbetet. 
Inom motsvarande område i figur 4 finns fler kvinnor.  För motsvarande 
analys av komponent P3 kan man se att mindre hemarbete och rädsla för 
att skada sig (Tampa-skalan fråga 15) korrelerar med varandra och har 
gett större utslag för männen medan frågor om smärta och symtom från 
muskler är negativt korrelerade till frågor om hemarbete och har i större 
utsträckning angetts av kvinnor. 
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Tabell 10. ICF-kodning och laddningar för principalkomponent P1-P3  

Frågor från: 
ICF- 
kod  PCA 

  P1(P1/P1SE) P2 (P2/P2SE) P3(P3/P3SE) 
Neck disability index,  
Oswestry disibility questionnaire 
(Högre skattning indikerar mer hinder) 

       

Socialt liv                   D7 -0,18 (-13,81) -0,03 (-1,01) 0 (0,11) 
Sexualfunktion              D770 -0,18 (-13,36) -0,03 (-2,34) -0,02 (-0,54) 
Resor                     D470 -0,17 (-9,53) -0,06 (-2,71) -0,03 (-0,6) 
Koncentrationsförmåga      B140 -0,13 (-2,95) 0,12 (2,25) -0,02 (-0,58) 
Fritidsaktiviteter         D920 -0,19 (-21,19) -0,04 (-1,39) 0,03 (1,03) 
Bilkörning                 D475 -0,16 (-9,5) -0,06 (-2,41) -0,04 (-1,62) 
Arbete                     D850 -0,17 (-11,39) -0,06 (-2,46) 0,04 (1,62) 
Förmåga att sittaa                D415 -0,16 (-12,2) -0,02 (-0,41) -0,1 (-2,92) 
Sömn              B134 -0,12 (-6,88) -0,05 (-1,77) -0,02 (-0,71) 
Förmåga att stå a                 D415 -0,15 (-6,20) 0 (0,07) -0,06 (-1,76) 
Gångförmåga a                D450 -0,15 (-4,85) -0,02 (-0,54) 0 (0,05) 
Förmåga att lyfta                         D430 -0,16 (-9,16) -0,07 (-2,56) 0,01 (0,49) 
Personligomvårdnad          D5 -0,16 (-5,42) -0,07 (-2,98) -0,01 (-0,31) 
Smärtintensitet             B280 -0,16 (-8,47) 0,01 (0,18) -0,09 (-2,28) 
Self efficacy-scale  
(Högre skattning indikerar lägre tilltro) 
Tilltro till att: 

       

Stå tex  i en kö                         B1602 -0,16 (-16,42) -0,05 (-2,29) -0,04 (-1,17) 
Springa                    B1602 -0,15 (-9,79) -0,05 (-1,96) 0 (-0,03) 
Gå                         B1602 -0,13 (-2,98) -0,09 (-2,55) -0,03 (-0,80) 
Arbeta framlutad                        B1602 -0,15 (-12,34) -0,08 (-1,65) 0,04 (1,60) 
Sitta i en fotölj                         B1602 -0,14 (-8,38) -0,06 (-2,17) -0,05 (-1,31) 
Cykla                          B1602 -0,14 (-6,31) -0,11 (-3,45) 0,01 (0,49) 
Bära matkassar  
(2x 4-5 kg)                           B1602 -0,15 (-7,11) -0,05 (-1,51) -0,01 (-0,13) 

Sitta vid ett bord                         B1602 -0,16 (-8,69) -0,06 (-2,06) -0,05 (-1,65) 
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 ICF- 

kod  PCA 

  P1(P1/P1SE) P2 (P2/P2SE) P3(P3/P3SE) 
Krav, Kontroll, Stöd 
(Högre skattning indikerar större 
belastning) 

       

Kräver ditt arbete att du arbetar mycket 
hårt  (krav)                      nc -0,05 (-2,03) 0,13 (4,01) 0,05 (0,97) 

Kräver ditt arbete en för stor 
arbetsinsatts (krav)                       nc -0,04 (-1,36) 0,17 (3,79) -0,05 (-0,84) 

Har du tillräckligt med tid för att hinna 
med arbetsuppgifterna (krav)                                               nc -0,05 (-1,88) 0,13 (2,75) -0,08 (-1,74) 

Förekommer det ofta motstridiga krav i 
ditt arbete (krav)                                     nc -0,04 (-2,20) 0,12 (3,71) 0 (0,05) 

Får du lära dig nya saker i ditt arbete 
(kontroll)                       nc -0,01 (-0,28) 0,16 (4,07) 0,09 (2,27) 

Kräver ditt arbete skicklighet (kontroll) nc 0,01 (0,33) 0,09 (1,57) -0,04 (-0,81) 
Kräver ditt arbete påhittighet (kontroll)                       nc 0,02 (2,37) 0,04 (0,74) -0,04 (-0,55) 
Innebär ditt arbete att man gör samma 
sak om och om igen (kontroll)                  nc -0,01 (-0,46) 0,11 (3,06) 0,08 (2,29) 

Har du frihet att bestämma hur ditt 
arbete ska utföras (kontroll)                       nc -0,03 (-0,76) 0,13 (1,79) 0,12 (3,72) 

Har du frihet att bestämma vad som ska 
utföras (kontroll)                       nc 0,01 (0,16) 0,1 (2,07) 0,15 (3,49) 

Det är en lugn och behaglig stämning på 
min arbetsplats (stöd)               E425 -0,05 (-1,12) 0,23 (4,93) 0,07 (1,51) 

Det är god sammanhållning (stöd)          E325 -0,07 (-1,84) 0,21 (4,59) -0,01 (-0,23) 
Mina arbetskamrater ställer upp för mig 
(stöd)          E325 -0,06 (-1,60) 0,23 (4,50) 0,02 (0,39) 

Man har förståelse för att jag kan ha en 
dålig dag (stöd)              E325 -0,04 (-1,1) 0,26 (8,56) 0,02 (0,51) 

Jag kommer överens med mina 
överordnande (stöd)         E330 -0,06 (-1,55) 0,2 (3,05) 0,1 (4,17) 

Jag trivs bra med mina arbetskamrater 
(stöd)        

E325 -0,03 (-1,03) 0,25 (5,38) 0,03 (0,89) 

Fysisk arbetsmiljö (MUSIC) 
(Högre skattning indikerar högre 
belastining) 

       

Hur stor del av dagen har du ett 
stillasittande arbete          nc 0,02 (0,50) -0,06 (-1,16) 0 (0,03) 

Hur stor del av dagen har du ett så 
bundet arbete att du inte kan gå ifrån en 
kort stund när du vill                 

nc -0,03 (-1,2) 0,02 (0,60) 0,1 (2,21) 

Arbetar du vid dataskärm mer än två 
timmar/dag      E135 0,05 (2,35) -0,03 (-0,59) -0,05 (-0,76) 

Händer det att du i ditt arbete böjer dig 
på samma sätt många gånger           nc 0 (-0,07) 0,12 (2,32) 0,12 (4,61) 

Händer det att du i ditt arbete lyfter eller 
bär föremål som väger mer än 15 kg              nc 0 (-0,05) 0,05 (1,24) 0,08 (1,61) 
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 ICF- 
kod  PCA 

  P1(P1/P1SE) P2 (P2/P2SE) P3(P3/P3SE) 
Psykosocial arbetsmiljö QPS- nordic 
(Högre skattning indikerar högre 
belastning) 

       

Finns det klart definierade mål för ditt 
arbete (vänd)                 nc -0,04 (-1,18) 0,10 (1,61) -0,01 (-0,17) 

Vet du vilket ansvarsområde du har  
(vänd)                          nc -0,05 (-1,79) 0,10 (3,28) -0,02 (-0,35) 

Vet du precis vad som krävs av dig i ditt 
arbete (vänd)                                      nc -0,03 (-1,39) 0,02 (0,46) -0,08 (-1,51) 

Belönas man för ett väl utfört arbete på 
din arbetsplats (pengar, uppmuntran) 
(vänd)                                  

E330 -0,01 (-0,18) 0,21 (5,61) 0,01 (0,24) 

Tas de anställda väl omhand på din 
arbetsplats (vänd)                          E330 -0,06 (-1,16) 0,25 (7,12) 0,02 (0,62) 

I vilken utsträckning intresserar sig 
ledningen för personalens hälsa och 
välbefinnande(vänd)            

E430b -0,03 (-0,52) 0,24 (4,03) 0,07 (1,87) 

Påverkar kraven i ditt arbete ditt hem- 
och familjeliv på ett negativt sätt D760 -0,06 (-1,83) 0,11 (1,84) -0,05 (-0,71) 

Påverkar kraven från ditt hem/din familj 
ditt arbete på ett negativt sätt D850 -0,09 (-2,18) 0,03 (0,43) 0,02 (0,51)) 

Stress 
(Högre skattning indikerar mer stress)        

Jag känner mig spänd                  B152 -0,08 (-1,88) 0,19 (4,83) -0,08 (-3,46) 
Jag känner mig avspänd (vänd)                  B152 -0,07 (-1,93) 0,18 (6,12) -0,06 (-1,95) 
Jag känner mig rastlös                B152 -0,04 (-1,08) 0,13 (2,77) -0,05 (-1,39) 
Jag känner en stark inre spänning B152 -0,08 (-2,64) 0,15 (1,88) -0,08 (-2,05) 
Smärta och symtom i muskler 
(Högre skattning indikerar mer symtom)        

Hur länge har du sammalagt haft besvär 
under de senaste 12 månaderna från din 
nacke/ rygg           

nd 0,01 (0,32) 0,08 (0,99) -0,21 (-2,86) 

Hur ofta har du haft liknade besvär                 nd 0,04 (1,84) 0,07 (1,22) -0,11 (-1,33) 
Hur stark bedömer du att din 
ländryggsmärta eller värk 
(nacksmärta/värk) är för tillfället  

B280 -0,13 (-9,82) 0,03 (0,27) -0,22 (-6,74) 

Hur intensiv har din värsta 
ländryggsmärta/värk (nacksmärta/värk) 
varit under de senaste 7 dagarna              

B280 -0,11 (-8,00) -0,02 (-0,16) -0,2 (-14,5) 

Hur intensiv har din ländryggsmärta/värk 
(nacksmärta/värk) varit i genomsnitt 
under de senaste 7 dagarna       

B280 -0,12 (-8,66) 0,02 (0,21) -0,22 (-9,02) 

I vilken grad besväras du av 
muskelstelhet/stramhet i rygg/nacke                B780 -0,11 (-5,92) 0,04 (0,63) -0,17 (-2,93) 

I vilken grad besväras du av 
muskelkramper i rygg/nacke                    B780 -0,1 (-4,56) 0 (0,02) -0,12 (-2,95) 

I vilken grad besväras du av 
trötthetskänsla i rygg/nacke              B780 -0,08 (-2,89) 0,06 (0,55) -0,19 (-3,67) 
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 ICF- 
kod  PCA 

  P1(P1/P1SE) P2 (P2/P2SE) P3(P3/P3SE) 
Hem-, familjeliv och fritid 
(Högre skattning indikerar mer tid nu (vid 
smärta)) 

       

1a. Hur mycket tid använder du under en 
vecka för omvårdnad/ tillsyn av barn  D760 0 (0,04) 0 (-0,03) -0,04 (-0,83) 

1b. när du har besvär från nacke/rygg 
(mer, lika mycket, mindre) D760 -0,09 (-4,99) 0,02 (0,3) 0,1 (1,79) 

2a. Hur mycket tid använder du under en 
vecka för hemarbete (städa, laga mat, 
tvätta mm)                     

D6 0,07 (1,85) -0,04 (-0,37) -0,08 (-1,99) 

2b.Hur mycket tid använder du till 
hemarbete när du har besvär från 
nacke/rygg (mer, lika mycket, mindre)   

D6 -0,09 (-6,52) -0,02 (-0,26) 0,15 (1,55) 

3a. Hur mycket tid använder du under en 
vecka för att hjälpa släkt och vänner                    D660 0,06 (2,42) 0,03 (0,5) -0,06 (-1,23) 

3b.när du har besvär från nacke/rygg 
(mer, lika mycket, mindre) D660 -0,07 (-2,82) -0,1 (-1,11) 0,21 (4,83) 

4a. Hur mycket tid använder du under en 
vecka för underhåll och reparation av 
bostad                

D650 0,07 (3,35) 0,02 (0,28) -0,07 (-1,0) 

4b.när du har besvär från nacke/rygg 
(mer, lika mycket, mindre)  D650 -0,08 (-3,68) -0,08 (-0,79) 0,21 (5,62) 

5a. Hur mycket tid använder du under en 
vecka för skötsel av bil, mc mm D650 0,08 (2,60) -0,01 (-0,16) -0,07 (-1,18) 

5b.när du har besvär från nacke/rygg 
(mer, lika mycket, mindre) D650 -0,06 (-3,56) -0,06 (-0,65) 0,2 (5,3) 

6a. Hur mycket tid använder du under en 
vecka för att handla av mat                       D620 0,07 (2,56) -0,04 (-0,35) -0,11 (-1,67) 

6b. när du  har besvär från nacke/rygg 
(mer, lika mycket, mindre)               D620 -0,1 (-3,8) -0,08 (-0,93) 0,2 (6,42) 

7a. Hur mycket tid använder du under en 
vecka för motion, idrott (vänd) D920 -0,1 (-5,48) 0 (0,01) 0,21 (9,78) 

7b. när du har besvär från nacke/rygg 
(mer, lika mycket, mindre) D920 -0,11 (-4,88) -0,01 (-0,15) 0,22 (4,31) 

8a. Hur mycket tid använder du under en 
vecka för andra intressen än motion (ex 
musik, jakt, handarbete) (vänd)   

D920 -0,1 (-5,43) 0,03 (0,43) 0,08 (1,24) 

8b. när du har besvär från nacke/rygg 
(mer, lika mycket, mindre) D920 -0,08 (-3,06) -0,08 (-1,19) 0,19 (3,93) 
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 ICF- 
kod  PCA 

  P1(P1/P1SE) P2 (P2/P2SE) P3(P3/P3SE) 
Hem-, familjeliv och fritid, fortsättning        
Hur jämställd anser du att din parrelation 
är         E410 -0,08 (-4,52) -0,09 (-1,69) 0 (0,05) 

Påverkar nack- och ryggbesvären ditt 
familjeliv på ett negativt sätt    E310 -0,15 (-9,36) -0,02 (-0,52) -0,05 (-1,13) 

Påverkar kraven från ditt hem/din familj 
dina nack/ryggbesvär på ett negativt sätt      E310 -0,13 (-5,41) -0,03 (-0,52) -0,04 (-0,81) 

Har du någon sjuk eller gammal 
närstående som du hjälper med 
vardagliga sysslor, ser till eller vårdar/ 
Sjukt eller handikappat barn som du 
hjälper med daglig omvårdnad            

D660 -0,02 (-1,67) -0,03 (-2,02) 0 (0,01) 

Hur mycket tid för egen avkoppling har 
du i genomsnitt en vanlig arbetsdag 
(vänd)             

D760 0,01 (0,38) -0,04 (-0,62) 0,07 (1,19) 

EQ-5D 
(Högre skattning indikerar större 
påverkan) 

       

Rörlighet                     D450 -0,13 (-5,21) -0,08 (-2,79) -0,08 (-1,89) 
Hygien                        D5 -0,11 (-2,64) -0,04 (-1,28) -0,03 (-0,56) 
Huvudsakliga aktiviteter D859 -0,17 (-9,05) -0,06 (-3,85) 0,02 (0,68) 
Smärtor/besvär                 B280 -0,14 (-7,54) -0,02 (-0,33) -0,11 (-2,74) 
Oro/nedstämdhet                B152 -0,12 (-4,85) 0,08 (2,63) 0,05 (2,76) 
Hälsotillståndskattning  Nd-gh -0,1 (-4,47) 0,01 (0,19) 0,02 (0,41) 
Sjukskrivning 
(Högre skattning indikerar längre tid)        

Hur länge har du varit sjukskriven p g a 
dina rygg/nackbesvär de senaste 12 
månaderna        

nc -0,11 (-3,3) -0,01 (-0,15) -0,03 (-0,39) 
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 ICF- 
kod  PCA 

  P1(P1/P1SE) P2 (P2/P2SE) P3(P3/P3SE) 
Tampa scale 
(Högre skattning indikerar större rädsla) B152       

Jag är rädd för att jag kan skada mig 
själv om jag tränar                    B152 -0,08 (-3,01) 0,03 (0,98) 0,05 (0,67) 

Om jag försökte träna skulle min smärta 
öka            B152 -0,11 (-4,96) -0,01 (-0,18) 0,08 (1,63) 

Min kropp säger mig att jag har någon 
alvarlig åkomma              B152 -0,1 (-3,67) 0,04 (1,79) 0,02 (0,33) 

Min smärta skulle troligen lindras om jag 
motionerade (vänd)       B152 -0,07 (-3,93) -0,01 (-0,17) 0,05 (0,75) 

Människor tar inte mitt medicinska 
tillstånd tillräckligt allvarligt            B152 -0,08 (-4,29) 0,09 (2,47) 0,01 (0,37) 

Min skada har försvagat mig kroppsligen 
för resten av mitt liv          B152 -0,04 (-1,82) 0,01 (0,29) -0,04 (-0,49) 

Smärtan beror alltid på kroppslig skada       B152 -0,01 (-0,32) 0,04 (0,32) 0,12 (2,33) 
Bara för att någonting förvärrar min 
skada behöver det inte betyda att det är 
farligt (vänd)    

B152 -0,01 (-0,36) 0,07 (1,59) 0,12 (1,62) 

Jag är rädd för att jag skulle kunna 
skada mig själv oavsiktligt om jag 
tränade      

B152 -0,03 (-0,84) 0,02 (0,27) 0,03 (0,30) 

Att vara försiktig med onödiga rörelser är 
det bästa jag kan göra för att förhindra att 
smärtan förvärras              

B152 -0,05 (-1,97) 0,01 (0,09) 0,09 (0,99) 

Jag skulle inte ha så här ont om det inte 
var något farligt på gång i min kropp B152 -0,04 (-3,29) 0,06 (1,50) 0,13 (1,77) 

Även om det gör ont klarar jag mig bättre 
om jag är fysiskt aktiv(vänd)   B152 -0,04 (-2,16) 0,02 (0,17) 0,12 (1,11) 

Smärtan säger mig när jag ska sluta 
träna, så att jag inte skadar mig själv           B152 0,03 (2,86) 0,02 (0,71) 0,03 (0,58) 

Det är verkligen inte ofarligt för en 
person i mitt tillstånd att vara fysiskt aktiv             B152 -0,04 (-2,60) -0,04 (-0,84) 0,14 (2,92) 

Jag kan inte göra samma saker som 
andra eftersom det är för stor risk att bli 
skadad           

B152 -0,05 (-2,87) 0,03 (0,27) 0,16 (3,3) 

Även om någonting orsakar mig mycket 
smärta så tror jag faktiskt inte att det är 
farligt (vänd)         

B152 0 (-0,18) 0,03 (0,75) 0,06 (0,7) 

Ingen ska behöva träna när han eller 
hon har ont B152 -0,01 (-0,50) 0,06 (1,10) 0,09 (2,09) 
a Endast besvarad av ryggpatienterna, nc=inte klassificerad i ICF, nd-gh=not definable general health 
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DISKUSSION 
Resultaten i avhandlingen visade att patienter till största delen erbjöds 
lika behandlingar hos sjukgymnasten, oavsett om de var kvinnor eller 
män. Intervjuerna i studie II visade att patienter både kvinnor och män 
hoppades att de skulle bli tagna på allvar och ville få en förklaring till 
smärtan. De ville också vara delaktiga i bedömning och behandling, bli 
individuellt bedömda och behandlade och omhändertagna i en trygg 
miljö. Kvinnor och män uttryckte dock detta på olika sätt i mötet med 
vården. 

Alla patienter i intervjustudien hade föreställningar om ”den sköra 
kroppen”. Detta fick olika konsekvenser i kontakten med vården och hur 
de hanterade sina dagliga liv. 

Frågor om nedsatt funktion och tilltro till den fysiska förmågan förklarade 
mest för både kvinnor och män, som sökte vård för rygg och nacksmärta. 
Frågeområden som förklarade något mindre, men där kvinnor och män 
svarade olika var frågor om stress och socialt stöd på arbetet samt smärta 
och arbetsuppgifter i hemmet.  

Avhandlingens resultat kommer att diskuteras i relation till ICF och tabell 
2, som presenterades i inledningen. Eftersom genus som socialt och 
kulturellt konstruerat kön är den sammanhållande länken i avhandlingen 
diskuteras de kontextuella faktorerna först. 

Omgivningsfaktorer 
Kategorin attityder under komponenten omgivningsfaktorer, visade sig 
vara viktig i analysen av hur genus påverkade rehabilitering. Attityder hos 
familj, vänner, sjukvårdspersonal och i samhället i övrigt avspeglar 
konstruktioner av genus i det sätt, som vi talar, skriver om och 
klassificerar människor när män tillskrivs vissa egenskaper och beteenden 
och kvinnor andra. Connell (9) talar om detta som symboliska relationer. 
Attityder kring genus kan påverka fungerandet hos patienter med rygg- 
och nackbesvär. Dessa attityder skapas socialt och kulturellt bland annat i 
mode, massmedia, film och reklam, men också i vårt sätt att tala i det 
dagliga livet. I avhandlingsarbetet såg vi hur symboliska relationer i form 
av attityder påverkade patienterna med rygg- och nackbesvär inom några 
olika områden. 

Attityder i sjukvården 

Val av behandlingsmetoder  

Patienterna blev i studie I erbjudna liknande behandlingsåtgärder oavsett 
om de var män eller kvinnor. Andra studier har visat att patienter med 
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rygg- och nackbesvär med likartade symtom föreslogs olika behandling av 
läkare utifrån om de var kvinnor eller män och om det var en kvinnlig 
eller manlig läkare som föreslog behandlingen (21, 22). Att det i vår studie 
inte var någon skillnad kan ha berott på att enkätfrågorna var breda och 
fångade in många olika behandlingar där till exempel ledrörlighetsträning 
innehöll både manipulation, ledmobilisering och aktiva och passiva 
rörelser.  

Även om manliga och kvinnliga sjukgymnaster i huvudsak valde liknande 
behandlingsmetoder, var det större chans att patienten fick akupunktur 
eller behandling inom psykosomatik om sjukgymnasten var kvinna och 
behandling med ledrörlighetsträning om sjukgymnasten var man.  
Anledningen till detta kan vara att sjukgymnasterna gjorde olika val 
utifrån intressen eller förväntningar från patienten men andra studier har 
visat att sjukgymnastens syn på behandlarrollen också är påverkad av 
genus (70, 71). Kvinnliga sjukgymnaster beskrev en mer omvårdande och 
empatisk roll medan männen beskrev sjukgymnastrollen som målinriktad 
och effektiv (70). Detta stöder också att manliga sjukgymnaster i mindre 
grad valde att behandla med unika kombinationer av behandlingsåtgärder 
i studie I. Vi vet inte om sjukgymnasternas specialinriktning var tydligt 
uttalad för patienterna i denna studie. Det kan vara positivt för 
patienterna att välja den behandling (sjukgymnast) som de tror passar 
bäst. I en Svensk studie valde kvinnor oftare sjukgymnastisk behandling 
och män oftare behandling hos alternativ vårdgivare vid ryggsmärta (59). 
Positiva förväntningar på den behandlingsmetod man erbjuds är bra. En 
studie av Goffaux et al (72) antyder att höga förväntningar ger upphov till 
smärtmodulerande mekanismer i centrala nervsystemet. Förväntan på 
behandling vid nybesök har också visats predicera funktionshinder efter 
ett år hos patienter med rygg- (73) och nackbesvär (74). 

Stereotypa budskap  

I studie III framkom att kvinnorna oftare än männen uppmanades att ta 
det försiktigt av hälso- och sjukvårdspersonalen. I kombination med deras 
egen oro för att förvärra skadan ledde det till att de tvekade att fortsätta 
arbeta. Young (75) skriver om hur stereotypa förväntningar och 
föreställningar kring kvinnor kan leda till att kvinnor inte uppmuntras att 
utveckla sina fysiska förmågor och färdigheter. I och med att hon 
erkänner sig som flicka, finns det risk att hon uppfattar sig som ömtålig 
menar Young. Den kvinnliga stil som utvecklas, handlar då om hur man 
ska föra sig och röra kroppen. Det kan ta sig i uttryck som till exempel så 
kallat ”tjejkast”, att kasta bara med underarmen istället för att använda 
hela kroppen och hela armen. Några andra exempel är hur kvinnor inte 
vill ta plats utan sitter med benen i kors, men också hur hon går och 
utövar sport. Uppmärksamheten splittras då mellan det mål som ska 
uppnås och den kropp som ska utföra, en kropp som måste skyddas från 
att skadas. Detta leder till en ambivalens mellan att tro sig kunna och att 
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inte kunna. Att vara både ett objekt och ett subjekt. Young menar att detta 
är ett förkroppsligande av sexistiskt förtryck (75). 

Männen fick inte försiktighetsbudskap utan budskap om att smärtan 
”hörde till” och då ofta relaterades till fysiskt tungt arbete eller hård 
träning. Denna typ av budskap ledde till att de fortsatte att arbeta. Män är 
mindre sjukskrivna än kvinnor (31, 32). I vilken utsträckning olika 
budskap vid vårdsökande påverkar sjukskrivningen är dock oklart. Det är 
känt att stereotypa föreställningar om maskulinitet, leder till att män 
utvecklar ett negativt beteende i förhållande till kropp och hälsa, som ett 
ökat risktagande, större alkoholintag och att de söker vård för sent (76). 

I de kvalitativa studierna finns endast patienternas berättelse med och 
inte vårdgivarens. Kommunikation sker i interaktion och det är möjligt att 
kvinnorna var mer mottagliga för försiktighetsbudskap och män för att 
smärta hörde till och att detta speglades i intervjun. Det förekom också 
motstånd mot dessa typer av budskap både hos kvinnor och män. 

Stereotypa föreställningar om patienter har studerats tidigare. Foss och 
Sundby (77) såg i en studie att, vårdpersonal hade klara föreställningar 
om skillnaderna mellan manliga och kvinnliga patienter. Oavsett om det 
var manliga eller kvinnliga sjuksköterskor eller läkare beskrev de sina 
kvinnliga patienter som mer krävande än manliga patienter, och att de 
upptog mer av personalens tid (77). 

Stereotypa synsätt och budskap kan leda till att både behov av träning och 
behov av anpassningar på arbetsplatsen kan förbises. Det behövs 
ytterligare studier, för att öka kunskapen om hur attityder kring genus 
påverkar den sjukgymnastiska rådgivningen och behandlingen. 

Attityder i samhället  

Patienter med ryggbesvär har i tidigare studier beskrivit att de känt sig 
misstrodda när de beskrivit sina besvär (78, 79). I avhandlingsarbetet 
förekom ordet gnällkärring vid flera tillfällen i intervjuerna av kvinnorna. 
De ville inte uppfattas som en gnällkärring, det vill säga en som klagar 
utan anledning.  

Margareta Svahn som studerat skällsord från historia till nutid skriver att 
skällsord demaskerar samhälleliga värderingar och kulturella attityder 
(80). Jag tolkar resultatet i avhandlingen som att det kan vara en dubbel 
börda att vara kvinna med ryggbesvär. Det verkar särskilt för kvinnor 
finnas samhälleliga attityder, som leder till en form av social kontroll där 
kvinnors uttryck för smärta inte ska tas på allvar (81). Det tas också i 
uttryck som Dubbeltydighet i studie II. Patienterna var rädda för att 
identifieras med en person som hade ont i ryggen eller nacken, samtidigt 
som de hade allvarliga problem, som de behövde hjälp med. De 
förväntade sig att inte bli tagna på allvar. Liknande erfarenheter 
rapporteras i en finsk studie av kvinnliga patienter med ryggbesvär (82). 
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Känslan av att bli misstrodd var en av tre faktorer som utmärkte kvinnors 
upplevelser vid rehabilitering (51). I vår studie gällde detta både patienter 
med tidigare erfarenhet av rygg- och nacksmärta och de som sökte för 
första gången.  

Personligt stöd på arbetet  

Kvinnor rapporterade lägre socialt stöd på arbetet och mer stress än män 
i studie IV. Detta samband har tidigare rapporterats i andra studier (83, 
84) och lågt socialt stöd på arbetet kan leda till både nacksmärta (84, 85) 
och ryggsmärta för kvinnor (84). Det finns forskning som tyder på att 
kvinnor i högre utsträckning än män, söker socialt stöd på arbetet 
beroende på stereotypa mönster av kvinnligheter (86). Andra menar att 
denna skillnad snarare beror på den segregerade arbetsmarknaden och på 
arbetsmiljön inom kvinnligt dominerade arbetsplatser (83). I figur 4 ser 
man att i vår studie var överlappningen stor i materialet, vilket tyder på 
att det även kan vara andra faktorer än genus som har betydelse. Exempel 
på sådana faktorer skulle kunna vara arbetsmiljö på kvinnodominerade 
arbetsplatser eller socioekonomiska faktorer.  

Om urvalet hade varit större skulle man kunnat undersöka om det fanns 
gemensamma faktorer som förklarade den upplevda stressen och det låga 
sociala stödet hos kvinnorna i den undre kvadranten till höger i figur 4. 

Personfaktorer 

Skam 
De ”Dubbeltydiga” i studie II hade svårt att identifiera sig som en person 
med rygg- och nackbesvär. Andra studier har visat på svårigheten att 
identifiera sig i rollen som kvinna med smärta i rörelseorganen, och det 
stigma det innebär (51, 81). Även för män kan smärta i rörelseorganen 
innebära en identitetskris, då i samband med arbetsanpassning där andra 
och lättare, ”mindre maskulina” arbetsuppgifter måste göras (51). I vår 
studie identifierade sig männen oftare med den mer positiva identiteten, 
”den tungt arbetande”. Ingen av dem var sjuskrivna vid den andra 
intervjun. Ferguson et al (87) menar att könsstereotypa, oönskade 
identiteter kan leda till skamkänslor. De två mest framträdande 
stereotyperna i studie II och III var ”gnällkärringen” och ”arbetaren som 
slet hårt”. Skamkänslor var vanligt bland kvinnorna i intervjustudien och 
skulle alltså kunna förklaras av den oönskade identiteten 
”gnällkärringen”. Skamkänslor leder inte framåt, och möten i vården som 
ledde till skamkänslor hos patienten försenade återvändande till arbete 
för sjukskrivna patienter i en studie (88). Enligt Sheff  uppstår skam ur 
känslor av att sociala band hotas, och att personen som känner skam ser 
sig själv som negativ i andras ögon (89). Patienterna i intervjustudien 
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utryckte att man var rädd att inte bli tagen på allvar, att bli negativt sedd 
av den man mötte i vården.  

Bartky (90) menar att skam sällan har något att göra med faktiska 
gärningar utan snarare med människors status i sammanhanget av en 
social hierarki. I genussammanhang förknippas hierarki med kvinnors 
underordning i samhället, till exempel fördelning av makt eller 
ekonomiska resurser. Det kan vara en mer diffus maktordning där vårt 
sätt att tala, skriva om, eller hur framställningar i media görs bidrar till 
föreställningar om identitet och värde (15). I vården är patienten alltid i 
ett underläge. Det kan tänkas att kvinnor blir underordnade i dubbel 
bemärkelse i vården, både som patient och kvinna. Medicinsk teori och 
praktik har  varit, och är fortfarande, i hög utsträckning konstruerad av 
män, utgår från manliga kulturella ramar och mäns uppfattning och språk 
(39). 

De patienter i vår studie som kände skam men som blev bekräftade i 
mötet i vården fick handlingsberedskap, kunde gå vidare och blev mindre 
skamfyllda. Rehabiliteringspersonalen har en viktig roll, i mötet med 
patienten.  Att bli tagen på allvar leder till att patienten lättare finner en 
känsla av identitet och ansvarstagande, vilket har en central roll för att 
uppnå mening och sammanhang vid kronisk smärta (91). Vårdgivare som 
behandlar patienter med rygg- och nackbesvär måste lära sig känna igen 
dessa patienter för att förhindra att skammen fördjupas. Att bli tagen på 
allvar var viktigare för patienterna i vår studie än tillfrisknande vilket det 
också finns stöd för sedan tidigare (92). 

Aktivitet/delaktighet 

Kommunikation 
Kommunikation är en kategori under komponenten Aktiviteter och 
delaktighet. Kommunikation är något som kräver flera parter men i 
avhandlingsarbetet har vi endast studerat en part, nämligen patienterna. 

I intervjustudien (Studie II och III) använde idealtyperna delvis olika sätt 
att kommunicera sina besvär. Fler män hörde till de ”Säkra” och fler 
kvinnor till de ”Dubbeltydiga”. Att kvinnor och män med likartade 
symptom presenterar dem på olika sätt har även visats i andra studier 
(36, 93). Männen ställde krav när de sökte hjälp, medan kvinnorna 
hoppades på hjälp när de beskrev sina symtom (36). ”De dubbeltydiga” 
försökte övertyga om allvaret i sina besvär. Cote och Coutu (51) beskriver 
att kvinnor som känner sig misstrodda i vården förstärker sina uttryck 
när det gäller smärta (51). Detta kan leda till att de upplevs mer 
känslomässiga och klagande, vilket i sin tur kan leda till att deras symtom 
undervärderas (51). 
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Funktionshinder 
I studie IV framkom att frågor om funktionsnedsättning i dagliga 
aktiviteter ur Neck Disibility Index (NDI) och Oswestry Disability 
Questionnaire (ODQ) var de frågor som tillsammans med tilltro till fysisk 
förmåga, gav mest information om patienterna. Det fanns inga skillnader 
mellan kvinnor och män hur de svarat på de frågorna. Det stöds av 
resultat i andra svenska studier, som inte heller visat skillnad i NDI eller 
ODQ mellan kvinnor och män i likande populationer som i vår studie (74, 
94).  

Arbete i hemmet 
Resultatet i studie IV visade att männen i större utsträckning än 
kvinnorna avstod från arbetsuppgifter i hemmet, som att reparera bostad, 
underhålla bilen, göra inköp och hjälpa släkt och vänner, när man hade 
smärta i förhållande till när man var smärtfri. De uppgifter som männen 
avstod från är lättare att skjuta upp än det mer dagliga arbetet, till 
exempel hushållsarbete som kvinnor traditionellt ägnar mer tid åt. Här är 
det viktigt att påpeka att överlappningen var stor för kvinnor och män 
(Figur 4). I Sverige är det kvinnorna som gör den största delen av det 
obetalda arbetet (28 timmar/vecka mot 20 timmar/vecka för män) (19). 
Hemarbete var en av tre faktorer som hade störst betydelse för utgången 
av rehabiliteringen för kvinnor med smärta från rörelseorganen (51). 
Kvinnor kände stort ansvar för hemarbete och familj och prioriterade det 
före arbetsliv när arbetsrollen inte var tydlig (51). Connell beskriver den 
segregerade arbetsfördelningen mellan män och kvinnor både i hemmet 
och i arbetslivet som produktionsrelationer och menar att det är en av 
fyra centrala faktorer i hur genus struktureras (9). Inom rehabilitering är 
viktigt att vara medveten om de olika förutsättningar som kan finnas både 
i hemmet och på arbetet för kvinnor och män.  

Delaktighet vid besök i vården 
Patienterna i studie II uttryckte en önskan om att få vara delaktiga i 
vården. De ”dubbeltydiga” var extra måna om att få hjälp till självhjälp i 
jämförelse med de ”Säkra”, som även kunde tänka sig att få passiv 
behandling. Under senare år har fokus inom rygg- och nackbehandling 
flyttats från passiv behandling och sjukskrivning, till att ha mer fokus på 
fortsatt aktivitet (95, 96). Andra studier visar att patienter med lång 
erfarenhet av rygg- och nacksmärta, önskar att få större delaktighet (34) 
och mer individuell behandling (92). Större delaktighet kombinerat med 
information och empati har visats ge nöjdare patienter (97). 

I studie III uttryckte patienterna betydelsen av att få stöd i att vara fysiskt 
aktiv genom tydliga råd och handledda instruktioner. Det är väsentligt att 
uppmärksamma patienternas individuella behov, och vilket stöd som 
behövs. Råden om fortsatt fysisk aktivitet vid akuta rygg- och nackbesvär 
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bygger på evidens (27, 95). Råden kan tyckas enkla att ge och svåra att 
missuppfatta, men i studie III tvekade även träningsvana patienter att 
vara fysiskt aktiva på den nivå de brukade vara, före de fick ont i ryggen 
eller nacken. Vad som var normal aktivitet varierade mycket mellan 
patienterna. Vid rådgivning kan vårdpersonal behöva påminnas om att 
evidensbaserad medicin även innefattar patientens behov och preferenser 
(98).  

Kroppsfunktion/struktur 

Smärta 
Smärta är en kategori under kroppsfunktion och i avhandlingsarbetet 
studerades smärta mer specifikt genom frågeformulär i studie IV. 
Kvinnorna rapporterade mer intensiv smärta än männen Det har 
rapporterats tidigare men orsaken till detta är oklar (44). Smärta kan 
kommuniceras på olika sätt och forskning tyder på att det skiljer mellan 
den typ av kommunikation som görs via kroppen, så kallat 
smärtbeteende, till exempel undvikande rörelser eller grimaser, och det 
man kommunicerar verbalt eller via enkäter (99). Verbala uttryck för 
smärta anses vara mera påverkade av kontextuella faktorer, medan 
smärtbeteende är mer automatiserat (99). Sullivan et al fann att 
självrapporterad smärta påverkades av den sociala omgivningen, och 
rapporterades i högre utsträckning av kvinnor (46). Detta kan vara ett 
utslag av att det är mer socialt accepterat för kvinnor att uttrycka smärta, 
och att män förväntas vara starka och osårbara, vilket leder till att män 
upplever sig tvingade att inte uttrycka svaghet eller smärta (100). Hur 
känslor stuktureras utifrån genus där vissa känslor tillskrivs kvinnor och 
andra tillskrivs män benämner Connell för känslomässiga relationer (9). 
Hon menar att denna dimension av genus är viktig och delvis kan förklara 
maktfördelning och arbetsfördelning, som till exempel föräldraroller (9).  

Rörelserädsla 
Frågorna om rörelserädsla från Tampaskalan föll inte ut i någon 
komponent med undantag av frågan som löd; att inte göra samma saker 
som andra eftersom det är för stor risk att bli skadad. Den frågan var 
negativt korrelerad till hemarbete, fysisk träning och fritidsaktiviteter. 
Trots låga nivåer på Tampaskalan kan detta tyda på en viss rädsla för 
fysisk aktivitet hos män. Vid rörelserädsla har man i några studier sett 
skillnader i rapportering mellan kvinnor och män, där män med kronisk 
smärta (101) och i ortopedisk öppenvård (102) rapporterade mer 
rörelserädsla än kvinnor. I en andra studier i primärvården kunde man 
däremot inte se sådana skillnader (103, 104). Männen i studie IV 
rapporterade i högre utsträckning än kvinnorna en olycka i samband med 
rygg- och nackbesvären. Smärta som kommit plötsligt var orsak till högre 
skattad rörelserädsla i en studie (103). Patienterna i studie III beskrev sin 
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rädsla för fysisk aktivitet, som något som växlade mellan olika uppgifter. 
Till exempel kunde de uttrycka rädsla för att träna men inte för att arbeta. 
Rörelserädsla utvecklas tidigt hos patienter med ryggbesvär (105) och det 
skulle behövas mer forskning kring detta ur ett genusperspektiv. 

Det var kvinnorna som fick budskap om att ta det försiktigt i studie III. 
Utifrån det kunde man förvänta sig att kvinnor skulle vara mer 
rörelserädda och ha lägre tilltro till sin förmåga. Inga skillnader hittades 
mellan kvinnor och män vad gäller tilltro till fysisk förmåga i studie IV. 
Inte heller Denison et al såg detta i en annan svensk studie (94).  

Patienterna i studie III beskrev sina besvär utifrån ”den mekaniska 
kroppen” och de placerar orsaken till sina besvär under kroppsfunktioner 
och kroppstrukturer. Sjukgymnasternas val av behandlingsmetoder i 
studie I  var  också inriktade mot denna komponent då smärta, träning 
och ledrörlighet hör hit. Liknande mönster kunde ses i en Irländsk studie 
(106) där även information var en av de vanligaste åtgärderna. Önskan 
om att få en förklaring till besvären kan i vissa fall vara svår att 
tillmötesgå när patienten har förväntningar på en förklaring på 
kroppsfunktions/strukturnivå och där sjukgymnasten kanske inte hittar 
någon orsak till smärtan där. Då skulle ICF kunna vara en hjälp. Salmon 
(41) poängterar vikten av utbildning i hur man ger information på ett bra 
sätt i dessa situationer. 

Avhandlingsarbetet har inte fokuserat på kroppsstruktur eller 
kroppsfunktion. Det kan upplevas som en brist i en avhandling som 
handlar om rehabilitering och sjukgymnastik. Eftersom fokus har varit på 
genus som socialt och kulturellt konstruerat kön är det naturligt att de 
kontextuella faktorerna har fått ta mer plats. De kontextuella faktorerna 
kan emellertid också påverka kroppsfunktion och kroppstruktur. Det är 
viktigt att komma ihåg att kroppen aldrig kan existera utan sin omgivning 
och att biologiska skillnader mellan kvinnor och män inte nödvändigtvis 
är genetiska. Det är inte bara anatomi som sätter gränserna för 
kroppsfunktion, utan också kroppsfunktion som sätter gränser för 
anatomi (107). 

Att använda ICF 

Att klassificera – bedöma vad som är normalt 
Att använda ICF för att klassificera innebär att man bedömer vad som till 
exempel är funktionshinder, funktionsnedsättning och vad som är 
hindrande respektive underlättande faktorer. Den som gör bedömningen 
gör detta utifrån sin syn på världen, hälsa, rygg och nackbesvär och flera 
andra faktorer, däribland genus. 

ICF är verktyg vid bedömningar men tillhandahåller också ett synsätt på 
fungerande. Att klassificera innebär också ansvar. Hammel skriver i en 
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kritisk artikel: att när man använder sig av klassifikationer som ICF måste 
man komma ihåg att normer inte representerar biologiska realiteter, utan 
är mänskliga antaganden (108). 

Avhandlingsarbetet har gett exempel av på vilket sätt genus kan ha 
betydelse, vid sjukgymnastens bedömning av patienter med rygg- och 
nackbesvär. Sjukgymnaster bör reflektera mer över vad som bestämmer 
deras syn på patienter, vilka hinder/möjligheter man ser och vilka 
behandlingar man väljer. Vad är det som styr? Att klassificera har med 
makt att göra och det man väljer att se kan få stor betydelse för patienten 
(108). Forskning som studerar skillnader mellan kvinnor och män kan 
vara svår att tolka utan att värdera. Vad är bra vad är dåligt, vad är 
normen? Är skamkänslor enbart negativa eller är det bra att känna skam 
så att man tar tag i sin egen träning? Är det bra att känna en stark 
identitet, som den hårt arbetande, som fortsätter att arbeta trots smärta? 
Vem förlorar respektive vinner på ett stereotypt sätt att se på kvinnor och 
män? Eftersom det är ytterst få som egentligen passar in i stereotyperna 
kommer de flesta att förlora.  

Två synsätt 

I konstruktionen av ICF som modell (Figur 1) har man försökt förena två 
olika synsätt på hälsa och hälsotillstånd- dels den medicinska modellen – 
och dels den sociala modellen. Modellerna har olika utgångspunkt för att 
bedöma vad som är orsak till sjukdom och vad som är funktionshinder 
(42). ICF vill på så sätt visa på olika perspektiv och beskriva en 
sammanhållen syn på hälsa utifrån ett biologiskt, ett individuellt och ett 
socialt perspektiv. Denna möjlighet ställer också till problem eftersom 
olika synsätt på hälsa grundas på olika syn på världen. Kritik har också 
riktats mot att de två modellerna som utgör bakgrund till ICF inte 
beskrivits tydligare (109). Några exempel är att det under komponenten 
personfaktorer skrivs ras och inte etnicitet, att det i den svenska 
översättningen står kön och inte genus och att sexuell läggning inte 
nämns alls (42). Personfaktorer som kontextuell faktor borde ge det 
sociala perspektivet. 

Utifrån definitionen för personfaktorer (42) skulle man kunna ange 
rörelserädsla, tilltro till sin fysiska förmåga och känslor av stress som 
personfaktorer. Jag har i avhandlingsarbetet valt att placera dessa som 
kroppsfunktioner med motiveringen att smärta också är en 
kroppsfunktion. I samtliga dessa fall är det subjektiva upplevelser man 
klassificerar.  

ICF skulle kunna vara ett användbart verktyg för att identifiera hur genus 
påverkar fungerande för patienter inom rehabilitering. En fördel är att 
modellen gör det tydligt hur genus genom socialt förkroppsligande kan 
påverka alla komponenter i modellen och att detta är reversibelt. 
Avhandlingsarbetet har begränsats till att studera några kategorier under 
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varje komponent som kan vara av betydelse för patienter med rygg- och 
nackbesvär. Modellen behöver därför utvecklas.   

I det fortsatta utvecklingsarbetet med ICF får man inte begränsa 
tänkandet till den biomedicinska modellen. Det finns en fara för det vid 
utvecklingen av sjukdomsspecifika så kallade ”core-sets”, där specifika 
koder för olika diagnoser väljs ut till exempel för ryggsmärta och stroke 
(110). Kultur, genus, etnicitet och sociala förutsättningar kan ha större 
inverkan på vilka faktorer som har betydelse för en persons fungerande än 
en specifik diagnos. 

Scherer och Dicowden påpekar vikten av att lyfta personfaktorer och 
omgivningsfaktorer för att stärka kvinnors behov och belysa det utifrån 
olika kulturer (111). Det bör även uppmärksammas hur ålder, etnicitet, 
social klass och sexuell läggning påverkar rehabilitering. Dessa faktorer 
samverkar och skulle kunna bidra till ytterligare behov (112). I en 
sammanställning över publicerade vetenskapliga artiklar som rörde 
utveckling av ICF mellan åren 2001-2009, kunde man konstatera att 75% 
av artiklarna kom från Europa och 15% från Nordamerika (113). I det 
internationella arbetet med utvecklingen av ICF är det viktigt att patienter 
från flera olika kulturer samarbetar, särskilt med tanke på att de 
kontextuella faktorerna ser så olika ut. Genus och hälsa måste studeras ur 
både ett lokalt men också ett globalt perspektiv. Detta för att tydliggöra 
strukturer som formar vår och omvärldens syn på hälsa ur ett 
maktperspektiv, där västvärlden dikterar ramarna (114). 

Kliniska implikationer 
Som sjukgymnast är det viktigt att bli medveten om hur genus kan 
påverka både val av behandlingsmetod i kliniska behandlingssituationer 
och information till patienten. Det är viktigt att reflektera kring motivet 
till de val man gör så att de utgår från patientens individuella behov och 
inte från stereotypa föreställningar. 

Det är också viktigt att vara medveten om patientens föreställningar om 
hur kvinnor och män är/borde vara eftersom detta påverkar hur patienten 
framställer sina problem både muntligt och i enkätsvar.  

Metoddiskussion 
Alla fyra studier i avhandlingen är gjorda i Västerbottens län. Deltagarna 
representerar både stad och landsbygd. Västerbotten är ett glesbygdslän, 
men den svenska sjukvården har en relativt likartad struktur över landet, 
varför resultaten bör vara generaliserbara i en större kontext som till 
exempel i ett skandinaviskt perspektiv. Könsstereotypa föreställningar 
kan dock variera utifrån olika lokala kulturer. 
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En begränsning i arbetet är att ett etnicitets- och klassperspektiv saknas i 
analysen. Tidigare studier har visat att etnicitet, social klass (100) och 
utbildning (115) kan ha inverkan på hur nöjda patienter är med vården. 
Intentionen var att inkludera även dessa undergrupper men urvalet blev 
för litet för ytterligare subanalyser. Det studerade urvalet representerar 
dock den kliniska verkligheten. Till den bilden hör också att färre män än 
kvinnor besökte sjukgymnast. Andelen män var lika stor som i jämförbara 
studier (116, 117). 

Vi gjorde två enkätstudier i klinik (Studie I och IV) för att få en 
uppfattning om vilka behandlingsmetoder som användes vid 
patientarbete och hur patienterna rapporterade sina besvär när de kom 
till sjukgymnast i klinik. Enkäter valdes för att få så mycket information 
som möjligt för att ge en bred bild av hur det såg ut i Västerbottens län.  

De båda enkätundersökningarna var tvärsnittsstudier vilket är en 
begränsning då datainsamling över tid hade gett en mer tillförlitlig 
information. Detta var också tanken med studie IV. Orsaker till att 
uppföljningsdata inte kunde inhämtas var flera, men i den kliniska 
verkligheten måste studieupplägg konkurrera med andra uppgifter. Det 
finns inte heller någon tradition eller organisation för kliniknära 
forskning för sjukgymnaster i primärvården i Västerbotten. Under 
insamlingsperioden för studie IV påbörjades också en omfattande 
omorganisation i primärvården och flera deltagare i projektets 
arbetsgrupp arbetade på kliniker, som fick sina samarbetsavtal med 
landstinget uppsagda. 

Jag har lång erfarenhet av arbete som sjukgymnast i primärvården. När 
jag gjorde intervjuerna i studie II och III försökte jag sätta min 
förförståelse åt sidan för att kunna upptäcka ny och oväntad information 
under intervjuerna. Detta underlättades av att intervjuguider användes 
och att patienterna inte visste vilken profession jag hade. Under 
analysarbetet användes triangulering för att stärka trovärdigheten. 
Resultatet har också presenterats och diskuterats i olika forum med 
kompetens från genusvetenskap, sjukgymnastik och kvalitativ metod, och 
där deltagarna varit både män och kvinnor för att få olika perspektiv på 
analysen (118). 

Det går inte att utesluta att identiteten som kvinna och sjukgymnast ändå 
kan ha påverkat resultatet. Det är en reflektion som har följt genom hela 
analysarbetet och alternativa tolkningar har testats. Det är en styrka att 
två intervjuer gjordes med intervjupersonerna. Det gav tillfälle att ta upp 
oklarheter eller nya frågor utifrån föregående intervju och analys. 

I studie II och III är det bara patienternas röst som hörs. Resultatet 
handlar inte om vad som egentligen sades mellan patienter och 
rehabiliteringspersonal under besöket/besöken i vården. Resultatet kan 
ha blivit påverkat av att patienterna ville ge korrekta svar. Även vid 
insamling av enkätdata kan svaren vara färgade av att deltagarna i 
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studierna vill svara på ett korrekt sätt. Detta har tidigare observerats till 
exempel i en studie om jämställdhet (119). 

De fyra delstudierna i avhandlingen var gjorda i klinik och detta är en 
styrka då resultatet kan generaliseras för att gälla där.   

Inga deltagare i studierna har varit medvetna om syftet att studera genus. 
Detta för att undvika att få svar som påverkats av hur man tror att man 
borde svara för att vara korrekt. 

ICF-klassifikationen av frågorna i studie IV var svår att utföra. Till flera av 
frågorna om arbetsmiljö kunde vi inte hitta någon lämplig kod. De har nu 
kodats som ”not definable” men hör egentligen hemma under 
omgivningsfaktorer. 
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SLUTSATSER 
Den socialt och kulturellt föränderliga konstruktionen av kön, som 
benämns genus hade viss betydelse för hur sjukgymnaster valde 
behandlingsmetod för patienter med rygg- och nackbesvär. Kvinnliga 
sjukgymnaster valde oftare behandling med akupunktur och behandling 
mot psykiska funktioner medan manliga sjukgymnaster oftare valde 
ledrörlighetsträning vilket kan bero på genusstereotypa roller. Vid val av 
behandlingsmetod fick manliga patienter och kvinnliga patienter liknande 
behandlingar.  

Patienternas förväntningar när de sökte vård och deras erfarenheter efter 
tre månader kunde sammanfattas i en önskan om att bli bekräftade. 
Kvinnor och män beskrev fem kategorier viktiga för att känna bekräftelse. 
Genus hade betydelse för hur kategorierna framställdes och för hur 
patienterna beskrev sina erfarenheter. 

Resultatet i studie II kan ha påverkats av att patienterna blev medvetna 
om sina egna förväntningar före det första besöket. Detta kan ha påverkat 
hur de uppfattade vården och hur de presenterade sina erfarenheter vid 
uppföljningsintervjun 

Alla patienter upplevde rädsla för att skada ”den sköra kroppen” men 
rädslan resulterade inte i en rädsla för fysisk aktivitet hos alla patienter. 
Råden från sjukvårdspersonal kunde variera utifrån om patienten var en 
kvinna eller man. Kvinnor fick oftare budskap om att ta det försiktigt. 
Män fick i större utsträckning höra att smärtan hörde till ett tungt arbete 
eller hård träning. 

Stress, socialt stöd, smärta och arbete i hemmet rapporterades olika i ett 
frågeformulär utifrån om man var kvinna eller man, men det fanns stora 
variationer inom gruppen kvinnor och gruppen män. Ingen skillnad sågs 
för hur kvinnor och män rapporterade funktionshinder och tilltro till 
fysisk förmåga.  

Man kan med fördel använda ICF som en modell för genusanalys av 
faktorer som påverkar rehabilitering. 

Rehabiliteringspersonal behöver bli mer lyhörda för betydelsen av genus, 
vid patientbemötande undersökning och behandling, både utifrån ett 
patient perspektiv och utifrån ett personalperspektiv.  
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