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Förord 

”Jag vill tacka livet som har gett mig så mycket”. Många minns nog Arja Saijonmaas 
vackra sång. Denna sång dök oannonserad upp i mitt huvud när jag skulle påbörja 
detta förord till min licentiatuppsats. Förord i dylika skrifter som denna brukar, och 
ska, innehålla en del tack till olika personer och på så vis beskriva vilka som varit till 
stöd i processen. Konventionerna omger detta förord med ganska starka normer. 
Dock vill jag understryka att de som jag här tackar blir inte tackade för att jag måste 
tacka er, utan för att jag från djupet av mitt hjärta verkligen menar TACK! 

Siv Fahlgren, handledare: TACK för att du står ut med alla mina frågor, mitt 
diskuterande (så att jag själv ska förstå), för din kunskap, för ditt tålamod och ditt 
ovärderliga stöd. Lennart Nygren, handledare: TACK för även för ditt stöd men även 
för ditt lugn, din kunskap och erfarenhet och din förmåga att förklara så det inte blir 
så märkvärdigt. 

Mina doktorandkollegor såväl på Mittuniversitet, som på Genusforskarskolan och 
Socialt Arbete vid Umeå Universitet, som har haft del i denna långa krokiga färd som 
nu förhoppningsvis kröns med en licentiatexamen. Ni får också mitt TACK! 

Och så mina vänner, såväl inom akademin som utom: Sofie G. Karlsson, TACK för 
otroligt stöd inom som utom akademin, diskussionspartner, ja allt som du givit mig 
under denna tid. Ditt stöd i varierande situationer har varit varmt och tryggt och för 
mig omöjligt att klara mig utan. Eva-Marie Björklund: TACK för akademisk 
vägvisning, för umgänge där du närvar med ett oerhört hjärta och en lysande värme. 
Även du är en stöttepelare i såväl akademi som vardag. Maria Grindefors och Inger 
Nordin: TACK för att ni håller mig kvar i verkligheten och i min historia, det är viktigt 
för mig. Ni ger guldkant till min tillvaro. Terror, Vill-Gott och Gerda, mina hundar, 
som delat min vardag under olika tidsperioder och hjälpt mig då akademins mörka 
moln varit för stora och för täta kring mitt huvud. Ni har alla varit ovärderliga för att 
mitt förstånd ska bestå.  

Sedan finns det en till person som varit väldigt viktig för detta arbete, rent av central. 
Det är jag. Denna resa har varit tidsmässig lång, vägen krokig, guppig, och ibland har 
jag funderat om jag ens befunnit mig på en väg. Följande strof dyker upp på ett 
talande/sjungande sätt då jag tänker på mitt förhållande till mitt forskningsprojekt 
och till mig själv som forskare: ”Men som en gummiboll kommer jag tillbaks till dig. 
Som en boll kommer jag tillbaks till dig”. (Original: Rubber ball/Bobby Vee, Sv. text 
Stickan Andersson, Sång: Mauri Antero Numminen). 

TACK Birgitta, det här gjorde vi bra!                    
Östersund februari 2014 
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1. Inledning 

Självhjälpsgrupper ses som frivilliga grupper som skapats på egna initiativ 
eller med liten hjälp från professionella (Gamst & Gamst 1995; Chamberlain 
& Rogers 1996; Borkman 1997). Deltagarna delar ett gemensamt problem 
och vill gemensamt klara av, övervinna eller lära sig att bättre kunna leva 
med sitt problem (Aglen, Hedlund & Landstad 2011; Høgsbro 1992; 2012). 
Grupperna är inte vinstorienterade, utan deras mål är primärt att förbättra 
och förändra deltagarnas personliga livssituation och allt mer sällan att 
påverka deras sociala och politiska omgivning (Gamst & Gamst 1995; 
Chamberlain & Rogers 1996; Borkman 1997). 

Självhjälpsgrupper för ömsesidigt stöd och hjälp har blivit ett allt mer använt 
alternativ inom olika vårdområden i många länder. Forskning har visat att 
självhjälp i allt större grad blivit en del av det formella behandlings- och 
vårdsystemet (Adamsen 2002; Aglen, Hedlund & Landstad 2011; Karlsson 
2002). Kopplingen mellan självhjälpsgrupper och sjukhus, nationella 
organisationer och andra sjuk- och hälsovårdsinstitutioner har blivit allt 
tydligare, och det finns ett ökande inslag av professionella i 
självhjälpsgruppers verksamhet (Adamsen 2002; Aglen, Hedlund & 
Landstad 2011). 

Detta ökande inslag av professionella kan påverka utbytet inom 
självhjälpsgrupperna då sjuk- och hälsovården samt välfärdssystemet ger ett 
sammanhang för självhjälpsgrupper där även samhällskontexten blir viktig 
(Borkman & Munn-Giddings 2008; Høgsbro 2012; Munn-Giddings & 
Stokken 2012). Forskning har visat att om det finns professionella ledare 
tenderar dessa att införliva normer kring och den medicinska synen på 
aktuell sjukdom/åkomma i gruppen (Høgsbro 2012; Simpson 1996). 
Forskning har inte visat, så vitt jag kunnat finna, om detta även sker för 
lekmanna- eller självstyrda grupper, eller om det etableras någon annan syn 
och norm kring det problem man samlas kring. 

Självhjälpsgrupper har en bakgrund som autonoma gräsrotsrörelser där det 
varit viktigt att alla deltagare är jämlikar, ingen är förmer än någon annan. 
Detta förhållande kan ha ändrats i takt med att allt fler självhjälpsgrupper 
befinner sig inom offentlig verksamhet och leds av professionella ledare.  

1.1 Långvarig smärta och självhjälpsgrupper  

För att avgränsa denna studie har jag valt att fokusera på självhjälpsgrupper 
för personer med långvarig muskulär smärta. Epidemiologiska studier visar 
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att långvarig smärta (minst 3-6 månader) och/eller värk i rörelseorganen 
tycks vara vanlig hos befolkningen både i Sverige och länder som t.ex. USA 
och Australien. Dessa undersökningar visar att mellan en fjärdedel och upp 
till hälften av befolkningen är drabbad (se bl.a. Linton 1992; SoS-Rapport 
1994:4; Krsnich-Shriwise 1997; Klintman 1998). Vad som orsakar smärtan är 
i många fall oklart och man talar därför om diffusa smärtsyndrom, syndrom 
som oftast drabbar kvinnor (se bl.a. Lilleaas 1991; Krsnich-Shriwise 1997).  

En befolkningsenkät i Jämtland (Winoy 1995) visade att 30 % av kvinnorna 
under 65 år led av någon form av muskelsmärta. I SCB:s Statistisk årsbok 
(2014) uppgav 52 procent av männen i åldern 20 - 64 år och 63 procent av 
kvinnorna i samma ålderskategori att de hade besvär av värk i muskler eller 
leder.  

Det finns få effektiva behandlingsmetoder för dem som lider av långvarig 
muskulär smärta. Den behandling som erbjuds speglar ofta både till namn 
och till innehåll den bakgrundsorsak som förmedlaren av behandlingen 
menar ligger till grund utvecklandet av smärtan. Den behandlingsmetod som 
används är en konsekvens av det perspektiv behandlaren har när hon/han 
ser på långvarig muskulär smärta (Hamberg 1998). Olika perspektiv behöver 
emellertid på intet sätt utesluta varandra utan det kan gå att hitta 
sjukdomsförklaringar och utforma behandlingsalternativ ur flera perspektiv 
samtidigt (Espwall 2001).  

Kvinnor med långvarig muskulär smärta upplever sig ofta icke legitimerade 
av sjukvården (Carlstedt & Forssén 2003; Johansson, Hamberg, Lindgren, & 
Westman 1996; Närvänen & Åsbring 2004). Det handlar om allt från dåligt 
bemötande, att inte bli lyssnad på till, att inte få ordentliga undersökningar 
och/eller behandling. Avsaknad av diagnos, och därmed avsaknad av legitim 
sjukdom för sjukskrivning är andra aspekter av sådant som framförallt 
kvinnor kan drabbas av i kontakten med vården (Carlstedt & Forssén 2003). 
På så sätt kan kvinnor med långvarig muskulär smärta utan legitim 
sjukdomsdiagnos betraktas som en utsatt grupp inom vården och i 
förlängningen även i sitt eget sociala sammanhang. Ur ett genusperspektiv 
väcker ovanstående en rad frågor då kvinnor med långvarig muskulär smärta 
inte enbart kan antas påverkas av sin upplevda ickelegitimitet inom sjuk- 
och hälsovård, utan också av den generella underordning det innebär att 
vara kvinna (Carlstedt & Forssén 2003; Närvänen & Åsbring 2004; 
Söderberg 1999).  

Det saknas forskning om självhjälpsgrupper och särskilt med 
genusvetenskaplig inriktning. Att sådan forskning behövs indikeras av att vi 
inte vet hur genus spelar in när det gäller vilka självhjälpsgrupper som 
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etableras, hur de etableras och hur de tillåts verka. Detta visar behovet att 
skapa en översikt gällande forskning om självhjälpsgrupper där 
genusperspektivet eftersöks för att lyfta fram de rön som finns inom 
området. Med de professionellas ökade inslag i självhjälpsgrupper är det 
viktigt att se under vilka huvudmän självhjälpsgrupper återfinns i ett led att 
se hur de etableras och hur de tillåts verka. Här finns det behov av en 
kartläggning för att se om det kan finnas skillnader mellan olika 
självhjälpsgrupper för personer med smärta utifrån vem som är huvudman 
för verksamheten. Här framstår det också som viktigt att se om det föreligger 
några mönster som bättre kan förklaras och/eller förstås genom 
genusperspektiv. 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet i denna licentiatuppsats är tredelat: 

1. att ge en översikt över självhjälpsgruppsforskning inom sjuk- och 
hälsovård med särskild fokus på kvinnor med långvarig muskulär smärta och 
även att utforska om och i så fall hur självhjälpsgruppsforskning använt sig 
av genusperspektiv.  

2. att göra en kartläggning för att undersöka förekomsten av 
självhjälpsgrupper för personer med smärta i Sverige samt även undersöka 
under vilka huvudmän man kan hitta dessa. Detta för att se om 
huvudmannaskapet återspeglar olikheter mellan grupperna avseende 
könssammansättning, ledarskap/styrelseform och benämning samt om 
könssammansättningen avspeglar olika mönster gällande huvudmannaskap, 
ledarskap/styrelseform och benämning. 

3. att i relation till resultat av syfte 1 och 2 diskutera behovet av 
genusperspektiv som ett sätt att öka förståelsen av den problematik 
forskningen beskrivit, och som hittats kring självhjälpsgrupper med särskild 
fokus på de som är inriktade mot kvinnor med långvarig muskulär smärta.  
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2. Angreppssätt och metodval 

I sammanfattningen av artiklarna (Kapitel 4) presenteras de i artiklarna 
ingående metoderna och tillvägagångssätten mera i detalj. Här redovisas 
mina tankar och vägval av mer övergripande art. 

Den första undersökningen utgjordes av en forskningsöversikt av 
självhjälpsgrupper där särskilt genusperspektivet eftersöktes inom forskning 
på självhjälpsgrupper. Genusperspektiv kan visa på hur individer på olika 
sätt påverkas av olika normer och genusordningar i vårt samhälle och hur vi 
som individer internaliserar dessa normer och gör dem till vår verklighet och 
tar dem för givet (Connell 2009). Självhjälpsgrupper är små grupper med 
hög grad av samhörighet där samtalet mellan likadrabbade är ett centralt 
redskap. Forskningsöversikten sökte bl.a. efter befintlig kunskap om hur 
detta samtal påverkar i en liten grupp av individer med samhörighet kring 
ett problem i förhållande till överordnade samhällsnormer.  

Den andra undersökningen som innebar en kartläggning av 
självhjälpsgrupper tog delvis avstamp i det som forskningsöversikten visade, 
nämligen dels att genusperspektivet var underordnat som analysform i den 
funna forskningen, dels att det i Sverige i hög grad saknades speciell 
forskning om självhjälpsgrupper för personer och/eller kvinnor med 
långvarig muskulär smärta. En ambition med kartläggningen var att 
undersöka om dessa självhjälpsgrupper fanns, och i så fall under vilka 
huvudmän. En annan ambition var att ur genusperspektiv undersöka om 
några mönster kunde identifieras kring hur olika huvudmannaskap kunde 
avspegla sig i verksamheten.  

I kartläggningen fanns ett visst bortfall som inte analyserats närmare 
eftersom vi gjorde bedömningen att de inkomna svaren ändå gav grund för 
att mönster i kartläggningen framträdde. En orsak till bortfall kan vara den 
stora del av volontärverksamhet och frivilligarbete som återfinns inom 
självhjälpsgruppsverksamhet (Karlsson 2002). I en värld där de samhälleliga 
resurserna krymper allt mer kan de ideellt arbetande organisationerna 
känna ett motstånd mot att delta i offentliga undersökningar/kartläggningar 
(Karlsson 2002). Detta kan givetvis ha fått konsekvens för deras ambition att 
svara och delta i kartläggningsstudien, men bedömningen har dock varit att 
betydelsen av detta inte varit betydande. Svarsfrekvensen var ändå tillräcklig 
för att se olika mönster. 

Trots att min fokus är självhjälpsgrupper för kvinnor med långvarig 
muskulär smärta har jag använt omfångsrikare formuleringar i 
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litteratursökningarna, vilket jag menar är till fördel för undersökningarna i 
sin helhet. Utan detta val av angreppssätt befarar jag att delar av den 
forskning och de rön som här hittats och identifierats inte alls hade 
återfunnits. Resultaten visar vidare att ett brett angreppssätt tjänat 
undersökningens syfte. Jag är emellertid medveten om att andra 
angreppssätt, vägval och designer har varit möjliga, men dessa har varit mitt 
val.  

2.1 Etiska reflektioner 

Kring forskning och forskaren finns en rad etiska riktlinjer. Vetenskapsrådet 
publicerar på sin hemsida Codex forskningsetiska principer. Därtill 
tillkommer de yrkesspecifika etiska råd som finns (t.ex. NASW , IFSW). I 
SOU 1999:4 hävdas att ”etiska frågor aktualiseras i hela 
forskningsprocessen, från forskarens val av vetenskaplig problemställning 
till samhällets tillämpning av forskningens resultat” (s. 24).  

I det föreliggande arbetet har ovanstående etiska råd beaktats kontinuerligt. 
Ett av många viktiga ställningstaganden är att tydliggöra för sig själv sin 
egen ståndpunkt i forskningsfrågan. Vilken förförståelse har jag? På vilket 
sätt kan jag tänkas påverka arbetet? Vad ser jag och vad ser jag inte? Vad vi 
ser och upplever baseras på vad vi vet och vad vi varit med om i livet 
(Börjesson 2003).  

Vem är då jag som intresserar mig för detta forskningsområde? Den enkla, 
yttre, beskrivningen är en vit, västeuropeisk, nordisk, svensk kvinna i 
medelåldern med en livshistoria som går från glesbygd, via brukssamhälle 
med en stark arbetarklasstämpel, fram till universitet och forskning. 
Släktsagan innehåller inte någon med högre studier utan kantas av jordbruk, 
skogsbruk, industri och arbetarklass. Jag är med andra ord utbrytare, en 
utbrytning som kom i 30-årsåldern. Dock står jag fast med mina fötter i 
myllan, den mylla som min släkt vandrat i. Min utbrytning var slumpartad. I 
en miljö där jag arbetade inom omsorg om psykiskt utvecklingsstörda (som 
var den då giltiga benämningen) och som vikarierande undersköterska var 
det svårt att få fast tjänst. Därför blev det högskolestudier på 
socionomprogrammet, och på den vägen är det. Jag blev kvar inom 
akademin. Mitt tidigare arbetsliv hade utgjorts av bl.a. träindustriarbete, 
hundskötare, avbytare inom jordbruk, affärskontorist och diverse 
vårdarbeten. Jag är en kompott eller ett hopkok av allt detta. Vår omgivning 
formar oss på många sätt, en del sätt som vi inte ens är medvetna om. 
Arbetet med denna licentiatuppsats har under hela forskningsprocessen 
reflekterats, vänts och vridits utifrån etiska aspekter av detta hopkok som är 
”jag”.  
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Varför intresserar jag mig för detta? Jag har alltid intresserat mig för 
individer med svaga röster i samhället. Efter ett examensarbete inom 
forskningsprojektet ”Kvinnors hälsa och livskvalitet i Jämtlands län” 
(Hatling, Fjeldavli, Stenström-Jönsson & Espwall, 1995), som bestod av en 
kunskapsöversikt där orsaker till långvarig muskulär smärta analyserades på 
olika nivåer (Forsberg, 1998) vaknade mitt intresse för denna grupp. 
Uppenbart var att dessa kvinnor hade svag röst som sjuka. En rapport 
(Forsberg 1999) senare hade jag också fördjupat min kunskap om 
självhjälpsgrupper. Mitt intresse var grundlagt för denna kombination som 
jag nu forskar om: Självhjälpsgrupper för kvinnor med långvarig muskulär 
smärta. 
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3. Genus, självhjälpsgrupper och kvinnor 
med långvarig muskulär smärta – 
teoretisk bakgrund 

Min fokus i detta arbete är tvådelat. Det rör självhjälpsgrupper men också 
mer avgränsat självhjälpsgrupper för kvinnor med långvarig muskulär 
smärta. Såväl forskningsöversikten som kartläggningen av förekomst av 
självhjälpsgrupper för personer med långvarig muskulär smärta har visat 
hur kvinnodominerade dessa självhjälpsgrupper är.  

Det finns genusspecifika och motsägande krav på kvinnor både hos dem 
själva och i deras omgivning (Thomsson 2002). Samtidigt som kvinnor ska 
vara underdåniga och ”till lags” för andra uttrycker normerna idag i Sverige 
att man som kvinna inte ska vara alltför underdånig och alltför maktsvag. 
Kvinnor ska både vara och inte vara, hantera olika egenskaper som de ska 
ha, och/eller inte ha. Motsättningarna mellan olika föreställningar är många 
och anses kunna skapa både psykiska och kroppsliga reaktioner som t.ex. 
internaliserad smärta (Johannisson 2005; Kleinman 1994; Lilleaas, 1991). 
Thomsson (2002) hävdar att kvinnor kan behöva kvinnoverksamheter just 
för att de betraktas som och lever som kvinnor. Kvinnor kan på grund av sin 
underordning behöva mansfria sammanhang för att lättare uttrycka sig själv 
framför allt om de begränsas av de manliga strukturerna i samhället.  För att 
bättre förstå den problematik som forskningen beskrivit, och som vi funnit i 
vår kartläggning, kring kvinnor med långvarig muskulär smärta och 
självhjälpsgrupper, väljer jag att utgå från ett genusperspektiv i denna 
uppsats. 

3.1 Genus som innebörd 

Innebörden i genus förstår jag så här: Vi är/blir de vi är/blir i ett evigt 
samspel med omgivningens, kulturens, samhällets och familjens normer och 
tyckanden (Connell 2009; Thomsson 2002).  

Hirdman (2001) gör en genomgång av hur kön och genus ställs mot 
varandra, förutsätter varandra och förklarar varandra. Det genomgående är 
att mannen ses som det fullkomliga, fullt utvecklade, det stabila, medan 
kvinnan är ”det andra”, ofullkomlig, en mindre bra variant på mannen. 
Hennes genomgång tar oss från antiken till nutid, och visar att kvinnan 
fortfarande ses som något ofullkomligt i relation till mannen, och som ett 
objekt. Connell (2009) vidareutvecklar bilden med att tala om 
genusordningar på olika nivåer, ett övergripande genussystem i moderna 
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samhällen, där mannen/manlighet är mer respekterad och mer värderad än 
kvinnan/kvinnlighet.  

Utgångspunkten är att vi föds till en tolkning (till att vara). Detta förklaras 
med att när vi föds så föds vi med vissa kroppsliga uttryck, vilka ligger till 
grund för den tolkning som sedan kommer att omge oss, dvs. de kroppsliga 
uttrycken hänförs antingen till kvinna/femininum eller till 
man/maskulinum. Utifrån detta konstitueras vi och konstituerar oss själva 
till kvinnlighet respektive manlighet (Connell 2009). I livet påverkas vi 
sedan av en rad normer, makt- och belöningssystem som får oss att fortsätta 
leva och uttrycka oss kvinnligt respektive manligt. Normsystem är ett system 
av myter, antaganden och regler som kommit att tas så för givna och sanna 
att ingen ifrågasätter dem. Det som sägs vara ”naturligt”, ”biologiskt” osv. är 
ofta en effekt av normernas genomslagskraft (Thomsson 2002).   

Vi som individer påverkas inte enbart av vårt upplevda och levda genus, utan 
även i och genom andra normerande och konstituerande relationer som ras, 
etnicitet, sexuell läggning, klass, ålder osv. Vi är inte dessa enskilda 
relationer utan vi är alla dessa samtidigt i ett evigt samspel som vi måste 
förhålla oss till (Connell 2009). Varken begrepp som ”man” eller ”kvinna” 
kan ses som frikopplade från de övriga relationer som omger oss (Mulinari, 
Sandell, & Schömer 2003). ”NN” är inte, hon/han görs eller blir med hjälp av 
kategoriseringar och dess kulturella sammanhang, som kan variera över tid 
och plats (Börjesson 2003; Connell 2009). Kvinnor med långvarig muskulär 
smärta har ofta i sitt samspel med omgivningen varit oumbärliga, väldigt 
ansvarsfulla och aktiva kvinnor (Lilleaas, 1991) vilket kan ha påverkat deras 
sjukdomsutveckling (Lilleaas, 1996). Forskning har visat att deltagare i 
självhjälpsgrupper har lyckats att förändra sin självbild och även ifrågasatt 
samhällets bild av dem (se bl.a. Riessman & Banks 1996; Vijayanthi 2002; 
Wituk, Shepherd, Slavich, Warren & Meissen 2000). Deltagare i 
självhjälpsgrupper tycks kunna synliggöra innehållet i vad som tillskrivs dem 
och med det blir det också möjligt att förändra det. 

3.2 Genus som diskursivt konstituerat 

Gensvar och reaktioner på olika normer och diskurser kan ibland orsaka för 
högt tryck på individen, vilket kan resultera i olika sjukdomar. Det kan t.ex. 
handla om genusnormer som både säger att man som kvinna ska vara 
tillgänglig samtidigt som man inte ska vara tillgänglig, man ska både vara 
och inte vara (Thomsson 2002), samtidigt. En av de kroppsliga reaktioner 
som kan uppstå är internaliserad smärta, som blir långvarig och svårbotad 
då den kan sitta i det egna beteendet och de egna kraven på sig själv 
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(Kleinman 1994; Lilleaas 1996). Vad betyder då dessa normer och diskurser 
och vad gör de med oss? 

Diskurser är ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (Jörgensen & 
Phillips 2000). Siv Fahlgren (1999) refererar till Daudi som skriver att vi är 
våra diskursers ögon i den meningen att vi är kulturellt bundna att se 
verkligheten med kulturens eller dominerande diskursers ögon. Detta visar 
vilken inverkan både kultur och diskurs har på det vi ser och uttrycker, eller 
vad vi kan tillåta oss att se och uttrycka.  

Diskurser skapar normer samtidigt som normer påverkar diskurser. Man 
kan se det som att i samma grad som det diskursiva språket underförstår, 
möjliggör och förutsätter ställer normerna upp ramarna för vad som är 
möjligt att underförstå, möjliggöra och förutsätta i språket. Det som tas för 
givet eller görs naturligt ligger i våra normer och är därmed också möjligt att 
implicera/underförstå/omfatta i språket (Börjesson 2003). Och motsatt, om 
något inte omfattas, benämns i språket då framstår det inte som verkligt 
eller äger inte legitimitet (Fahlgren 1999; Börjesson 2003). I och med att 
språket tjänar som legitimeringsverktyg medför det att det blir viktigt för 
kvinnor med långvarig muskulär smärta att de själva benämns, deras 
sjukdom benämns och att de får en etikett, en diagnos för vad de lider av. 

Normerna för vad som gör kvinnor till kvinnor, och män till män, i vår tid 
och i vår kultur och som ses som genusskapande, består av en hel uppsjö av 
faktorer, beteendemönster och uttryckssätt (Connell 2009; Thomsson 
2002). Det är sådant vi använder oss av då vi försöker göra bra eller 
åtminstone hyfsade kvinnor/män av oss själva. I Thomssons (2002) 
undersökning redogör kvinnor för ett liv som i stor utsträckning handlat om 
att konstituera sig själv till en bra kvinna, utanpå och inuti. De berättar om 
hur de aktivt gjort sig till kvinnor genom att bete sig (normativt) kvinnligt, 
dvs. på det sätt de uppfattar att man ska vara som kvinna. I Thomssons 
undersökning framgår även att kvinnorna kunnat omskapa sin identitet. 

3.3 Genus och betydelsen av ett namn 

Utifrån denna syn på diskursernas makt har det betydelse om, och hur, 
något (t.ex. en självhjälpsgrupp) eller någon (t.ex. en person som har en 
sjukdomsbild) benämns. I varje miljö där diskursen råder, finns en 
samtalsordning som bestämmer vem som definieras som mest insatt och 
som har tolkningsrätt (Börjesson 2003; Connell 2009). Detta går att se i 
offentliga dokument och lagar där de styrande med sin makt och sitt språk 
formulerar det som är möjligt att säga och förstå. Det går även att se hur 
diskurserna vänds till handling och uttrycker makt (Boris 2005). Detta är 
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inget nytt, inom reklamforskning är exempelvis varumärkesbyggande och 
etikettering viktiga områden (Griffin 2013) då det kan påverka vilken bild 
man får av produkten. Benämningar konstruerar vår verklighet lika mycket 
som de representerar vår verklighet och benämningar är det instrument som 
kan användas att legitimera det verkliga (Bourdieu 1989). Och omvänt, det 
som inte benämns och etiketteras ges ingen legitimitet och finns inte/förstås 
inte i den lokala världen där detta sker. Detta visar också på vikten av att 
även kvinnor med långvarig muskulär smärta får erkännande och 
etikettering av sin/a sjukdom/ar och symtom. 

3.4 Genus och kvinnors långvariga muskulära smärta  

I den medicinska kulturen och inom det naturvetenskapliga 
forskningsområdet, har mannen ofta uppfattats som norm, och kvinnors 
hälsoproblem har haft svårare att framstå som distinkta och övertygande i 
biomedicinskt språk (Johannisson 2005). Många hälsoproblem som ofta 
drabbar kvinnor, och där de medicinska orsakerna är oklara (fibromyalgi, 
PMS, migrän och värk etc.), har haft svårt att framstå som legitima och 
därmed skapa intresse inom medicinsk praktik eller forskning. Detta har 
förhindrat utvecklingen av nya synsätt och behandlingsmodeller i relation 
till drabbade grupper (Malterud 1994; Johannisson 2005; Säljö & Sätterlund 
Larsson 1996).  

I mötet med sjukvården, som är den instans som kan legitimera smärtan 
som ett sjukdomstillstånd, gör sig också genusperspektivet gällande 
(Stenström-Jönsson & Espwall 1996; Espwall 2001). I detta möte omfattas 
både patient och vårdgivare av sina medvetna och omedvetna föreställningar 
av genus- och maktrelationer. Läkaren har i sin medicinska tradition ett 
individorienterat betraktelsesätt, vilket reducerar möjligheten att förklara en 
smärtproblematik som inte har några patologiska fynd (se bl.a. Sachs 1996; 
Stenström-Jönsson & Espwall 1996; Säljö & Sätterlund Larsson 1996). Ofta 
befinner sig läkare och patienter i olika livsvärldar, eller kulturella kontexter, 
och det ger en uppenbar risk för missförstånd som kanske läkaren inte alltid 
uppfattar och som patienten kan tolka som att hon/han inte blir trodd.  

3.5 Kvinnorörelsen och självhjälpsgrupper  

Självhjälpsgrupper var viktiga under tiden med medborgarrättsrörelsen och 
kvinnorörelsen under 1960- och 1970-talen. Rapping (1997) hävdar också att 
självhjälpsgrupper har potential som faktorer i samhällsrörelser. Feministisk 
forskning har visat att genus är betydelsefullt för utvecklandet av och som 
resultat i alla sociala rörelser, även om deltagare i självhjälpsgrupper inte 
skulle uttala att de aktualiserar genusfrågan (Taylor 1999). Forskning har 
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visat att förändringspotential finns i förhållande till deltagarnas självbild i 
självhjälpsgrupper (se bl.a. Banks 1997; Riessman & Banks 1996; Vijayanthi 
2002; Wituk et.al. 2000). Deltagare i självhjälpsgrupperna stärktes i 
samspelet med samhället och kunde ifrågasätta dess bild av dem. 
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4. Sammanfattning av ingående artiklar 

Här kommer jag att sammanfatta de två ingående artiklarna främst vad det 
gäller resultat och delar av diskussionen. Artiklarna finns bifogade i denna 
licentiatuppsats och går att läsa i sin helhet. 

4.1 Artikel 1. Self-Help Groups for women with pain – A 
research review with a gender perspective 

I denna artikel presenteras en forskningsöversikt över forskning gällande 
självhjälpsgrupper främst inom sjuk- och hälsovård fram till och med år 
2003. Forskningsöversikten hade en särskild fokus på självhjälpsgrupper för 
kvinnor med långvarig muskulär smärta och var internationell för att samla 
så mycket kunskap som kunde belysa frågan som möjligt. Vi ville även se om 
och hur självhjälpsgruppsforskning använde sig av genusperspektiv. Det 
visade sig dock vara svårt att finna relevant forskning med genusperspektiv, 
vilket kunde betraktas som ett resultat i sig. 

Metod 

De databaser som användes var Academic Search Elite, Sociological 
Abstracts, Swetswise och Libris. Sökningen resulterade i mer än 100 artiklar 
som responderade till sökorden “self help”, “self help groups” och “mutual 
aid” (ibland i kombination med “women/woman” och “pain”). Sökningar 
med kombinationen av sökorden “self help group”, “woman” och “pain” 
resulterade inte i några relevanta träffar alls i de aktuella databaserna. 

Efter genomgång av dessa artiklar reducerades de i ett andra steg till ett 80-
tal artiklar som hade anknytning till syftet med forskningsöversikten. I ett 
tredje steg valdes de 47 artiklar ut som allra bäst korresponderade med 
översiktens syfte. Sökningarna gjordes i början av 2004 varför inga källor 
publicerade senare än 2003 ingår i studien. 

Artiklarnas texter analyserades utifrån sitt innehåll med hjälp av NUD*IST 
(ett dataprogram för kvalitativ textanalys). I analysarbetet skapades olika 
”trädstrukturer” där textinnehållet både kunde delas in i underkategorier 
och tematiseras. Exempel på underkategorier, som var 41 stycken, kunde 
vara (här gällande temat definitioner) typologi, definition, egen definiering, 
åtskillnad. Analysarbetet resulterade i fem olika teman: Definition, 
Självhjälpsgruppers historia, Externa faktorer som påverkar 
självhjälpsgrupper, Interna aspekter i självhjälpsgrupper samt 
Genusforskning om självhjälpsgrupper. 
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Definition 

Definitionerna gällande självhjälpsgrupper visade sig variera både historiskt 
och med karaktäristika på undersökta grupper. Mest förekommande i 
definitionerna var att självhjälpsgrupper kännetecknas av ömsesidighet 
gällande stöd och hjälp som gavs genom att man samlades för att lära sig 
hantera ett gemensamt problem (se bl.a. Borkman 1997, 1999; Karlsson 
2002; Katz & Bender 1976). Definitionerna innehöll ofta något om 
gruppstorleken, att det är en liten grupp, dvs. med få deltagare (se t.ex. 
Karlsson 2002; Katz & Bender 1976). Gruppens organisering och 
styrelseform inkluderades också i en del definitioner, och i förekommande 
fall uttrycktes det som att självhjälpsgrupper karaktäriseras av självstyre och 
ickebyråkratisk organisering (Adamsen 2002; Borkman 1997; Karlsson 
2002). 

Självhjälpsgruppers historia 

Självhjälpsgrupper kunde spåras tillbaka till de Friendly Societies som 
etablerades i England under 1700- och 1800-talet. Dessa hade främst en 
ekonomisk funktion men bistod även med andra stödjande funktioner 
(Karlsson 2002; Mäkelä 1992; Mäkelä, Arminen, Bloomfield, Eisenbach-
Stangl et.al. 1996). Grundandet av Alcoholics Anonymous (AA) i USA 1935 
sågs som starten för de moderna självhjälpsgrupperna (Borkman 1997; 
McCrady & Irvine 1989; Vogel, Knight, Laudet, Magura 1998). Under 1960- 
och 1970-talet skedde den stora framväxten tillsammans med 
medborgarrätts- och kvinnorättsrörelsen (Borkman 1997).  

Den historiska utvecklingen av självhjälpsgrupper i Sverige har tidigare 
presenterats av Karlsson (2002) med referenser till två ideologiska 
riktningar: den socialistiska (viljan att samarbeta) och den kristna (viljan att 
hjälpa), mycket till följd av samarbetet mellan kyrkan och nykterhetsrörelsen 
(Karlsson 2002). Utvecklingen av självhjälpsgrupper ansågs företrädesvis ha 
tre olika fundament: den svenska traditionen för volontärarbete, de tidiga 
engelska självhjälpsgrupperna i England och USA (AA) och de 
självhjälpsgrupper som startades i omgivande nordiska länder med hjälp av 
”självhjälpshus” (organisationer som arrangerar självhjälpsgrupper) 
(Karlsson 2002).  

Självhjälpsgrupper för kvinnor följde samma utveckling från 1960-talet och 
framåt och grupperna hade både en ambition att bidra till personlig 
förändring likväl som samhällelig förändring. Under 1970-talet sågs 
kvinnliga diffusa hälsoproblem som ett resultat av generella attityder 
gentemot kvinnor medan de under 1990-talet mer sågs som personliga 
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problem vilket ledde till en individualisering av problemen (Horne 1999; 
Ljung 1995; Rapping 1997).  

Externa faktorer som påverkar självhjälpsgrupper  

Forskningen visade att de professionella socialarbetarna kunde ha olika 
roller gentemot självhjälpsgrupperna. Det vanligaste var roller som konsult, 
remissinstans, initiativtagare och ledare (se t.ex. Carlsen 2003; Stewart 
1990; Yip 1998). 

De professionellas inställning till självhjälpsgrupper visade sig också vara allt 
från positiv, med ett ökande intresse för verksamheten, till negativ, där 
kunskapens tillförlitlighet i självhjälpsgrupperna ifrågasattes (se bl.a. 
Adamsen 2002; Baxter 1993; Haberman 1990; Katz & Bender 1976; Moeller 
1983). De professionellas kunskap baserad på erfarenhet och medicinsk 
vetenskap ansågs sakna den levda erfarenheten av hur det är att leva med 
sjukdom i vardagen. Den samlade erfarenhet som deltagarna i en 
självhjälpsgrupp besatt kunde ge en bild av hur de sociala aspekterna av 
hälsa och sjukdom kan förkroppsligas och ge olika symtom (Ben-Ari 2002; 
Simpson 1996; Vogel & Knight 1998). 

Ur ett samhälleligt perspektiv kunde forskningen visa hur gruppdeltagarna 
lyckats förändra sin självbild och även kunde ifrågasätta samhällets bild av 
dem. De stärktes i samspelet deltagare emellan och mellan deltagare och det 
omgivande samhället (se bl.a. Banks 1997; Riessman & Banks 1996; 
Vijayanthi 2002; Wituk et.al 2000).  

Interna aspekter i självhjälpsgrupper  

Forskningen har mestadels pekat på olika positiva effekter för deltagare i 
självhjälpsgrupper. En orsak till det kan vara att självhjälpsgrupper sällan 
har deltagare som inte anser att gruppen är till hjälp för dem (Mehlbye & 
Nygaard Christoffersen 1992). Deltagare som stannar i verksamheten 
rapporterade en mängd olika positiva effekter som höjd självkänsla, ökat 
självvärde och ökad självförståelse (se t.ex. Chamberlin & Rogers 1996; 
Riessman 1965; 1997). Ömsesidigheten i självhjälpsgrupper, där deltagare 
både kunde ge och ta emot hjälp, har visat sig bidra till den ökade 
självkänslan och ökade känslan av betydelse i relation till andra (se bl.a. 
Borkman 1999; Medvene, Wituk & Luke 1999).  
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Genusforskning om självhjälpsgrupper och om kvinnogrupper 

I forskningsöversikten identifierades endast några få källor som fokuserade 
på kvinnogrupper, men de innehöll ingen egentlig problematisering kring 
genus. Ljung (1995) hävdade att kvinnor är i behov av egna grupper för att 
kunna verka i dem på sina egna villkor. Glaser (1976) hävdade att kvinnor 
möts med andra kvinnor för att kunna göra något åt sina egna problem, och 
för att kunna hjälpa andra. Rapping (1986) hade sett hur kvinnors problem 
ofta individualiseras och sågs som emotionella, trots att kvinnors problem 
också kan ses som en reaktion på den samhälleliga konstruktionen av 
kvinnlighet. Horne (1999) jämförde kvinnogrupper med grupper av båda 
könen och visade bl.a. att de helt kvinnliga grupperna fokuserade mer på 
existentiella frågor och hade en samtalsmiljö där starkare känslor var 
förekommande, och kvinnorna blev starkare bundna till varandra. Den 
starka bindningen till varandra kan också utgöra ett hinder enligt Ljung 
(1995) i så måtto att deltagarna ej tilläts utvecklas i någon annan riktning än 
deras gruppvänner.  

Slutsatser  

Självhjälpsgrupper existerar inte isolerade från sin omgivning. Både kontext 
och samhälleliga influenser påverkar självhjälpsgruppernas innehåll, och så 
även de interna aspekterna. När man i självhjälpsgrupper pratar om sina 
erfarenheter, problem osv. sker ett ömsesidigt utbyte i gruppen vilket tycks 
stärka deltagarna på många sätt.  

4.2 Artikel 2. Självhjälpsgrupper för personer med smärta – 
en nationell kartläggning 

I artikeln redovisas en kartläggning över självhjälpsgrupper i Sverige för 
personer med smärta. Syftet med denna kartläggning var att undersöka 
förekomst av sådana självhjälpsgrupper, under vilka huvudmän 
självhjälpsgrupper för personer med smärta kunde återfinnas men också om 
huvudmannaskapet kunde återspegla skillnader mellan grupperna avseende 
genussammansättning, ledarskap/styrelseform och benämning samt omvänt 
om genussammansättningen kunde avspegla olika mönster gällande 
huvudmannaskap, ledarskap/styrelseform och benämning. 

Metod 

Undersökningen utfördes med en explorativ ansats. Förfrågan skickades via 
mejl till 448 mottagare våren 2003. Mottagare var adressater med nationell 
täckning: Röda Korset, företagshälsovård, Fibroföreningen samt 
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Landstingsförbundet (avdelning hälso- och sjukvårdspolitik). Dessutom 
skickades förfrågan till adressater med regional täckning: kyrkostiften, 
reumatikerförbundets distrikt, värkstäderna i landet, studieförbund (ABF, 
TBV, SFR), kommuner och landsting. Därtill delades förfrågan ut 
personligen till fyra personer där vi hade vetskap om att de ingick i 
självhjälpsgrupper med denna inriktning. I förfrågan som skickades ut bad vi 
respondenterna undersöka om det inom deras verksamhet eller annan 
verksamhet som de hade kunskap om fanns självhjälpsgrupper för personer 
med smärta. För dessa grupper frågade vi efter huvudman, igångsättare av 
verksamheten, styrelseform, genussammansättning i gruppen/erna samt 
gruppens namn. 159 av dessa utskick besvarades. 

Svarsfrekvensen uppgick till 33 %. Tidigare forskning har visat att det finns 
ett stort mörkertal när det gäller självhjälpsgrupper (Adamsen 2002; 
Borkman 1999; Karlsson 2002) vilket medförde att en kartläggning svårligen 
kunde ha ambitionen att ge en total genomlysning av området, eller ens, som 
i detta fall, med säkerhet kunnat fånga alla tänkbara huvudmän. Det är med 
andra ord inte möjligt att uttala sig om den exakta storleken av bortfall till 
följd av uteblivna svar. Det inkomna materialet var dock tillräckligt för att ge 
en bild av läget i Sverige 2003 och för att se vissa mönster i materialet och 
därmed fullt tillräckligt för att besvara våra frågeställningar. 

Enligt syftet med kartläggningen indelades de inrapporterade 82 unika 
grupperna i tre undergrupper: de med offentliga huvudmän (51 grupper), de 
med frivilliga organisationer eller studieförbund som huvudmän (22 
grupper) samt de där uppgiften om huvudman saknades (9 grupper). 
Rapportörens åsikt om vad gruppen var, vem som var huvudman m.m. har 
fått genomslag i studien, vi har på intet sätt ifrågasatt det som rapporterats, 
förutom i två fall: en hjärtgrupp och en grupp för överviktiga. 

Könssammansättningen och ledarskapet/styrelseformen i grupperna 
kartlades. Utifrån det namn man angett har vi bedömt hur tydligt grupperna 
angav att de vände sig till personer med smärta. Sedan gjordes en andra 
sortering av grupperna efter redovisad könssammansättning och hur denna 
förhöll sig till huvudmannaskap, ledarskap/styrelseform och benämning.  

Könssammansättning 

Vi fann i vår kartläggning att kvinnor är mest frekventa som deltagare, ingen 
grupp angavs bestå uteslutande av män. De grupper som uppgavs vara 
genusblandade hade största delen offentliga huvudmän, medan de grupper 
som uteslutande bestod av kvinnor hade till lika delar offentliga och 
studieförbund/organisationer som huvudmän (13 off. resp. 12 sf/org). 
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Även om det för grupperna med offentliga huvudmän hade angetts en liten 
grad av deltagande män så tycktes det ändå finnas en ambition att involvera 
och inkludera män i verksamheten. Bland de offentligt organiserade 
grupperna angavs dubbelt så många vara genusblandade grupper som 
grupper med enbart kvinnor. För de frivilligt organiserade grupperna gällde 
det omvända, liksom för dem där uppgift om huvudman saknades.  Detta 
tydde på att de renodlade kvinnogrupperna inte så vitt man kunde se 
prioriterades bland offentliga huvudmän.  

Gruppernas tillhörighet och styrelseform 

Studiens resultat visade att det fanns en förhållandevis stor spridning av 
självhjälpsgrupper för personer med smärta både bland offentliga aktörer 
och frivilliga organisatörer, vilket ligger i linje med att man har sett ett 
ökande inslag av professionella i självhjälpsgruppers verksamhet (Adamsen 
2002; Aglen, Hedlund & Landstad 2011; Karlsson 2002; Wituk et al. 2000). 
Bland offentliga huvudmän saknades självstyre medan det hos 
organisationer/studieförbund var lika många grupper som hade självstyre 
som cirkelledare1

Smärtgruppers gruppnamn  

 som rapporterat ledarskap. När vi tittade på hur 
styrelseformerna fördelade sig på olika genussammansättningar i grupperna 
var det mestadels grupper som uppgavs uteslutande bestå av kvinnor som 
hade självstyre, medan grupper som uppgavs bestå av kvinnor och män 
mestadels hade ledare.  

Vi letade också efter på vilket sätt grupper för personer med smärta 
benämndes, dvs. i vilken mån gruppens namn speglar smärtproblematiken 
(t.ex. smärta, värk, firbromyalgi). Endast cirka en fjärdedel av 
självhjälpsgrupperna med offentlig huvudman uppgavs ha smärta med i sitt 
gruppnamn. Det omvända gällde för de namn (tre fjärdedelar) som 
redovisades för grupperna med frivilliga organisationer eller studieförbund 
som huvudman. De offentliga grupperna hade ofta namn som grupper för 
långtidssjukskrivna, grupper för kroppskännedomsövningar, 
samtalsgrupper, avslappning, ergonomi och liknande. 

Den legitimitet som grupperna erhöll i form av ett professionellt 
huvudmannaskap kunde man således säga gavs i första hand till 

                                                             
1 Cirkelledarens karaktäristika kan utgöras av lika bakgrund som deltagare, eller personer som kontrakterats 
för uppgiften.  
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genusblandade grupper som i sitt namn fokuserade på annat än smärta. 
Detta syntes vara ett genusmönster. 

Slutsatser 

Vi fann med denna kartläggning 82 unika självhjälpsgrupper för personer 
med smärta under en rad olika huvudmän såsom kommuner, landsting samt 
olika ideella organisationer och studieförbund. Sammanfattningsvis tycktes 
det ha betydelse i vilket organisatoriskt sammanhang självhjälpsgrupperna 
befann sig. Skedde verksamheten inom det offentliga sammanhanget hade 
den en högre grad av professionell inblandning, professionellt ledarskap, fler 
genusblandade grupper samt att smärta mer sällan uttalades i gruppernas 
namn. Skedde verksamheten inom frivilliga organisationer och/eller 
studieförbund fanns en högre andel självstyrda grupper och grupper med 
cirkelledare, grupperna uppgavs oftare bestå av enbart kvinnor samt att 
gruppernas namn angav mer tydligt att de inriktade sig på smärta. Mest 
slående var den överrepresentation av kvinnor som fanns inom 
självhjälpsgrupper för personer med smärta, oavsett huvudman. Hälften av 
grupperna uppgavs bestå av enbart kvinnor och kvinnor var även mycket 
mer representerade i de resterande könsblandade grupperna. 
Självhjälpsgrupper bestående av enbart män saknades i denna kartläggning.  
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5. Diskussion  

Kvinnor med långvarig muskulär smärta kan ses som en dubbelt 
utsatt/underordnad grupp. De är både underordnade som kvinnor i ett 
samhälle där mannen utgör norm och som kvinnor/patienter med en 
sjukdom med svag status och legitimitet som röner svagt intresse inom 
sjukvården (Malterud 1994; Johannisson 2005; Säljö & Sätterlund Larsson 
1996) såväl som inom medicinsk forskning (ibid.). Kvinnors problem 
individualiseras ofta i samhället (Horne 1999; Ljung 1995; Rapping 1997) 
och de ses också ofta som emotionella (ibid.). Som ett sätt att öka förståelsen 
av den problematik forskningen har beskrivit, och som påträffats kring 
kvinnor med långvarig muskulär smärta och självhjälpsgrupper, kommer jag 
här att använda mig av genusperspektiv. Det öppnar möjligheten att se på 
problemen som ett resultat av konstruktionen av kvinnlighet och 
införlivandet av samhälleliga (genus)normer. Det är också ett sätt att utifrån 
resultaten i de två artiklarna visa på behovet av genusperspektiv i fortsatt 
forskning. 

5.1 Genusmönster i relation till huvudmannaskap för 
självhjälpsgrupper  

Självhjälpsgrupper existerar inte i något tomrum, isolerade från det övriga 
samhället med dess normer och förväntningar. Istället ser jag samhälleliga 
diskurser och normer som betydelsefulla för hur självhjälpsgrupper 
utformas och vad de resulterar i. Jag tror att samhälleliga diskurser och 
normer kan påverka verksamheterna olika beroende på vem som är 
huvudman för verksamheten. Forskning om självhjälpsgrupper kan 
utvecklas genom att anlägga ett genusperspektiv eftersom man då kan öppna 
upp möjligheten att se vilka effekter och avtryck olika genusmönster kan få 
på och ge i verksamheten. Självhjälpsgruppers inåtriktade arbete kan då 
förstås och förklaras ytterligare.  

Styrelseform 

Grupperna som startas hos studieförbund och frivilliga organisationer har 
visat sig ha betydligt högre grad av självstyre i grupperna och uppges 
samtidigt innehålla fler kvinnor än de självhjälpsgrupper som ingår i 
offentlig verksamhet. Det mönster som framträdde i kartläggningen var 
således att det var grupper som uppgavs bestå enbart av kvinnor som hade 
självstyre och att merparten av de grupper som redovisades där män ingick 
som deltagare hade uttalade ledare för sina grupper. Här fanns således ett 
klart genusmönster, men frågan är hur det ska förstås? Kan jag förstå det 
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som att offentliga huvudmän föredrar eller har krav på sig, att ha just 
uttalade ledare för sina självhjälpsgrupper? Ledare för självhjälpsgrupper 
med offentliga huvudmän bär med sig sin kunskap och den allmänna 
förståelsen av aktuellt problem in i gruppen (Høgsbro 2012; Simpson 1996). 
Det är därför av vikt att förstå hur genusordnade diskurser och normer 
samverkar och kan göra avtryck i självhjälpsgruppers verksamhet. Det är 
även viktigt att förstå hur, och vilka, diskurser och normer som påverkar den 
ickeprofessionella självhjälpsgruppen. En annan tolkning av relationen 
mellan könssammansättning och ledarskap skulle kunna vara att kvinnor 
med långvarig muskulär smärta i större grad lämnas av den professionella 
vården att klara sin sjukdom själva och då väljer/hänvisas till att göra detta i 
självstyrda självhjälpsgrupper ledda av organisationer/studieförbund. Det 
kan då ses som ytterligare ett sätt att inte legitimera kvinnor med långvarig 
muskulär smärta.  

Könssammansättning av självhjälpsgrupper  

Kvinnors underordning i samhället och även i många familjer, kan göra att 
de inte tillåts eller ger sig själva tillåtelse att tala om eller uttrycka sina 
viktiga frågor. För att kvinnor lättare ska kunna träna sig i att uttrycka sina 
åsikter kan homogent kvinnliga grupper tjäna som en bra verksamhet. I 
dessa grupper kan kvinnor söka och finna styrka, samhörighet och 
igenkännande (Thomsson 2002; Westin Hellertz 1999). Forskning har funnit 
att självhjälpsgrupper har positiva effekter för deltagarna som höjd 
självkänsla, ökat självvärde och ökad självförståelse (Se bl.a. Chamberlin & 
Rogers 1996; Riessman 1965, 1997). 

Totalt sett var de flesta deltagarna i vår kartläggning kvinnor. Kvinnor var 
mer frekventa än män som deltagare i självhjälpsgrupper för personer med 
långvarig smärta oavsett huvudman och styrelseform enligt de rapporter vi 
fick. Men det var inte en total frånvaro av redovisade deltagande män i 
kartläggningen. Dock skiljde den rapporterade könssammansättningen sig 
bland huvudmännen. De grupper som uppgavs vara genusblandade hade till 
största delen offentliga huvudmän, medan grupper med uteslutande kvinnor 
till lika delar hade sina huvudmän inom studieförbund/organisationer och 
inom offentlig verksamhet. En diskussion är om det kan förstås som en 
medveten strategi hos professionella att vilja involvera män i verksamheten, 
eller en medveten strategi av män att vända sig till offentliga huvudmän. 
Även om det för grupperna med offentliga huvudmän har angetts en liten 
grad av faktiskt deltagande män så tycktes det ändå finnas en ambition att 
involvera och inkludera män i verksamheten som gjorde att man svarade att 
grupperna innehöll både kvinnor och män. Bland de offentligt organiserade 
grupperna angavs dubbelt så många vara könsblandade grupper som 
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grupper med uteslutande kvinnor. Genom att involvera eller ange manlig 
närvaro skulle verksamheten kunna ges ett större värde och mer respekt, 
dvs. man ser det som att mannen är mer respekterad och mer värderad än 
kvinnan (Connell 2009). 

Kan en högre andel rapporterade män därmed ses som ett sätt att legitimera 
verksamheten eller att ge den mer status, med andra ord, finns det en 
(o)medveten strategi att involvera män? Det kan också tolkas som att de 
offentliga huvudmännen drivs av en jämställdhetssträvan, där alla 
myndigheter idag har att ta hänsyn till jämställdhetsfrågor i sin verksamhet. 
Eller kan det vara så att män i högre grad söker sig till grupper under 
offentliga huvudmän – kanske för att dessa har högre status? En ytterligare 
tolkning skulle kunna vara att män inte söker sig till några grupper alls, utan 
deltar i de grupper de blir inbjudna till, eftersom de flesta aktiviteter under 
offentliga huvudmän initieras genom en utsänd inbjudan till de som anses 
vara i behov av den aktuella verksamheten. Det skulle kunna betyda att 
kvinnor med långvarig muskulär smärta i större utsträckning blir lämnade 
av sjukvården att finna sina egna stödjande sammanhang. 

Legitimering av gruppen och/eller åkomma 

Diskursen skapar normer samtidigt som normer påverkar diskursen 
(Börjesson 2003). Det vi tar för givet eller naturliggör ligger i våra normer 
och är därmed också möjligt att omfatta i språket. Motsatt, om något inte 
omfattas, och benämns i språket framstår det inte som verkligt eller äger inte 
legitimitet (Fahlgren 1999; Börjesson 2003). Sjukdomar som främst drabbar 
kvinnor har haft svårt att röna intresse inom forskning (Malterud 1994; 
Johannisson 2005; Säljö & Sätterlund Larsson 1996), vilket kan vara ett 
uttryck för kvinnors lägre legitimitet inom sjuk- och hälsovård. Kvinnor med 
långvarig muskulär smärta upplever sig ifrågasatta och misstrodda av 
sjukvården (Malterud 1994; Säljö & Sätterlund-Larsson 1996), och av andra 
personer i sina nära och perifera nätverk (Forsberg 1999). En orsak till det 
kan vara avsaknad av sjukdomsdiagnoser, relevanta undersökningar och 
adekvata behandlingar.  

I mötet med vården är både läkare och patient omgivna av sin livsvärld och 
sin kulturella kontext. Ofta får kvinnorna förklara sina symtom utan att få 
bekräftelse, då läkaren kanske inte har någon förklaring, vilket patienten kan 
tolka som att hon inte blir trodd. En tidigare undersökning (Forsberg 1999) 
av en professionellt initierad och sedan självstyrd självhjälpsgrupp för 
kvinnor med långvarig smärta visade att kvinnorna kom in i gruppen med en 
känsla av isolering (ensam om sin problematik), kontrollförlust (kroppen 
lever sitt ”eget” liv) och meningslöshet. Via självhjälpsgruppens gemenskap, 
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bekräftelse och kunskapsgenerering utvecklade de ett tillstånd av realism 
(realistisk syn på sig själv och sin sjukdom), acceptans och personlig styrka 
där personlig utveckling var möjlig.  

Här skulle man kunna anta att kvinnor med långvarig muskulär smärta inte 
bara påverkas av sin upplevda ickelegitimitet som sjuk utan också av sin 
underordning just för att de är kvinnor. De kan även vara påverkade av de 
normer och uppfattningar de blir tillskrivna och tillskriver sig just för att de 
är kvinnor och just för att de är kvinnor med långvarig muskulär smärta. På 
det viset kan man se att det gemensamma problem som de samlas kring i en 
självhjälpsgrupp inte bara är att kvinnorna har långvarig muskulär smärta, 
de har också gemensamt att de måste lära sig hantera genusstrukturernas 
inverkan på sina liv. 

Betydelsen av ett namn/benämnandet 

Connell (2009) hävdar att språket utgör en viktig genusaspekt. Ett tydligt 
genusmönster syntes i vår kartläggning i benämningen av 
självhjälpsgrupperna, dvs. under vilket namn de verkade. Man skulle utifrån 
här redovisade resultat kunnat se det som att den offentliga/professionella 
diskursen inte innehåller benämnandet av smärta i relation till långvarig 
muskulär smärta.  

Ett namn är också en etikett som legitimerar, att benämna t.ex. smärta som 
ett problem, gör det giltigt och trovärdigt. Det omvända, att inte benämna 
smärta, gör att det blir svårare att legitimera smärta som giltig 
sjukdomsorsak (Kleinman 1994). De offentliga huvudmännen hade i 
betydligt högre grad grupper som fokuserade på olika behandlingsmetoder i 
sina namn medan studiecirklar/frivilliga organisationer mer använde smärta 
eller synonyma begrepp. Följden av detta blir att man inom den offentliga 
verksamheten ofta bestämt i förväg vad som är effektivt som 
behandlingsmetod och det gäller då för alla deltagare i de 
självhjälpsgrupperna. Inom smärtfokuserande grupper finns det kanske 
större möjlighet att diskutera alternativa behandlingsmetoder och 
problematiken i sin helhet. Nackdelen med dessa grupper är däremot att 
man kanske inte kommer i åtnjutande av någon behandling alls.  

En annan konsekvens av att smärta inte uttalas kan vara att personer med 
smärta ibland får ingå i grupper som har en annan fokus och när smärta som 
sjukdomsgrund/problemgrund inte benämns riskerar de smärtdrabbade 
deltagarna försvagad legitimitet. Detta är i sig inget nytt fenomen då tidigare 
forskning (Johansson, Hamberg, Lindgren & Westman 1996; Närvänen & 
Åsbring, 2004; Söderberg, 1999) rapporterat att personer, främst kvinnor, 
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med långvarig muskulär smärta har upplevt sig ha svårighet att nå 
legitimitet för sina besvär.  

En orsak till olika benämningar kan vara att de professionella i sitt 
yrkesutövande kan ha helt andra krav på sig att nå lyckade resultat med sin 
verksamhet än vad till exempel studieförbundens grupper har. Det kan på ett 
helt annat sätt finnas uttalade mål för den offentliga verksamheten, mål som 
då kan handla om att uppnå någon slags friskhet snarare än att lära sig leva 
med en livslång sjukdom. Vad som räknas som ”lyckat resultat” ligger 
förmodligen i respektive diskurser. 

Man kan diskutera vad namnet kan tänkas återspegla för skillnad i 
målsättning i en professionellt ledd avslappningsgrupp gentemot i en 
studiecirkel vid namn ”Att leva med smärta”, ledd av en person som själv har 
erfarenhet av smärta. I det första exemplet antas det att avslappning ska 
hjälpa mot problematiken. I en grupp ”Att leva med smärta” bör ju fler 
aspekter ligga i fokus. Det mest intressanta och kanske mest effektiva vore 
kanske om man kunde välja fritt mellan dessa olika alternativ, eller kanske 
rentav välja båda, där det frivilliga arrangemanget kompletterar det 
offentliga, och vice versa. Vi kan inte utifrån vår kartläggning säga något om 
huruvida det finns gruppdeltagare som gör så. 

5.2 Genusmönster i deltagarnas utbyte av 
självhjälpsgrupper  

Reproducering och/eller utmaning av samhälleliga 
genusmönster 

Det finns forskning som visar att kvinnor kan behöva kvinnogrupper 
(Thomsson, 2002) för att få hjälp att hantera de krav som åläggs dem och för 
att utmana genusbundna mönster (Glaser 1976; Ljung 1995; Thomsson 
2002). I detta sammanhang har självhjälpsgrupper visat på positiva följder 
av deltagande (se bl.a. Borkman, 1999; Chamberlin & Rogers 1996). 
Forskningen har dock inte visat om det positiva utfallet endast bygger på att 
deltagande kvinnor får bekräftelse på, och att de anpassar sig till, rådande 
normer och krav, t.ex. de genusrelaterade förväntningar som deltagarna tar 
med sig in i gruppens diskussioner, eller om det skapas nya sätt att hantera 
livet och dess förväntningar. Forskning har visat att ömsesidigheten i 
självhjälpsgrupper bidrar till ökad självkänsla, självförståelse och en ökad 
känsla av betydelse i relation till andra (se bl.a. Borkman 1999; Medvene, 
Wituk & Luke 1999). Frågan är således om självhjälpsgrupper för personer 
med långvarig muskulär smärta reproducerar samhälleliga genusmönster 
eller om de bidrar till social förändring och nya attityder som utmanar 
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gällande normer och samhällets genusmönster, dvs. en fråga om adaption 
eller transformation. Nästa vinkling av den aspekten är om det skiljer sig 
utifrån vilken huvudman som ansvarar för och bedriver verksamheten. 

Självhjälpsgrupper har en dokumenterad funktion gällande empowerment 
där deltagare stärks och får kraft att förändra sitt sätt att hantera vardagen 
och dess problem (se bl.a. Borkman, 1999; Wituk & Luke 1999; Thomsson 
2002). Kvinnor i självhjälpsgrupper har genom identifiering och 
kommunikation med andra kvinnor lättare kunnat skapa och omskapa sina 
identiteter (Ljung 1995; Horne 1999). Men det har också visats att 
kvinnogrupper kan bli alltför intima och motverka individuella förändringar 
och mer bejaka likhetssträvanden (Ljung 1995). Här är uppfattningarna 
skilda, och så även de personliga upplevelserna. Vad som blir allt mer tydligt 
är att det just är så, olika. 

Inom sjuk- och hälsovård baseras kunskap på forskning och beprövad 
erfarenhet och utgör ett slags specialistkunskap. Inom 
självhjälpsgruppsforskning talas det om ”experiential knowledge” (Borkman 
1976; Karlsson 2002) och inom genusvetenskap är ”situerad kunskap” ett 
centralt kunskapsbegrepp (Haraway 1988, 1991). Experiential knowledge 
översätts som erfarenhetskunskap och definieras av Borkman (1976) som en 
sanning som baseras på personlig erfarenhet av en företeelse, ett 
kunskapsproducerande som produceras inom självhjälpsgrupper. Karlsson 
(2002) utvecklar begreppet och talar om kunskap ur ett socialt 
sammanhang. När kunskapen är vedertagen och accepterad av många har 
den blivit institutionaliserad. Experiential knowledge är således socialt 
konstruerad. Denna erfarenhetsbaserade och socialt konstruerade kunskap 
produceras genom överenskommelser kring de berättade subjektiva 
erfarenheterna och kan svårligen betecknas som objektiv. Här har jag dock 
visat att diskurser och normer, som ofta förstås som sanning också är 
konstruerade och skapade i sociala sammanhang. Vad som är möjligt att 
säga och förstå styrs av våra diskurser och våra normer. Haraway (1988; 
1991) beskriver situerad kunskap som att kunskap alltid är situerad/belägen, 
förkroppsligad och ofullständig (situated, embodied and partial). Vi ser alltid 
från någonstans, från en förkroppsligad position, vår kunskap är 
lokaliserbar. Haraways begrepp betonar att allt kunskapande utgår från 
begränsade perspektiv och har begränsad räckvidd. Enligt henne är detta så 
långt vi kan komma i objektivitet.  

Dessa tre olika kunskapsproduktioner (vetenskaps-/specialistkunskapen, 
situated knowledge, experiential knowledge) kan vara skilda men de kan 
också utgöra olika sidor av samma sak. Hur man ser på det kan styras av 
vem som har tolkningsföreträde, och vem som har makt, att bestämma vad 
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som är giltig kunskap. Professionella har ifrågasatt kunskapens 
tillförligheten i självhjälpsgruppernas kunskapsproduktion (se.bl.a. 
Adamsen 2002; Baxter 1993; Haberman 1990; Katz & Bender 1976; Moeller 
1983). Jag talar om socialt konstruerad kunskap, baserad på och 
överenskommen genom en grupps gemensamma erfarenheter. Jag talar 
också om socialt konstruerad kunskap utifrån den vi är och var vi är. Jag 
talar även om utforskad kunskap, där forskare analyserat hopsamlade 
erfarenheter/data från andra. Det skulle vara intressant att analysera dessa 
förhållanden där man tar hänsyn till makt och genus för att få syn på vad 
som styr det vi kallar kunskap och hur självhjälpsgruppernas 
kunskapsproduktion påverkas i takt med professionellas ökade deltagande i 
verksamheten. 

5.3 Behovet av ny kunskap 

Detta arbete har visat att det finns olika genusmönster gällande 
självhjälpsgrupper för personer med smärta. Det som har visats är att de 
yttre attributen, dvs. sammansättning, styrelseform och benämning, ger 
olika mönster beroende på vilken huvudman som ansvarar för 
verksamheten. Frågan är hur detta påverkar det inre utbytet i grupperna. 
Tänker man olika i grupperna, visar det sig någon skillnad i fråga om 
upplevelse och förändring i relation till den problematik man samlats kring. 
Upplever man sig själv olika beroende på vilken huvudman som har ansvar 
för verksamheten? Där vet vi ännu inte tillräckligt och det finns därför behov 
av att utforska detta område. 

Kartläggningen visade att huvudmannaskapet för självhjälpsgruppen får 
effekt på hur självhjälpsgruppen organiserar sin verksamhet. Med tanke på 
att det bland grupper med offentliga huvudmän fanns ett ledarskap som var 
tydligare kopplat till en person som medverkade i gruppen som en del av sin 
tjänst, ställdes frågorna: Vilken inverkan får huvudmannaskap och ledarskap 
på själva innehållet i gruppernas verksamhet? Går de primära värdena som 
anses finnas med självhjälpsgrupper, som ömsesidighet, likställdhet, 
ickehierarki osv. förlorade om gruppen leds av professionella som gör det 
inom ramen för sitt yrkesutövande? Det återstår att utforska och kan ses som 
en naturlig fortsättning på kartläggningen. Kartläggningen visade också att 
genusaspekterna är viktiga i den fortsatta forskningen. 

Den legitimitet och erkänsla som grupperna kan erhålla i form av ett 
offentligt huvudmannaskap kan man säga gavs i första hand till grupper med 
manliga deltagare som i sitt namn fokuserar på annat än smärta. Även här 
fanns ett tydligt genusmönster.  
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Det som inte benämns, etiketteras ges ingen legitimitet och finns inte/förstås 
inte i den lokala världen detta sker. Den ickelegitimering som har 
rapporterats inom sjuk- och hälsovård gällande kvinnors långvariga smärta 
tycks dock slå igenom även när det gäller offentliga självhjälpsgrupper. 
Smärtan benämns inte, det finns fler manliga deltagare och styrelseformen 
sköts av de professionella. I förlängningen kan detta, men måste inte, ge 
avtryck i hur man samtalar och vad man samtalar om i självhjälpsgruppen, 
och deltagarnas upplevelse av utbytet i gruppen. Denna fråga ser jag som 
viktig att fördjupa i den fortsatta forskningen. 

Forskningsgenomgången visade också att vi vet alltför lite om 
konsekvenserna av det utbyte som sker i självhjälpsgrupper och hur 
samhälleliga normer kan påverka och ha betydelse för utbytet. Detta återstår 
att forska om, och jag menar att ett genusperspektiv skulle vara speciellt 
givande i den forskningen. Vi vet inte om och hur samhälleliga normer kring 
genusrelationer och genusinnebörder reproduceras och konserveras i 
självhjälpsgrupper eller om och hur nya innebörder av genus produceras. 
För kvinnor med långvarig muskulär smärta kan sjukdomen vara ett resultat 
av de normer som omger kvinnor (Kleinman 1994, Rapping 1986) och som 
de medvetet eller omedvetet har att förhålla sig till. Det gör det också viktigt 
att förstå hur genusordnade diskurser och normer samverkar och kan göra 
avtryck i självhjälpsgruppers verksamhet. Det är även viktigt att förstå hur, 
och vilka, diskurser och normer som påverkar den ickeprofessionella 
självhjälpsgruppen. I linje med det vore det intressant att se hur och om 
huvudmannaskapet kan påverka det inåtriktade arbetet och det inre utbytet i 
självhjälpsgrupperna. Reproduceras rådande genusmönster eller kan 
deltagarna producera nya sätt att förhålla sig till de normer som omger dem? 

Den kunskap som produceras av lekmän i den självstyrda 
självhjälpsgruppen, som skapas i detta sociala sammanhang utifrån de 
erfarenheter de bär med sig in i självhjälpsgruppen (Borkman 1976; Karlsson 
2002) blir en gemensam tolkning av vad som är gällande för deltagarna. 
Genom den överenskommelsen blir kunskapen giltig. Men hur står sig denna 
kunskap i förhållande till andra kunskapsformer? Hur står den sig mot s.k. 
specialistkunskap, som bygger på vetenskaplig forskning, som också bygger 
på beprövad erfarenhet. Självhjälpsgruppsdeltagarnas erfarenheter kan man 
nog också på god grund anta att de är beprövade. Finns det motsättningar 
mellan dessa ”olika” kunskaper. Hur står dessa två sig mot 
genusvetenskapens situated knowledge och den kunskapsproduktionen? 

Frågan jag nu främst ställer mig inför fortsatt forskning är om 
självhjälpsgruppernas inre verksamhet och inåtriktade arbete reproducerar 
eller utmanar gällande normer, det vill säga om arbetet i 
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självhjälpsgrupperna resulterar i adaption (anpassning i betydelsen 
inordning) eller transformation (förändring i betydelsen 
omställning/övergång). Det återstår att forska om och utgör en god 
utmaning för framtiden. 
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