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ABSTRACT

RESTRICTED POSSIBILITIES - ADAPTED STRATEGIES 
A study in primary health care of women with biomedically undefined musculoskeletal pain.

Katarina Hamberg, MD, Department of Family Medicine, Umeå University, Sweden.
This grounded theory study was conducted to reach a more comprehensive understanding 

of women patients with biomedically ‘undefined’ musculoskeletal pain disorders (UMSD). The 
focus was on women’s experiences and conditions in everyday life, and a gender perspective 
was applied throughout the research.

Twenty women patients with UMSD participated. To be eligible for recruitment they had to 
be sick-listed and their complaints should have been carefully investigated but no biomedical 
diagnosis found that could fully explain the pain. Each participant was followed up during two 
years and data was collected by way of repeated semi-structured interviews. Medical records 
and notes made in close connection with the encounters served as another data source. Analysis 
and data-collection went on simultaneously and the research themes were successively 
developed. The women’s experiences and conditions in family life, working life, health care 
and rehabilitation evolved as main themes together with the meanings of pain.

The women described a sex-segregated pattem in the organisation of family life, implying 
that a main part of the duties were the women’s responsibility. Their motives for the segregation 
was a striving for love, social acceptance and a balanced family budget but it was also obvious 
that they adjusted to a gendered power-structure. The marriage contract is suggested as a 
suitable concept to encompass patterns in family life. An exploration of problems in 
rehabilitation revealed that the women coped in different ways depending on the rigidity of their 
marriage contract. More that half of the women had experienced woman abuse.

In paid work there were discrepancies between aspirations and experiences concerning 
economic maintenance, social interaction and personal recognition. Family considerations had a 
strong impact on priorities in work. In a situation of pain the family orientation became even 
stronger, working aspirations declined and economic refuge was sought in ”the state”.

In the consultations the main themes were distmst and neglect. To gain attention and a 
credible diagnosis the women used strategies such as; somatizing, claiming under cover and 
pleading . Woman abuse was difficult to disclose but the women gave hints of abuse before 
avowing it. An understanding listener was a precondition for disclosure.

The pain descriptions were categorized as bodily presentations, explanatory models and 
consequences for activities and self-perception. The bodily symptoms signalled a loss of 
control. The explanations hinted at diseases and strain injuries, but were also self-blaming. The 
consequences were described as shortcomings in daily life, challenging their identities as 
capable women. The women sought help and expected doctors to be legitimizing agents.

Criteria for scientific rigour in qualitative research; credibility, dependability, confirmability 
and transferability were proven applicable. A reflexive analysis of the research showed that 
interpretations varied depending on from which position the researcher tried to understand a 
narrative: as a physician, a woman or a researcher. The power asymmetryin the informant- 
researcher relationship and gender-related values were involved in tense interview situations and 
were aggravating circumstances when striving to capture the participant’s view.

Evaluating the women’s priorities, illness behaviour and strategies to cope with conflicts 
from a gender perspective gave new insights. To understand women patients doctors must 
explore the women’s aspirations and conditions in the family, at work and in health care. 
However physicians must also consider the impact of the biomedical framework, power 
asymmetry and gender-related expectations that influence the consultation. ‘Marriage contract’, 
‘family orientation, ‘diminishing paid work’, ‘hints of violence’ and ‘risked identity as a 
capable woman’ are concepts that might be of clinical relevance in family medicine and the 
rehabilitation of women.

Key words: undefined disorders, musculoskeletal pain, women’s health, gender, marital 
relationship, primary health care, rehabilitation, consultation, qualitative research.
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ABSTRACT

This grounded theory study was conducted to reach a more comprehensive understanding 
of women patients with biomedically ‘undefined’ musculoskeletal pain disorders (UMSD). The 
focus was on women’s experiences and conditions in everyday life, and a gender perspective 
was applied throughout the research.

Twenty women patients with UMSD participated. To be eligible for recruitment they had 
to be sick-listed and their complaints should have been carefully investigated but no biomedical 
diagnosis found that could fully explain the pain. Each participant was followed up during two 
years and data was collected by way of repeated semi-structured interviews. Medical records 
and notes made in close connection with the encounters served as another data source. Analysis 
and data-collection went on simultaneously and the research themes were successively 
developed. The women’s experiences and conditions in family life, working life, health care 
and rehabilitation evolved as main themes together with the meanings of pain.

The women described a sex-segregated pattern in the organisation of family life, implying 
that a main part of the duties were the women’s responsibility. Their motives for the 
segregation was a striving for love, social acceptance and a balanced family budget but it was 
also obvious that they adjusted to a gendered power-structure. The marriage contract is 
suggested as a suitable concept to encompass patterns in family life. An exploration of 
problems in rehabilitation revealed that the women coped in different ways depending on the 
rigidity of their marriage contract. More than half of the women had experienced woman abuse.

In paid work there were discrepancies between aspirations and experiences concerning 
economic maintenance, social interaction and personal recognition. Family considerations had a 
strong impact on priorities in work. In a situation of pain the family orientation became even 
stronger, working aspirations declined and economic refuge was sought in ”the state”.

In the consultations the main themes were distrust and neglect. To gain attention and a 
credible diagnosis the women used strategies such as; somatizing, claiming under cover and 
pleading. Woman abuse was difficult to disclose but the women gave hints of abuse before 
avowing it. An understanding listener was a precondition for disclosure.

The pain descriptions were categorized as bodily presentations, explanatory models and 
consequences for activities and self-perception. The bodily symptoms signalled a loss of 
control. The explanations hinted at diseases and strain injuries, but were also self-blaming. The 
consequences were described as shortcomings in daily life, challenging their identities as 
capable women. The women sought help and expected doctors to be legitimizing agents.

Criteria for scientific rigour in qualitative research; credibility, dependability, 
confirmability and transferability were proven applicable. A reflexive analysis of the research 
showed that interpretations varied depending on from which position the researcher tried to 
understand a narrative: as a physician, a woman or a researcher. The power asymmetry in the 
informant-researcher relationship and gender-related values were involved in tense interview 
situations and were aggravating circumstances when striving to capture the participant’s view.

Evaluating the women’s priorities, illness behaviour and strategies to cope with conflicts 
from a gender perspective gave new insights. To understand women patients doctors must 
explore the women’s aspirations and conditions in the family, at work and in health care. 
However physicians must also consider the impact of the biomedical framework, power 
asymmetry and gender-related expectations that influence the consultation. ‘Marriage contract’, 
‘family orientation’, ‘diminishing paid work’, ‘hints of violence’ and ‘risked identity as a 
capable woman’ are concepts that might be of clinical relevance in family medicine and the 
rehabilitation of women.

Key words: undefined disorders, musculoskeletal pain, women’s health, gender, marital 
relationship, primary health care, rehabilitation, consultation, qualitative research.
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Förord

Varför “kvinnor med värk“?
Kvinnor med långvarig värk från rörelseorganen är en stor patientgrupp i primär
vården. Varje allmänläkare vet av egen erfarenhet att det kan vara svårt att finna en 
biomedicinsk förklaring till värken och än mer - det kan vara svårt att hitta en bra 
behandling som kan ge hälsan åter eller åtminstone lindring.

Detta förhållande var upprinnelsen till mitt avhandlingsarbete. När jag tänker tillbaka 
så började forskningsförberedelsema redan under min AT-placering på Anderstorps 
Vårdcentral i Skellefteå 1980. Jag ansträngde mig för att förstå och hjälpa mina 
patienter och blev besviken på mig själv när jag inte lyckades. Jag hade en 
föreställning om att om jag bara fann kärnan i det patienten berättade, om jag hakade 
tag rätt där, så skulle förklaringen eller ledtråden till patientens besvär visa sig. Jag 
tänkte mig att patienten egentligen satt inne med mer kunskap om sina besvär än 
han/hon vanligen brukade berätta för doktorn och genom att fråga rätt, låta 
patienterna berätta vad de tänkte så skulle jag kanske komma närmare “sanningen“ 
och kunna föreslå en bättre behandling. Om det inte var en hittills okänd sjukdom 
förstås. “I anamnesen finns nyckeln “ var likt en mantra för mig och jag försökte 
förbättra mitt sätt att kommunicera med patienter för att hitta nyckeln och kunna låsa 
upp.

Jag var aktiv i kvinnorörelsen under läkarutbildningen och även senare under AT 
och FV. Jag kände krav på att kvinnliga doktorer, om inte för annat så av ren 
anständighet, måste klara av sina kvinnliga patienter på ett bra sätt. Jag kände 
förväntningarna att det var kvinnliga läkares skyldighet att försöka ännu lite mer. 
Därför var det frustrerande när jag upplevde vissa kvinnliga patienters besvär som 
oklara eller rent av obegripliga. Jag gillade inte mina egna reaktioner när jag blev 
misstänksam, började tro att kvinnorna överdrev sina besvär för att få “sjukdoms- 
vinst“ eller att de hade andra skäl att bli sjukskrivna än de symptom de beskrev. Jag 
upplevde naturligtvis tillkortakommanden av liknande slag även med manliga 
patienter men det var inte lika ofta - eller så blev jag inte lika bekymrad över det och 
minns det inte lika väl.
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När jag blev färdig allmänläkare började jag jobba i ett distrikt på Ömäsets 
Vårdcentral i Luleå. Betydelsefullt under denna tid blev den Balint-grupp med FV- 
läkare och specialister i allmänmedicin som jag deltog i. Gruppen var tämligen stabil 
och vi träffades regelbundet under 3-4 års tid. Vi diskuterade “svåra“ patientfall med 
varandra och diskuterade utifrån ljudinspelningar av knäcke-fall händelseförloppet i 
konsultationen, möjliga diagnoser och utrednings vägar, kommunikation och egna 
reaktioner. De patienter vi kom att diskutera sökte oftast för symptom och besvär som 
vi inte kunde klassificera och det var oftast kvinnor det handlade om.

Tillsammans med min chef, Margareta Troein, gjorde jag en besöksregistrering på 
Ömäsets vårdcentral (Hamberg och Troein 1986). Vi frågade oss om kvinnorna i vårt 
område gjorde fler läkarbesök på vårdcentralen än männen och om diagnoserna 
skilde sig åt mellan könen. Vi undrade vidare om unga kvinnor var överrepresente
rade bland våra patienter. Vi valde slumpmässigt ut 20% av journalerna i journal
arkivet och registrerade alla besök under 1986. Vi fann 1709 besök fördelade på 866 
individer, kvinnor sökte mer än män och framförallt i åldrama 20-29 och 50-59 år. 
Vidare fick kvinnorna fler diagnoser inom området rörelseorganens sjukdomar än 
männen, särskilt i åldersgruppen 50-59 år. Yngre kvinnor var vanliga bland våra 
besökare men det berodde framför allt på att deras andel av befolkningen var stor. 
Den här lilla studien lämnade mig med frågor framför allt kring rörelseorgansbesvär 
hos kvinnor. Varför var det så vanligt? Tunga jobb? Slitsamt hemma? P-pillereffekt? 
Monotona jobb i kombination med för lite träning spekulerade vi om när det gällde 
de yngre.

När jag flyttade till Umeå och Mariehems Vårdcentral tog jag kontakt med Göran 
Westman på Allmänmedicinska Institutionen för att diskutera hur jag skulle kunna 
lägga upp en studie av kvinnor med besvär i rörelseorganen. Jag gjorde en sökning 
på biblioteket och orienterade mig i forskning kring kvinnors hälsa.

Forska två tillsammans
Under 1990 blev jag och Eva Johansson arbetskamrater på Mariehems Vårdcentral.
Vi tänkte i samma banor och lade upp gemensamma planer. Vi beslutade ge oss in i ett 
område som var viktigt i vårt dagliga arbete; långvarig värk hos kvinnor, värk som vi 
inte hittade någon förklaring till. Vi ville veta mer om kvinnornas vardagsliv och 
livsvillkor för att se om vi på så sätt skulle finna nya förståelse- och
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hanteringsmodeller. Vi tänkte intervjua kvinnorna utförligare än vad vi vanligtvis 
brukade göra vid läkarbesöken och analysera intervjuerna kvalitativt. Vi gjorde först 
en pilotundersökning där vi intervjuade några kvinnor var, presenterade vår 
forskningsidé på en nordisk konferens i medicinsk kvinnoforskning, gick en kurs om 
kvalitativ metod på sociologen (som bl. a Gerd Lindgren som blev en av våra 
handledare höll i) och skrev sedan vår forskningsplan. I början av juli 1991 fick vi 
besked att vi fått 80.000 av Forskningsrådsnämnden! De pengarna skulle inte räcka 
långt men vi beslöt att börja helt försiktigt.

Så på den resan är vi. Vi har sökt pengar från olika håll och med dessa kunnat 
finansiera vikarie på vårdcentralen så att vi fått tid för forskning. Av anslagsgivama 
(sid 133) är det Umeå Sjukvård som har stött oss med mest pengar. I långa perioder 
har forskningen bedrivits på 25% eller mindre, ibland någon månad heltid och från 
hösten -97 har jag forskat på halvtid.

Eva och jag har jobbat tätt ihop under hela projektet. Vi gjorde tidigt upp om att vi 
skulle intervjua var för sig våra kvinnor men båda ha tillgång till materialet. Om någon 
av oss ville sluta skulle den andra ha rätt att ta över materialet. Om vi blev oense 
skulle vi ordna så att båda hade tillgång till datan. Om vi fann det enklare skulle det 
fungera även att vi jobbade var för sig. Vi har inte behövt använda våra reservplaner 
utan det har fungerat bra att arbeta tillsammans.

Vi har analyserat vårt material först var för sig, sedan diskuterat och jobbat ihop. Vi 
har stött och blött våra idéer och teorier med varandra. De två första artiklarna vi 
skrev, varav den ena ingår i avhandlingen som artikel VII, skrev vi med helt 
gemensamt ansvar. Disketterna forslades mellan oss flera gånger i veckan ibland. Det 
var omöjligt till sist att veta vem som formulerat det ena eller andra. Vissa käpphästar 
hade vi ju var och en men inte ens dem kunde man vara säker på ursprunget till. Jag 
kommer särskilt ihåg när vi höll på med artikel VH, “scientific rigour“; då fanns en 
formulering som jag om och om igen försökte få stöd att stryka. Jag tyckte vi var 
överens, trodde det var Evas grej och att hon skulle stryka den - men så var den kvar 
ändå när hon gjort sina ändringar! När jag så av en slump kom in i en gammal version 
i datorn såg jag att det var jag som “hittat på“ den där formuleringen som jag ville ta 
bort! Då insåg jag att det inte går att veta vem av oss två som kommit på det ena eller 
andra. Det är ett gemensamt arbete, den enas fråga ger den andra en idé och så kan 
det bli väldigt kreativt i perioder.
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Det gemensamma ansvaret i artikel VII, “scientific rigour“, markerade vi genom att jag 
som kommer först i alfabetet står först och Eva är korresponderande författare. 
Därefter beslöt vi att göra upp om vem som skulle ansvara för en viss artikel innan vi 
började jobba med den. Således är jag därefter mer ansvarig för de artiklar där jag står 
först som det brukar vara i forskningssammanhang. Men riktlinjerna och de basala 
analyserna i varje artikel har vi båda jobbat med. (I viss utsträckning har även 
handledarna deltagit där.) När man skriver vetenskapliga artiklar - och kanske särskilt 
uttalat när det gäller kvalitativa analyser - sker mycket av analysen i själva 
skrivprocessen. Det har sjävfallet lett till att huvudförfattaren gjort det stora jobbet i 
respektive artikel - även om Eva och jag jobbat tätare än vanligt.

Var sin avhandling
Vår önskan var att slutföra avhandlingsarbetet gemensamt, med en gemensam kappa 
och samma artiklar. Forskarutbildningsnämnden ville dock annorlunda. FUN menade 
att disputation är en examen och det är viktigt att veta vad var och en gjort. Våra 
argument, om att nya vägar inom forskningen bör uppmuntras och att samarbete bör 
belönas därför att det per se är berikande och vetenskapligt leder längre än ensam
arbete, räckte inte. Vi fick ge oss.

När vi så skulle diskutera hur vi skulle dela upp kappan blev det svårt. Om vi nu 
skulle särskilja oss - vem skulle fokusera vad? Skulle jag ta upp mer om kvinnors 
hälsa och Eva mer om konsultationen? Detta var ju huvudområden i vårt arbete som 
båda naturligtvis ville sammanfatta ordentligt. Hur vi än vände och vred på boskill
naden så hittade vi ingen lösning. Alltså fick det bli så att vi satte igång utan att 
någon inriktning var uppgjord. Vi har jobbat var för sig med våra ramberättelser men 
eftersom vår forskning varit ett solidariskt samarbete ända fram till slutspurten så blir 
det upp till andra att särskilja oss. Våra strategier för att klara denna särskiljande- 
prövning har varit att slipa våra gamla vanliga. Försöka vara ärliga, öppna och 
hjälpsamma mot varandra, säga ifrån när något blir fel och våga bli arg. Vi har var och 
en tagit upp de trådar vi ansett viktiga och lånat och gett så att arbetena - båda två - 
skulle bli så bra som möjligt.

Umeå juni 1998

Katarina Hamberg
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1 INLEDNING

1.1 Kvinnor med värk

I allmänläkarens arbete är majoriteten av patienterna kvinnor (Sayer och Britt 1996). 
Många av dessa har värk av oklar art eller andra svårdiagnostiserade symptom från 
rörelseorganen. I många fall blir sjukskrivningstidema långa, trots att åkomman 
"normalt" borde läka snabbt. Många patienter återkommer till mottagningen efter kort 
tid, med samma eller likartade symptom. Som läkare är det då lätt att känna sig osäker 
på etiologi, diagnos och behandling. Ofta avslöjar journalen att även tidigare läkare 
varit osäkra och tafatta inför kvinnans problem. Det väcker frustration hos doktorn 
och många patienter uttrycker missnöje med handläggningen i vården (Andersson 
1998; Annandale och Hunt 1998).

Statistik visar att fler kvinnor än män söker sjukvård. Denna könsskillnad kvarstår 
även om vårdutnyttjande i samband med förlossning och graviditet borträknas 
(Eilertsson 1981; Hamberg och Troein 1986; Svärdsudd och Korpela 1996). 
Kvinnornas andel av de sjukskrivna har ökat på senare år och de har allt mer besvär 
från rörelseorganen (Socialdepartementet 1996).

Varför blir hon inte frisk?
Den forskning som tidigare bedrivits om kvinnors besvär från rörelseorganen är 
begränsad, trots att det är ett identifierat problemområde för såväl läkare, patienter, 
försäkringskassa och forskare (Lagerlöf 1993; RFV 1988; Socialdepartementet 1996).

I en undersökning av rehabiliteringsgrupper inom primärvården i Umeå framkom 
könsskillnader i handläggningen. Männen hade större möjligheter att påverka sin 
rehabilitering och resultatet blev oftare ett jobb eller en utbildning om patienten var 
en man. Orsaken till skillnaderna skulle kunna vara att kvinnorna hade en mer 
komplicerad problematik kombinerad med svårigheter på arbetsmarknaden men 
studien tydde på att orsaken var att handläggningen i själva rehabiliteringsarbetet 
varierade beroende på kön - till kvinnornas nackdel (Bäckström 1997). Andra studier 
har visat att för kvinnor, till skillnad från män, innebär tidig rehabilitering med 
specialinsatser, med sjukgymnastik och specialistbedömningar, inte att sjuktalen
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sjunker (RFVB 1990). Det tycks vara olika faktorer som spelar roll i kvinnors och 
mäns möjligheter till rehabilitering.

Otillräckliga förklaringsmodeller
Långvarig värkproblematik kan ofta inte förklaras tillfredsställande med medicinska 
förklaringsmodeller (Gamsa 1994a). När läkaren finner en diskrepans mellan pa
tientens klagomål och medicinska fynd beskrivs individen ofta som neurotisk och 
besvären som psykosomatiska eller "funktionella". Svårigheten att förstå värk
problemet kanaliseras på detta sätt till olika karakteristika hos patienten. Men den 
bristande förståelsen kan också bottna i begränsade kunskaper om sjukdomsorsaker 
och/eller i kommunikationssvårigheter i konsultationen.

En del patienter med diffus värkproblematik återfinns under diagnosen fibromyalgi. 
Att det är en för många läkare frustrerande eller åtminstone ointressant patientgrupp, 
visas i rankinglistor över sjukdomars prestige (Album 1991; Hahn m.fl. 1996; Mathers 
m.fl. 1995). Men oklara symptom och motsägelsefulla sjukhistorier kan också ses som 
en "vetenskaplig anomali" och en teoretisk utmaning (McWhinney 1993).

Övergripande syfte
Syftet med vår studie var att belysa ett viktigt hälsoproblem för kvinnor; långvarig 
svårförklarlig värk. Genom att intervjua kvinnorna och låta dem berätta med egna ord 
ville vi förstå mer om värken, hur den upplevdes, dess effekter i vardagen, hur 
kvinnorna kunde bemästra den och andra problem de stod inför, samt hur de blivit 
och ville bli bemötta i sjukvården. En utgångspunkt i vår studie var att genom att 
studera en problematisk och samtidigt föga intressant sjukdomsgrupp skulle det bli 
möjligt att finna nya sanningar om det medicinska paradigmet i stort.

Med en datainsamlingsmetod som mycket liknar konsultationen i vanligt kliniskt 
arbete, intervjun, kombinerad med en kvalitativ könsteoretisk analys sökte vi 
kunskap på två nivåer. Dels ny kunskap och insikt om värk och hur den kan hanteras 
- av kvinnorna såväl som av läkare och patient i konsultationen - dels nya begrepp, 
metoder och förståelsemodeller för att beskriva problemet.



Läsanvisning
I det följande presenteras först syftet med avhandlingen. Därefter beskriver jag det 
könsteoretiska perspektivet ganska utförligt i kapitel 3, eftersom det ännu är ett 
relativt ovanligt analysperspektiv i medicinsk forskning. Målsättningen har varit att 
ge läsarna av avhandlingen en god bild av min förförståelse och de teorier som 
präglat studien. Till förförståelsen och ramen för studien hör också kapitel 4-6 där jag 
sammanfattat de forskningsområden som varit viktiga under studiens gång; kvinnors 
hälsa, värk i rörelseorganen och konsultationen. Att ge en kortfattad men ändå god 
bild av dessa forskningsfält var ingen lätt uppgift och kanske har de blivit mer 
uppdelade än vad som skulle vara önskvärt. Jag har valt att ta upp synsätt som på ett 
eller annat sätt influerat oss eller som fått ett stort genomslag i samhället och blivit var 
kvinnas och mans egendom. Vissa teorier, t.ex. många förklaringsmodeller till 
kvinnors ohälsa och värk utan påvisbar medicinsk orsak, har fått vid spridning och 
präglar såväl konsultationer vid värk som intervjuerna i vår forskning. I kapitel 9 har 
jag sammanfattat de ingående delarbetena och valt att inte göra det alltför kortfattat 
eftersom avhandlingen skrivs och bör kunna förstås på svenska. Artiklarna finns i sin 
helhet på engelska i Appendix. I kapitel 10 diskuteras metodproblem, fynden relateras 
till kunskaper inom forskningsfältet och den kliniska praktiken, några nya idéer och 
begrepp för konsultationer vid värk föreslås och slutsatser dras för kliniskt arbete, 
undervisning och fortsatt forskning.
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2 SYFTE
Målsättningen med studien var ursprungligen mycket vid. Vi sökte nya kunskaper 
och en ökad förståelse för kvinnor med svårdiagnosticerbar värk från rörelseorga
nen. När ingen medicinsk diagnos kan ställas trots omfattande undersökningar och 
när pragmatiska försök att behandla inte hjälper blir läkaren frustrerad och tänker ofta 
”Hur har hon det - egentligen?” Den tanken kan nästan ses som en parafras på den 
typiska utgångspunkten i grounded theory forskning ”Vad är det som händer här?” 
Med en kvalitativ metod, ett könsteoretiskt perspektiv och genom att lyfta fram 
kvinnors erfarenheter och villkor i vardagslivet sökte vi nya infallsvinklar och 
kunskaper. Genom att kombinera forskning och klinik och genom att använda en 
datainsamlingsmetod som liknade vanligt anamnestagande ville vi göra upptäckter 
som kunde bli tillämpbara i klinik, undervisning och forskning.

Under projektets gång utkristalliserades flera mer avgränsade frågor som undersöks i 
de artiklar som ingår i avhandlingen.

• Vilken innebörd har förvärvsarbete för kvinnorna och hur ser de på sina 
aktuella svårigheter att återvända till sitt lönearbete?

• Hur beskriver kvinnan sina erfarenheter och villkor i parrelationen och 
familjen?

• Hur förhåller hon sig när det blir konflikt mellan hennes åtagande i privatlivet 
och de krav som rehabiliteringen ställer på henne?

• Vilka erfarenheter hade kvinnorna av sexualiserat våld och misshandel?
• Vilka är kvinnornas förväntningar och upplevelser av konsultationen och hur 

agerar de när de söker läkarhjälp?
• Hur beskriver kvinnorna sina symtom och smärtor och vilken innebörd ger de 

till dessa?
• Hur framträder makt-asymmetrin i patient-läkarrelationen?

Vissa frågor som rörde forskningsprocessen aktualiserades och med syfte att 
diskutera kvalitativ forskningsmetod analyserades dessa frågor:

• Hur kan vi försäkra oss om att de fynd vi gör uppfyller rimliga krav på 
vetenskaplighet?

• Hur kan forskningsprocessen och fynden ha påverkats av att forskarna, 
själva kvinnor, intervjuade egna kvinnliga patienter?
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3 KÖNSTEORETISKT PERSPEKTIV

3.1 Utgångspunkter

Varför var det mest kvinnliga patienter vi diskuterade i min Balintgrupp i Luleå? Var
för förstår inte jag som verkligen vill och som själv är kvinna vad som felas? Hur 
kommer det sig att det ofta är så svårt att ställa diagnos hos just kvinnor? Jag stötte 
på attityder till kvinnor med långvarig värk som jag tyckte var oförstående, provo
cerande och ibland till och med kvinnofientliga, t.ex. när kvinnorna kallades gnälliga 
eller när deras symptom avfärdades med att de var neurotiska. Det var uppenbart för 
mig att här stämplades patienter p.g.a. bristande förståelse och fördomar. Hur kan man 
öka vår kunskap om kvinnliga patienter som lider av symptom som vi inte hittar 
någon medicinsk förklaring till? Kunde man bättre förstå konsultationsproblemen om 
man tog hänsyn till patienternas villkor, som kvinnor, i vårt samhälle? Utifrån dessa 
frågor blev ett könsteoretiskt, eller feministiskt, perspektiv lämpligt att använda. 
Feministisk forskning tar sin utgångspunkt i kvinnors underordning i samhället, syftar 
till att utforska denna underordning och dess konsekvenser inom olika områden, samt 
har intentionen att bidra till att kvinnors villkor förbättras (Harding 1986).

Jag ska här först problematisera hur begreppet kön tillämpas inom medicinsk forsk
ning, därefter presentera några vanliga teorier om kön och sist i kapitlet beskriva vårt 
könsteoretiska perspektiv. I texten använder jag begreppen ”könsteoretisk” och 
”feministisk” som synonymer.

3.2 Biologisk determinism

Den medicinska forskningen om könsskillnader har sedan 1600-talet varit inriktad på 
att finna biologiska förklaringar till de könsskillnader man noterat i intressen, 
beteende och leverne. Dåtidens medicinska vetenskapsmän, anatomerna, såg 
skillnaderna i fortplantningsorganen som grundvalen för skillnader som genomsyrade 
hela kroppen. Kvinnor och män ansågs helt igenom olika, från könsorgan till skelett 
och hjärna (Laqueur 1994).

Synen på könen som helt olika men komplementära, fick stort inflytande i filosofi, 
politik och medicinsk forskning. Anatomerna började söka efter könsskillnader i
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skelett och hjärna och gav ut böcker där typiskt ”kvinnliga” skelett eller hjärnor 
presenterades (Schiebinger 1996). Kvinnoskelettet ritades på 1600-talet med mycket 
breda bäcken och små skallar. Så användes biologin som stöd för att kvinnor med 
sina små skallar inte hade samma intellektuella förutsättningar som män, och de breda 
bäckenen visade på deras uppgift att föda barn. Med stöd av sådana biologiska 
argument hävdade läkare och politiker att jämlikhetsidéer var helt emot naturen. 
Kvinnor och män var ju helt väsensskilda. Kvinnors uppgift var att föda barn och 
uppfostra dem, de behövde inte någon högre utbildning och borde inte delta i 
samhällsbesluten. Rösträtten borde därför, på biologins grund, begränsas till män 
(Laqueur 1994).

På 1800-talet gjordes mätningar och jämförelser mellan kvinnors och mäns hjärnor. 
Forskarna fann att mäns hjärnor var större och det tolkades som förklaringen till den 
vedertagna uppfattningen - att män var intelligentare. De storhjämiga djuren blev 
dock ett krux i resonemanget. Intelligens kunde inte bara handla om hjärnans 
absoluta vikt. När man istället relaterade hjärnas vikt till kroppsvikt hade kvinnorna 
större hjärnor än män och då kunde inte teorin bekräfta vad forskarna sökte - 
förklaringen till mäns större intelligens (Fausto-Sterling 1992).

Det är uppenbart för oss att tolkningar och förklaringar i 1800-talets hjärnforskning 
hade ett direkt samband med samhällets föreställningar om kvinnor och män. För att 
inte tala om raser. Forskarna ansåg sig med liknande argument som för könsskillnader, 
ha vetenskapliga belägg för att svarta och andra ”lägre stående rasers” hjärnor var 
mindre och sämre utvecklade (Fausto-Sterling 1992; Lindquist 1992).

Vad har nu detta resonemang att göra med nutida forskning om könsskillnader? Jag 
ska ge ett exempel från modem hjärnforskning för att illustrera hur viktigt det är att 
granska värderingar och tolkningsmodeller i medicinsk forskning även idag.

Stort intresse har under de senaste 20 åren riktats mot hjämbalken, corpus callosum, 
när det gäller att söka könsskillnader i hjärnan. Mätningar vid obduktioner och med 
magnetkameror har försökt finna skillnader i form och storlek men fynden har hittills 
varit sparsamma och motsägelsefulla. De flesta studier har inte kunnat belägga några 
skillnader och de som hittat könsskillnader har kritiserats för att vara bristfälligt 
genomförda och för att det inte gått att upprepa fynden vid nya försök (Fausto- 
Sterling 1992). Ändock presenteras ofta påståenden i populärpress, såväl som i
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medicinska sammanhang, om att det är vetenskapligt visat att kvinnor har en större 
eller bredare corpus callosum.

En viktig fråga när anatomiska könsskillnader i hjärnan diskuteras blir vilken 
funktionell betydelse eventuella anatomiska skillnader kan ha. Om en struktur är 
större - vad betyder det? Att funktionen är bättre ju större strukturen är? Så resoneras 
ofta kring corpus callosum och därför anser vissa forskare att en bred corpus callosum 
hos kvinnor är en del av förklaringen till att ”kvinnor har större simultankapacitet”. 
Men det skulle mycket väl kunna vara tvärtom; funktionen i enskilda nervceller är 
sämre och strukturen har därför växt som kompensation. På samma sätt som att ett 
stort hjärta kan uttrycka att individen är vältränad och stark men också att hjärtat har 
vuxit p.g.a. hjärtinsufficiens.

En debatt om vad som är biologi och kultur har följt i kölvattnet av det nya intresset 
för forskning om könsskillnader inom medicinen (Björk 1996; Bring 1995; Forssén 
och Hamberg 1994; Hamberg 1995; Robert och Uvnäs Moberg 1994). Argumenten 
känns igen från tidigare debatter på temat som pågick vid sekelskiftet och på 1950- 
talet (Reed 1981). En viktig slutsats som kan dras från detta är att det behövs en 
diskussion om könsbegreppet inom medicinsk forskning om vi inte skall återfalla i 
biologisk determinism.

3.3 Vad är kön?

När tidiga kvinnoforskare, från 40- fram till 70-talet, tog sig an uppgiften att beskriva 
och förklara kvinnors underordning i samhället hade de en gigantisk uppgift i att 
överbevisa den biologiska determinismen. Simone de Beauvoir började sin klassiska 
analys av kvinnans situation i ”Det andra könet” med en genomgång av biologiska 
teorier (de Beauvoir 1995). Hon slog fast att biologiska skillnader mellan män och 
kvinnor inte kunde förklara kvinnors underordning i samhället. ”Man föds inte till 
kvinna, man blir det” blev ett bevingat uttryck och ett ledmotiv i mycket av den 
feministiska forskning som senare bedrivits.

Socialt och biologiskt kön
Från 60-talet och framåt har ett tudelat könsbegrepp tillämpats inom könsteoretisk 
forskning; man har talat om ett biologiskt och ett socialt kön. På engelska motsvaras
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det av ”sex” och ”gender”. Det biologiska har då avsett t.ex. kroppsform, 
skäggväxt, hormoner och gener, men framförallt könsorgan. Är det en pojke eller 
flicka som fötts? I socialt kön innefattas sociala, psykologiska och kulturella aspekter 
av kvinnor och män. Hur vi beter oss, rörelsemönster, klädsel, intressen och 
värderingar. Uppdelningen har oftast tolkats så att det biologiska könet är primärt, 
medan det sociala könet utvecklas under vår uppväxt; vi socialiseras att uppträda 
och bete oss som kvinnor och män. Med en annan infallsvinkel har man menat att 
”sex” är kropp och ”gender” medvetande (Moi 1997).

På svenska kallas ”gender” allt oftare ”genus” i stället för socialt kön (Eduards
1995). En fördel med det är att genusbegreppet är språkligt mer lätthanterligt och att 
parallellen med grammatiken ger associationer till mönster och strukturer (Hägg 
1993). När man i engelsk litteratur gör ett adjektiv av ”gender” och talar om en 
situation eller syssla som ”gendered” kan vi på svenska säga ”genusifierad” (Thurén
1996).

Genusforskning handlar om relationer
Parallellt med att feminister övergått till att tala om genus har forskningen alltmer 
fokuserat relationer mellan kvinnor och män och alla dess varierande uttryck, 
orsaker och konsekvenser. I en analys av genus på samhällsnivån föreslår Hirdman 
begreppet genussystem för att markera att könens inbördes relationer formar ett 
systematiskt mönster (Hirdman 1988; Hirdman 1993). Hon förklarar genussystemet 
som ”en dynamisk struktur (system), en beteckning på ett nätverk av processer, 
fenomen, föreställningar och förväntningar, vilka genom sin interrelation ger upphov 
till ett slags mönstereffekter och regelbundenheter” (Hirdman 1988). På samhällelig 
nivå innebär mönstret en segregering mellan könen, fördel och tolkningsföreträde för 
manliga normer och att männen har formell makt. Kvinnors underordning och makt
relationen mellan kvinnor och män blir synliggjorda i begreppet genussystem och i 
Hirdmans tolkning av genus. Maktrelationen mellan kvinnor och män är grund
läggande i all genusforskning (Thurén 1996).

Trots försök till definitioner finns ingen enhetlig tolkning av innebörden i gender och 
genus. När begreppen används inom andra fält än de feminstiska, saknas ofta 
maktdimensionen (Eduards 1995). Numera används t.ex. ofta ”gender” i stället för 
”sex” i medicinska artiklar. Genderbegreppet har då sällan definierats och i praktiken
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har författarna bara bytt ut ”sex” mot ”gender” vilket blir förvirrande (Carlstedt och 
Forssén 1997; Hammarström 1998).

Kön som konstruktion
Ett problem med synsättet att vi socialiseras av vår omgivning till att bli kvinnor och 
män är att socialt kön alltmer tolkats som opåverkbart. Flickor och pojkar hamnar i 
var sitt tågset som för dem till var sin destination, den kvinnliga eller manliga. Hur kan 
i så fall något ändras? Hur kan vi i så fall förklara de stora skillnader som vi ser mellan 
individer och inom grupperna kvinnor och män? Socialt kön har enligt denna kritik 
utvecklats till något lika essentiellt och fixt som biologiskt kön (Lundgren 1993).

Som ett svar på denna typ av kritik har feministiska forskare på senare år, under 
intryck från social konstruktivism (Berger och Luckmann 1991), börjat tala om socialt 
kön som en konstruktion (Davies och Banks 1992; Lundgren 1993; Moi 1997; West 
och Zimmerman 1987). Kön ses som skapat, en produkt av sociala handlingar i 
interaktion med andra. Vi agerar ständigt för att markera och få vår könstillhörighet 
bekräftad och vi besvarar och reagerar själva på hur andra konstruerar sitt kön 
(Haavind 1992). Detta synsätt betonar att individen deltar och har vissa möjligheter 
att påverka konstruktionen och innebörden av kön för henne eller honom. Att skapa 
kön behöver dessutom inte alltid betyda att leva upp till normativa uppfattningar om 
manlighet och kvinnlighet, det innebär också möjligheter att bryta mot normerna och 
ta de risker som kan vara förenliga med att avvika från ”det vanliga” (West och 
Zimmerman 1987).

Vårt intresse i denna studie är att försöka förstå hur de individuella kvinnor med värk 
som vi intervjuat lever, hanterar de problem de ställs inför och beskriver sin situation. 
Då är det tilltalande att betrakta kön som konstruerat, skapat i interaktion med andra, 
t.ex. i familjen, på jobbet och i konsultationen: ”Då frågas inte efter hurdan hon är 
och vad det kan bero på utan vad hon står eller har stått inför, och vad hon försöker 
eller försökte åstadkomma” (Haavind 1992).

Problem med dikotomiseringen biologiskt/socialt
Det biologiska könet sågs tidigare som det ursprungliga; basen för hur det sociala 
könet och den individuella könsidentiteten kunde utvecklas. Numera ses ”sex” och 
”gender” av många feministiska teoretiker som två storheter där inget är mer
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ursprungligt än det andra och båda är kulturellt påverkbara eller t.o.m. skapade 
(Butler 1997; Lundgren 1993; West och Zimmerman 1987). När vi bemöter och 
reagerar på ett barn i rosa overall som att det vore en flicka har vi oftast inga 
biologiska bevis för vår kategorisering. Med stöd av liknande argument kan det 
sociala könet ses som lika primärt som det biologiska. Att det även ligger något i 
resonemanget att det biologiska könet är kulturellt skapat märks t.ex. i existensen av 
plastikoperationer av bröst eller rent av könsbyten. Vårt biologiska kön är inte för 
alltid givet.

I vardagen, i affären eller på jobbet, blir det svårt och tämligen ointressant att 
upprätthålla en tudelning mellan ”sex” och ”gender”. När vi bedömer en individ 
som man eller kvinna utifrån kroppsbyggnad, kläder eller beteende utgår vi ifrån att 
biologiskt och socialt kön är synkrona. Om dikotomiseringen i biologiskt- och socialt 
kön var viktig under en period för att renodla och avgränsa biologins domäner, så 
riskerar den nu, genom att debatten är mycket teoretisk och nästan enbart handlar om 
det sociala könet, att reducera kvinnor (och män) till abstrakta konstruktioner och 
glömma att de är levande kroppar (Lundgren 1993; Moi 1997).

Som medicinska forskare har vi inte känt oss helt hemma i den teoretiska feministiska 
debatten. Vår utgångspunkt är konkreta patienter, kvinnor, vars kroppsliga symptom 
vi försöker förstå och belysa. I linje med våra behov pekar även vissa feministiska 
teoretiker på nödvändigheten av att integrera biologiskt och socialt kön i ett begrepp 
(Moi 1997). Moi rekommenderar oss att sluta tala om ”sex and gender” och istället 
tala om kvinnor och män och använda ett integrerat könsbegrepp.

3.4 Kön och klass

En viktig aspekt i all könsteoretisk forskning är olikheter mellan grupper av kvinnor 
beroende på sociala, kulturella, etniska och klassmässiga olikheter. Kvinnor i 
utvecklingsländer har ofta kritiserat framför allt amerikanska feminister för att de har 
ett inskränkt perspektiv som bara innefattar vita välutbildade medelklasskvinnor 
(Harding 1986). I de klassiska analyserna av kapitalismen och klassmotsättningarna 
identifierades kvinnors underordning, och relationen mellan kön och klass har varit 
föremål för omfattande marxistisk analys (Kollontay 1971). Att det finns skillnader 
mellan kvinnor som är klassrelaterade var lätt att inse, men mycket av diskussionen
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kom att fastna i om kön eller klass är överordnat (Mitchell 1972). Numera ses inte 
kvinnor som en enhetlig kategori i könsteoretisk forskning utan olikheter mellan 
kvinnor p.g.a. t.ex. klass, ras och etnicitet uppmärksammas och analyseras (Carlstedt 
1992; Friberg 1990; Lindgren 1985; Norborg 1997). I vår studie är det viktigt att 
uppmärksamma olikheter i sociala villkor och inom vilka ramar konstruktionen av kön 
sker.

3.5 Könsteoretiskt perspektiv i denna studie

När jag talar om kön och kvinna, och när vi i våra artiklar talar om ”gender”, avses ett 
integrerat könsbegrepp. Vi har uttryckt det på litet olika sätt i de olika arbetena men 
det gemensamma meningsinnehållet är:

a) Kön är ett uttryck för biologi och samtidigt ett uttryck för sociala och kulturella 
förhållanden och erfarenheter.

b) Kön är föränderligt, det skapas i interaktion med andra och individen blir därför 
delaktig i skapandet och betydelsen av kön. Konstruktionen av kön innefattar 
även biologin. Kroppen, likaväl som värderingar, attityder och upplevelser av vad 
en kvinna och kvinnlighet är, kan förändras beroende på hur kön skapas. T.ex kan 
musklerna bli större, mensen försvinna, eller komma tillbaka, och kroppsliga 
symptom ändras.

c) Maktrelationen mellan könen undersöks på den privata och den samhälleliga nivån 
och kvinnans makt och inflytande över beslut som rör henne själv, familjen och 
jobbet undersöks.

d) Olikheter i sociala villkor mellan kvinnor, beroende på t.ex. klasstillhörighet, 
ekonomiska resurser och utbildningsnivå uppmärksammas.
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4 KVINNORS HÄLSA OCH SJUKLIGHET

4.1 Hälsoparadoxen

Det är ett välkänt faktum att kvinnor har högre sjuklighet än män - men lever längre. 
Kvinnor rapporterar mer symptom och ohälsa (Sayer och Britt 1996). Kvinnliga 
patienter är också, runt om i världen, i majoritet på vårdcentraler och sjukhus, även om 
man räknar bort vård i anslutning till graviditet och förlossning (Gijsbers van Wijk 
mil. 1992; Hamberg och Troein 1986; Svärdsudd och Korpela 1996; Wyke m il.
1998).

Sedan slutet av 60-talet har forskare sökt förklaringar till den så kallade hälsopara
doxen; varför kvinnor är sjukare, eller söker mer sjukvård, än män medan män i 
genomsnitt dör yngre (Hammarström 1991; Lorber 1997). Denna forskning har fått 
störst utbredning inom humanistiska och samhällsvetenskapliga vetenskapsgrenar. I 
medicinska sammanhang, internationella såväl som svenska, efterlyses nu mer 
forskning som lyfter fram könsaspekter och könsskillnader både vad gäller 
sjukdomspanorama, bemötande och tillgång till sjukvård (Council of Ethical and 
Judical Affairs 1991; Socialdepartementet 1996).

De förklaringmodeller till kvinnors högre sjuklighet som diskuteras i vetenskaplig 
litteratur kan indelas i två grupper, biologiska och sociokulturella förklaringsmodeller.

4.2 Biologiska teorier

En biologisk referensram finns naturligtvis alltid i medicinsk forskning om hälsa och 
könsskillnader i hälsa. I vissa fall har biologin ett närmast hundraprocentigt 
förklaringsvärde, t.ex. för sjukdomar som ärvs könsbundet genetiskt och sjukdomar 
som bara kan drabba det ena könet, t.ex. prostatacancer eller endometrios. Kvinnor 
har en mer komplicerad reproduktionscykel med hormonomställningar, 
menstruationer och graviditeter som kan vara förknippat med hälsoproblem och 
läkarbesök, men kvinnliga könshormoner kan också utgöra ett skydd mot t.ex. för 
tidig död i hjärtinfarkt (Puranen 1994; Schenck-Gustafsson m.fl. 1995). Kvinnor har 
en mindre muskelmassa i övre extremiteter och en lägre syreupptagningsförmåga, 
vilket utgör en risk för förslitningsskador vid vissa typer av arbeten (Winkel 1988).
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Den stora ökningen av besvär i rörelseorganen hos kvinnor i industrin, jämfört med 
män, kan på basis av dessa biologiska skillnader förklaras med att fler kvinnor 
förvärvsarbetar i tunga och monotona jobb som är olämpliga för dem. Men forskning 
visar också att kvinnor och män har olika arbetsuppgifter inom samma yrke; 
kvinnorna har t.ex. oftare monotona tempoarbeten medan männens arbeten är mer 
varierande. Det finns därför en risk att biologiska tolkningsmodeller av könsskillnader 
i ohälsa kan förbise att könen lever under olika sociala villkor (Carlstedt 1992;
Winkel 1988).

Exemplet pekar på problem som uppstår när biologiska tolkningsmodeller appliceras 
på forskningsresultat inom epidemiologi eller beteendevetenskap. Livsstil och 
kulturella mönster har effekter på biologin och tvärtom. Samtidigt med att den 
biologiska forskningen om könsskillnader vuxit har en kritik mot den skarpa 
distinktionen som ofta görs mellan biologiska och sociokulturella faktorer vuxit fram 
(Fausto-Sterling 1992; Hamberg 1995; Hubbard 1990; Puranen 1994). Problem 
uppstår när biologin tolkas som ursprunglig och fix eftersom även biologiska 
skillnader kan vara förvärvade eller sociokulturellt kopplade. Det visar bland annat 
forskning om hormoner och stress. Utsöndringen av stresshormoner varierar olika 
hos män och kvinnor under dygnet; för kvinnliga tjänstemän ökade nivåerna 
timmarna innan de skulle gå hem från jobbet medan det var tvärtom för männen 
(Frankenhaeuser 1993).

4.3 Sociokulturella teorier

Den dominerande teoriproduktionen om kvinnors högre sjuklighet kan inordnas 
under denna rubrik. Hit hör könsrollsrelaterade förklaringar om hur kvinnoroll, 
livsstil och beteende påverkar hälsan, teorier om hur strukturell ojämlikhet i 
livsvillkor, arbetsförhållanden och familjesituation inverkar men också teorier om hur 
könsbias och olika bemötande och behandling av kvinnor och män i sjukvården kan 
medföra skillnader i rapporterad och bedömd sjuklighet.

Könsrollsrelaterade förklaringar
Många studier visar att kvinnor söker läkare oftare för mindre farliga åkommor, 
psykosomatiska besvär och symptom utan diagnos (Hibbard och Pope 1983; 1986; 
Sayer och Britt 1996). En vanlig förklaringsmodell till detta mönster är att
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kvinnorollen liknar sjukrollen och att kvinnor därför har lättare att söka sjukvård 
(Mechanic 1978; Riiska 1988). Kvinnorollen definieras som beroende, hjälpsökande 
och svag i motsats till mansrollen som definieras som oberoende, kraftfull och 
kontrollerad. Kvinnor anses enligt dessa teorier vara mer expressiva, ha närmare till 
sina känslor och upplevelser och därför vara mer benägna att gå till doktorn. Andra 
förklarar kvinnors högre besöksfrekvens med att det ansvar och de förväntningar 
som är knutna till kvinnorollen gör kvinnor mer uppmärksamma och intresserade av 
kroppsliga symptom, även om de är vaga eller milda (Hibbard och Pope 1983; 1986).

Nya studier problematiserar emellertid de förklaringar som ser könsdifferenser i hälsa 
som en kulturell skillnad beroende på könsrollsmönster. T. ex. ifrågasätter Wyke m.fl. 
(1998) förklaringar om att kvinnor söker läkare i större utsträckning än män vid 
symptom. De visade att kvinnor visserligen sökte allmänläkare oftare än män för lätta 
eller mindre farliga åkommor men skillnaden försvann helt om man bara jämförde dem 
som hade upplevt symptom. I en holländsk studie av könsskillnader i antal ställda 
diagnoser i primärvården under fem år hade kvinnorna fått fler diagnoser. Mindre än 
20% av könsskillnaden kunde dock förklaras av skillnader i vaga eller psykosoma
tiska symptom. Den stora skillnaden bestod i att kvinnorna fått fler “klassiska“ 
medicinska diagnoser (Gijsbers van Wijk m.fl. 1995).

Macintyre m.fl. menar att könsskillnader i ohälsa nu tas så för givet att det blivit 
problematiskt (Macintyre m.fl. 1996). I sin litteraturgenomgång förbluffas de av hur 
ofta svårtolkade resultat presenteras på ett förenklat och enkelspårigt sätt. De talar 
om synen på kvinnors högre sjuklighet som ett dominerande paradigm som förenklar 
och döljer de oklarheter som finns om könsskillnader i hälsa. De poängterar att många 
studier inte påvisar könsskillnader vare sig i självrapporterad ohälsa, antal läkarbesök 
eller sjukroll och sjukbeteende.

Multipla roller
Teorier om "multipla roller" söker samband mellan kvinnors hälsa och olika 
kvinnoroller; maka, mor, förvärvsarbetande, dotter, etc. Generellt talar denna 
forskning för att det är fördelaktigt för hälsan att ha multipla roller (Fröberg m.fl.
1986; Verbrugge 1983; Waldron och Jacobs 1989), och förvärvsarbete har en positiv 
effekt på hälsa både för kvinnor och män (Arber 1991; Hibbard och Pope 1991; 
Verbrugge 1982). Bland förvärvsarbetande kvinnor har kvinnor med barn bättre 
hälsa än kvinnor utan bam (Waldron och Jacobs 1989). Men det finns
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undersökningar som visar på att kvinnors ökande förvärvsarbete leder till ohälsa 
p.g.a. den rollkonflikt kvinnan hamnar i (Haavio-Mannila 1986). Att vara gift eller 
sambo innebär generellt bättre hälsa för kvinnor i de flesta tvärsnittsstudier 
(Verbrugge 1986; Waldron m.fl. 1997). Detta brukar förklaras med att äktenskap 
oftast innebär bättre ekonomi, bättre socialt stöd och ett sundare hälsobeteende 
(Waldron m.fl. 1996). Men i tvärsnittsstudier kan förvärvsarbetande och gifta 
kvinnors bättre hälsa också vara en selektionseffekt; kvinnor med sämre hälsa får 
inga jobb eller “blir inte gifta“ (Waldron m.fl. 1997).

Forskningen om multipla roller är ganska snårig och svår att få grepp om. Mer 
givande än att räkna roller kan det vara att titta till kvaliteten och innehållet i rollerna. 
För att kunna bedöma hälsoeffekterna av att kombinera äktenskap, förvärvsarbete 
och föräldraskap måste krav, fördelar och konflikter med olika roller studeras (Kotler 
och Lee Wingard 1989). Stress och tillfredsställelse med olika roller och uppgifter i 
livet är viktigare än bara kombinationen av dem (Arber 1991; Verbrugge 1986).

I en studie av modersroll hos kontorsarbetande kvinnor lyftes många glädjeämnen 
med föräldraskapet fram; se sina barn växa, sköta om dem, tillgång till kärlek och 
kamratskap. Problemområden var att ordna barnomsorg, ständig oro, spända rela
tioner i familjen, överbelastning och ekonomin. Många kvinnor klagade på att maken 
inte deltog i omsorgen om barnen och det upplevdes som belastande (Stevens och 
Meleis 1991). Ojämlik arbetsfördelning mellan makarna i parrelationen var en viktig 
indikator på kvaliteten och innehållet i äktenskapet hos samma population kvinnor 
(Meleis och Stevens 1992).

Mycket rutin i jobbet och ansvar för saker som man inte kan kontrollera innebär 
sämre psykiskt välbefinnande (Karasek 1979; Lennon 1994). I en studie av hur 
kombinationen jobb och familj inverkade på kvinnors mentala hälsa innebar barn en 
negativ stress om kvinnan hade lite kontroll i sitt förvärvsarbete. Gifta kvinnor med 
barn och jobb mådde bättre än hemmafruar och kvinnor med lite kontroll i sitt 
förvärvsarbete (Lennon och Rosenfield 1992). En annan studie visade att både 
kvinnor och män var mindre deprimerade om kvinnan trivdes med sitt förvärvsarbete 
och kvinnor gifta med män som hjälpte till i hemmet mådde bättre än andra (Ross m.fl. 
1983). Men det är svårt att fånga den komplexa arbetsfördelningen mellan makar i 
hemmet. Bättre metoder efterlyses (Lennon och Rosenfield 1992).
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Enligt Verbrugge är psykosociala riskfaktorer större för kvinnor t.ex. arbetslöshet och 
stress och det förklarar kvinnors större sjukvårdsutnyttjande (Verbrugge 1989). Hon 
menar också att kvinnors högre insjuknande i vissa kroniska och behandlingskrä- 
vande sjukdomar, t.ex. reumatoid artrit, förklarar en betydande del av könsskillnaden 
i sjuklighet (Verbrugge 1996).

Strukturell ojämlikhet
Enligt teorier om strukturell ojämlikhet har människor med låg status, dålig ekonomi, 
låg utbildning och lite makt sämre hälsa och högre sjukvårdskonsumtion än andra 
(Hammarström 1996; Karasek 1979; Lundberg 1990). Studier av ohälsans fördelning i 
Sverige visar att den är kraftigt snedfördelad. Arbetare och jordbrukare är generellt 
mer utsatta för fysisk såväl som psykisk sjuklighet än tjänstemän och personer i högre 
samhällsklasser. Den fysiska arbetsmiljön är den viktigaste orsaken till klasskillna
derna i ohälsan och tungt fysiskt arbete är kopplat till mer fysisk såväl som psykisk 
ohälsa (Lundberg 1990). Hälsan blir med detta synsätt en klassfråga men också en 
könsfråga. I varje samhällsklass och i alla åldersgrupper har kvinnorna högre 
sjukdomsrisk. Kvinnor och män har olika strukturella villkor i samhället, arbetslivet 
och familjen vilket får effekter på hälsan (Lagerlöf 1993; Lundberg 1990; Lundgren 
1993). I analyser av sjukfrånvarons utveckling i Sverige visas att socialgrupp 3 har 
dubbelt så hög sjukfrånvaro som socialgrupp 2 och den stora ökning i sjukfrånvaro 
som skett för kvinnor till skillnad från män beror på att kvinnorna har fått en 
försämring av arbetsmiljön med mer tunga lyft och monotona arbeten (Diderichsen 
mil. 1993).

Arbetsvillkor
Svenska kvinnor förvärvsarbetar i stor utsträckning. I början på 90-talet hade 77% 
av kvinnor i arbetsför ålder jobb, 3% var arbetssökande och bara 4% var hemmafruar 
(Lagerlöf 1993). Hela 90 % av kvinnor med barn mellan 7 och 16 år förvärvsarbetade. 
Ungefär hälften arbetade heltid, resten olika former av deltid. Även om förvärvsarbete 
generellt är kopplat till bättre hälsa för både kvinnor och män, så finns det vissa struk
turella mönster som komplicerar bilden när det gäller kvinnor. Dit hör dubbelarbetet 
och kvinnors villkor på arbetsmarknaden (Lagerlöf 1993; Lundberg 1990).

Även i dagens Sverige utför kvinnorna majoriteten av det oavlönade arbetet i 
hemmet. Enligt tidsstudier arbetar kvinnor i Sverige i medeltal 60 timmar per vecka,
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33 timmar i hemmet och 27 timmar i avlönat arbete (Rydenstam 1992). Motsvarande 
siffror för männen var 53 arbetstimmar per vecka, 12 timmar i hemmet och 41 på 
jobbet. Det innebär att kvinnorna har längre arbetsdagar totalt och det är fortfarande 
relevant att tala om dubbelarbetande kvinnor. I en helt färsk undersökning inom 
kvinnomaktutredningen, av arbetslösa kvinnor och män, visar det sig att kvinnorna 
har ansvaret för och utför majoriteten av hemarbetet oavsett mannens och kvinnans 
förvärvsstatus (Nordenmark 1997). När kvinnan heltidsarbetar och mannen är 
arbetslös är det dubbelt så vanligt att kvinnan ansvarar för tvätten och det är lika 
vanligt eller vanligare att deltidsarbetande kvinnor sköter tvätt, städning och 
matlagning, trots att mannen är arbetslös. Fördelningen av hemarbetet mellan 
förvärvsarbetande män och kvinnor förändras oftast när barnen kommer (Ahme och 
Roman 1997). Medan 7 av 10 unga par utan barn hade en relativt jämlik fördelning 
av hemarbetet gällde det knappt 4 av 10 småbarnsfamiljer. Bland familjer med 
skolbarn var hemarbetet ännu mer ojämlikt fördelat, kvinnorna gjorde merparten, trots 
att kvinnorna i dessa familjer ofta arbetade heltid. Ahme & Roman visar att den 
ojämna arbetsfördelningen i hemmet tenderar att kvarstå när barnen blir större.

Den svenska arbetsmarknaden är mycket segregerad och majoriteten av kvinnorna 
arbetar inom hälsovård, administration och serviceyrken (Lagerlöf 1993). 50-60% av 
kvinnorna återfinns inom offentlig sektor. De har inte samma arbetsuppgifter som män 
inom samma yrke och kvinnorna återfinns på lägre positioner med sämre karriär
möjligheter, men också mindre möjligheter att själva styra och planera sitt arbete. De 
typiska kvinnoyrkena inom sjukvård och service innebär ofta tunga jobb med risk för 
arbetsrelaterade sjukdomar. Äldre kvinnor utgör en särskilt sårbar grupp (Lagerlöf 
1993; Puranen 1994).

Höga krav i arbetet i kombination med liten kontroll innebär ökad stress och risk för 
ohälsa (Karasek och Theorell 1990). Kassörskor, sjuksköterskor och undersköterskor 
hör till de kvinnoyrken som är mest utsatta för stress. Minst kontroll över sitt arbete 
har kvinnliga arbetare som jobbar på mansdominerade arbetsplatser, bäst kontroll har 
manliga tjänstemän (Lagerlöf 1993).

Kvinnor har generellt lägre löner än män. I den svenska kvinnomaktutredningen 
konstateras att kvinnor har bara två tredjedelar av mäns medellön (Nyberg 1997). 
Huvudskälen till detta är att kvinnor lönearbetar kortare tid än män, att kvinnor i 
samma yrkeskategori som män ofta har lägre lön, och att kvinnor i högre grad än män
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återfinns inom låglöneyrken. Ensamstående mödrar har lägst inkomster enligt Nyberg. 
Högre löner är i statistiken kopplat till bättre hälsa och färre sjukdagar (Lagerlöf 
1993). Inom hälsovården har lokalvårdare flest sjukdagar följt av undersköterskor 
och sjuksköterskor. Minst antal har läkarna.

Våld av män mot kvinnor
Kvinnomisshandel definierades som ett problem först på 1970-talet. Nu betraktas 
våld, misshandel, hot och psykisk misshandel från närstående män som ett stort 
hälsoproblem för kvinnor (Heise m il. 1994; Leander och Danielsson 1996; Olsson 
1997; Risberg 1994a; Sassetti 1993). Kvinnor som utsätts för våld i hemmet av en 
närstående man hör till en av de vanligaste grupperna som utsätts för våld över 
huvud taget i samhället (Olsson 1997). Enligt JÄMO har 10-20% av kvinnor i Sverige 
utsatts för sexuella trakasserier på sina arbetsplatser (JÄMO 1987). Sexualiserat våld 
är ett samlingsnamn för våld mot kvinnor och innefattar misshandel, psykisk miss
handel, våldtäkt, sexuella övergrepp, trakasserier, prostitution och våldspornografi. 
Fenomenen ses som besläktade då alla utgör en form av förtryck mot kvinnor och 
kan förstås mot bakgrund av den rådande könsmaktsordningen (Risberg 1994b).
Våld och hot mot kvinnor är en viktig aspekt av strukturell ojämlikhet mellan könen i 
samhället.

Forskning visar att misshandlade kvinnor är storkonsumenter av hälsovård (Arnold 
och Cook 1990; Plichta 1992). Misshandlade kvinnor söker ofta distriktsläkare för att 
få hjälp med sina hälsoproblem (Hopayian m.fl. 1983; Martins rn.fl. 1992; Sassetti
1993). Fysiska skador, alltifrån från lätta till allvarliga, är de mest synliga följderna av 
sexualiserat våld men många andra negativa effekter på hälsan har rapporterats. 
Huvudvärk, kroniska smärtor, rygg- och extremitetssmärtor, bäckensmärtor, gyne- 
kologiska problem, graviditetskomplikationer, oro och depressioner, självmord och 
självmordsförsök, förkylningar, yrsel, mag- och lungproblem har bland annat visat sig 
vara vanligt bland kvinnor som utsatts för sexualiserat våld (Arnold och Cook 1990; 
Domino och Haber 1987; Drossman m.fl. 1990; Follingstad mil. 1991; Haber och 
Roos 1985; Plichta 1992; Schei 1990; Walker m.fl. 1992). Mot bakgrund av denna 
forskning bör effekter av våld mot kvinnor övervägas i diskussioner om och 
utredningar av kvinnors hälsa både på ett samhälleligt och individuellt plan.
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Könsbias
Mycket medicinsk forskning är utförd på män men resultaten tillämpas ändå även på 
kvinnor (Ekenvall m.fl. 1993). Denna könsblindhet gör mannen till norm. Vilka 
konsekvenser detta har för kvinnors hälsa har börjat uppmärksammas inom olika 
medicinska områden.

Uppmärksamhet har på senare tid också riktats mot att kvinnor inte får tillgång till 
samma behandling som män vid ohälsa och sjukdom (Carlstedt 1992; Council of 
Ethical and Judical Affairs 1991; Socialdepartementet 1996). I USA efterlyses 
forskning kring könsskillnader i kliniskt beslutsfattande och inom åtminstone tre 
områden finns det belagt att amerikanska kvinnor får sämre tillgång till sjukvård och 
utredningar; angina pectoris, njurinsufficiens och lungcancer (Dellborg och Svedberg
1993). Enligt Journal of American Medical Association, kan skillnaderna i behandling 
av kvinnor och män i sjukvården delvis bero på läkares skilda attityder till kvinnor 
och män som kön, "könsbias" (Council of Ethical and Judical Affairs 1991).

De flesta studier av könsskillnader i utredning och behandling är gjorda utanför 
Skandinavien. Majoriteten av undersökningarna rör patienter med koronarsjukdomar 
(Petticrew m.fl. 1993; Steingart m.fl. 1991). Inom andra områden är studierna färre. I 
den svenska bemötandeutredningen redovisas att dyrare läkemedel mot hj ärts vikt 
förskrivs i större utsträckning till män än kvinnor (Socialdepartementet 1996). Detta 
behandlingsmönster bedömdes vara till nackdel för kvinnorna. Studier av patienter 
med njurinsufficiens har visat att kvinnor har mindre chans att få dialys och bli njur- 
transplanterade än män med motsvarande symptom (Held m.fl. 1988; Kjellstrand och 
Logan 1987). Kvinnor som röker har samma risk som manliga rökare att få lungcancer 
(Schoenberg m.fl. 1989) men trots det remitteras kvinnliga rökare med blodhosta inte 
lika snabbt till bronkoskopi som manliga (Wells och Feinstein 1988). Katz visade att 
kvinnor med knäledsartros, höftledsartros och spinal stenos har mer symptom och är 
mer handikappade än män när de opereras (Katz m.fl. 1994). De kan böja sämre i 
knäleden, går mer med hjälpmedel och anger subjektivt mer problem. Om skillnaden 
berodde på att kvinnorna själva avstått operation eller om de inte erbjudits var oklart. 
Bland patienter som remitterats till en smärtklinik i New York hade kvinnorna haft 
smärtor under längre tid innan de remitterades, genomgått färre ingrepp med syfte att 
åtgärda smärtan och hade fått mer benzodiazepiner och antidepressiva mediciner än 
männen (Lack 1982). I en joumalgenomgång på en allmänläkarmottagning i USA
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fann man att läkarna utredde fem vanliga symptom (huvudvärk, yrsel, ryggvärk, 
bröstsmärta och trötthet) mer utförligt hos män (Armitage m.fl. 1979).

Forskning tyder också på att läkare ser på patienter med könsstereotypa förvänt
ningar. En klassisk studie från 1970 visade att amerikanska psykiatriker valde samma 
adjektiv ur en föreslagen lista för att karakterisera en frisk kvinna och en deprimerad 
människa, medan en frisk man karakteriserades på annat sätt (Broverman m.fl. 1970). 
Senare forskning har visat liknande tendenser. Vid identiska symptom bedöms 
kvinnors oftare bero på psykosomatiska och emotionella faktorer (Bernstein och 
Kane 1981; Colameco m.fl. 1983). Se också avsnittet "makt och kön” i kapitlet om 
konsultationen.

Den tidigare refererade undersökningen av lokala rehabiliteringsgrupper i Väster
botten visade på problem som var relaterade till klienternas kön (Bäckström 1997). 
Tjänstemännen ansåg själva att de behandlade kvinnor och män lika i rehabiliteringen 
men ändå fattades fler konkreta beslut om utbildning och arbete för männen än 
kvinnorna. Kvinnornas egna önskemål i rehabiliteringen uppmärksammades sällan 
och personalen hade svårt att visa lyhördhet för deras behov. Detta är ett föga 
uppmärksammat forskningsområde men liknande tendenser finns rapporterade från 
USA (Mudrick 1989). Kvinnor och män med funktionshinder erbjöds rehabilitering i 
samma omfattning men kvinnor erbjöds färre åtgärder för att underlätta återgång i 
arbete.

Studier av könsbias är dock inte entydiga. Det finns undersökningar inom olika 
medicinska områden där likheterna i utredning och behandling överväger de 
skillnader mellan könen som kan påvisas (Bickel och Ruffin 1995; Greer m.fl. 1986; 
Pearson mil. 1992).

4.4 Observandum

Det är viktigt att förhålla sig reflekterande och kritisk till tolkningarna av den 
forskning som presenterar resultat om könsskillnader i sjukvårdsutnyttjande och 
hälsa. Med Macintyres ord (1996) presenteras svårtolkade resultat ofta alltför 
enkelspårigt. Genom att mycket av den forskning som bedrivits ser på kvinnor som 
en kategori och definierar kvinnor som grupp, döljs att variationerna inom gruppen
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kvinnor är stora. Klasskillnader och andra sociala skillnader blandas ihop med 
könsskillnader.

Det finns en uppenbar risk att vissa av förklaringsmodellerna till kvinnors högre 
sjuklighet förstärker och bekräftar redan etablerade könsstereotypier. Framförallt 
gäller det de könsrollsrelaterade förklaringarna som faktiskt utgår från könsstereo- 
typa förväntningar.

I det enskilda fallet är jag som läkare bara delvis hjälpt av omfångsundersökningar, 
frekvenssiffror över vad som är vanligt beteende för respektive kön och könsskillna
der i riskfaktorer. Mitt problem handlar ju om hur jag ska förstå den individ som just 
nu sitter i mitt arbetsrum och förväntar sig hjälp: “The trouble with generalizations is 
that they don’t apply to particulars“ (Lincoln & Guba 1985 sid 110).

Det finns en oklarhet och diskussion kring vilket/vilka svenska begrepp som bör 
användas för våld mot kvinnor av män. I engelskan finns termen ”woman abuse” 
som är bred och innefattar fysiskt och sexuellt våld samt hot om våld och annan 
psykisk misshandel. ”Kvinnomisshandel” kan bli ett snävt begrepp som för tankarna 
enbart till grov fysisk misshandel och ”familjevåld” innefattar även annat våld än 
mot kvinnor samt begränsar det våld man talar om till hemmet. ”Sexualiserat våld” 
innefattar fysisk misshandel och hot, psykisk misshandel, sexuella övergrepp, 
trakasserier, prostitution och våldspornografi. Begreppet sexualiserat våld motsvarar 
engelskans ”woman abuse” och har fått genomslag i nordisk forskning. Ett problem 
med begreppet sexualiserat våld är dock den starka association som ordvalet ger till 
våld i samband med sexuella handlingar. Därför använder jag i det här sammanhanget 
begreppen ”kvinnomisshandel” och ”våld mot kvinnor” som motsvarigheter till 
”woman abuse”.

Forskningen om könsbias pekar på en viktig sak när det gäller sjuklighet och läkares 
möjligheter att hjälpa; det intressanta är inte bara organiska fynd, patientens symptom, 
beteende, benägenhet att söka, familjesituation eller arbetsförhållanden. Minst lika 
viktigt är hur läkare och andra behandlare uppfattar och tolkar patientens symptom 
och beskrivningar.
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5 VÄRK I RÖRELSEORGANEN

5.1 Omfång

Rörelseorganens sjukdomar är ett av de kostsammaste sjukvårdsproblemen i de 
industrialiserade länderna (Nachemson 1991). I Sverige är det den vanligaste orsaken 
till långa sjukskrivningar (Socialdepartementet 1996). 1987 svarade ländryggsbesvär 
för 14% av antalet sjukdagar, halsryggsbevär för 9% och en kombination av länd- 
och halsryggsbesvär för ytterligare 5% av antalet sjukdagar (Socialstyrelsen 1994).
1993 gjorde Försäkringskassan i Västerbotten en genomgång av sjukskrivnings- 
situationen för sjukfall som pågått 30 dagar eller mer och den visade att rörelseor
ganens sjukdomar dominerade bland diagnoserna (Edlund 1993). Kvinnorna stod för 
57% av de långa sjukfallen, och arbetare, särskilt ej facklärda kvinnor, var överrepre
senterade.

1994 utgjorde muskulo-skelettala besvär den i särklass vanligaste orsaken till förtids
pension och sjukbidrag både hos kvinnor och män. Antalet nybeviljade förtidspen
sioner och sjukbidrag p.g.a. besvär i rörelseorganen var dock långt större för kvinnor 
(Socialdepartementet 1996). Även bland ersatta arbetsskador dominerar muskulo- 
skelettala besvär och kvinnorna står för fler fall i absoluta tal (Lagerlöf 1993).

Besvär från rörelseorganen är vanligt förekommande i befolkningen men prevalens- 
siffroma varierar, sannolikt beroende på undersökningsmetod och karaktären på 
frågorna. Många människor som uppger långvariga besvär söker aldrig läkare. Smärta 
och värk är vanliga symptom vid besvär i rörelseorganen. I en befolkningsbaserad 
enkätundersökning i Gävleborg av smärta uppgav 10-20 % att de hade haft ihållande 
smärtor från rörelseorganen under de senaste 6 månaderna (Brattberg m.fl. 1989).
Inga könsskillnader rapporterades. I en liknande undersökning av prevalens av 
kronisk smärta i Storbritannien uppgav 7% av de tillfrågade att de hade kroniska 
smärtor, 40% var män och 60% var kvinnor (Bowsher m.fl. 1991). Smärtorna utgick 
framförallt från nacke, ländrygg och extremiteter i båda dessa studier och i den 
brittiska fanns en överrepresentation av arbetare bland dem med kroniska smärtor 
från rörelseorganen.

Utifrån prevalenssiffror och sjukskrivningsmönster är det lätt att förstå att besvär från 
rörelseorganen är vanliga bland patienter som söker allmänläkare (Svärdsudd och
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Korpela 1996). När besvären betingas av välkända och kroniska tillstånd som reuma- 
toid artrit, osteoartrit eller MRT-verifierat diskbråck finns klara behandlingstraditioner 
och riktlinjer att följa. Sådana åkommor förorsakar visserligen stora samhällskostnader 
men patienter och behandlare kan samarbeta utifrån en diagnos och det finns en viss 
klarhet kring prognos och vad som gäller. De stora problemen i sjukvården är relate
rade situationer där patienten har besvär men där skada eller sjukdom ej kan påvisas. 
Enligt vissa bedömningar utgör det merparten av fall med besvär i rörelseorganen 
(Nachemson 1992; Peters m il. 1994; Spitzer 1993). Andra har visat att genom att 
förlita sig på en utvecklad manuell undersökningsteknik kan många tidigare svårbe
gripliga besvär i rörelseorganen både diagnostiseras och behandlas (Blomberg 1993; 
Bring 1996).

5.2 Vad är en diagnos?

Att en viss läkare inte kan hitta en diagnos som förklarar en patients symptom bety
der inte att andra läkare inte kan det. Det finns en stor subjektiv faktor i diagnos
systemen trots upprättandet av klassifikationskriterier. Den individuella läkarens 
kunskaper, erfarenheter och färdigheter vad gäller sjukdomslära, undersöknings
teknik och kommunikation är avgörande för utfallet. Forskningen flyttar hela tiden 
fram positionerna och det som var svårt att förstå för några sedan kan vi därför 
kanske förklara och behandla idag.

Diagnoser är också relativa därför att det finns delade meningar om vilka kriterier som 
ska gälla för en viss diagnos och vilka undersökningstekniker som bör användas för 
att objektivt bedöma om kriterierna är uppfyllda. När det gäller besvär i rörelese- 
organen har stor tilltro funnits, och finns, till vissa laboratorievärden, t.ex. reumatoid 
faktor eller immunglobuliner, och tekniska undersökningar som elektromyelografi, 
datortomografi och MRT. (För 20 år sedan var det olika typer av kontraströntgen 
som gällde.)

Vilka symptom som kan verifieras av manuell eller teknisk undersökning förändras 
således över tid men fenomenet ”symptom utan diagnos” är tidlöst. För även om 
utvecklingen går framåt så att tidigare oförklarliga symptom nu kan diagnostiseras 
och t.o.m. behandlas så uppkommer nya som kräver förklaringar. Vem hade för 50 år
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sedan hört talas om whiplash och fibromyalgi? Vem lider nu av kloros eller colitis 
(Johannisson 1995)?

Vad är smärta?
I början på 1900-talet ansågs smärta vara ett rent biomedicinskt fenomen och 
beroende av vävnadsskada. Det var problematiskt eftersom det då, likaväl som nu, 
fanns patienter som hade värk och smärtor trots att ingen skada kunde påvisas. Med 
ett större erkännande av psykologin ändrades detta successivt men till mitten på 
1900-talet ansågs smärtan vara antingen fysisk eller psykisk. Då kom nya teorier som 
fick stort genomslag och blev signalen till en ny era vad gäller forskning och kliniskt 
arbete. 1959 lanserade Engel, psykiatriker med särskilt intresse för smärta, teorin om 
“psykogen smärta“ och försökte med den förklara hur patienten kunde uppleva 
smärta trots avsaknad av skador eller objektiva fysikaliska fynd (Engel 1959). Ett 
viktigt steg mot att förankra smärtans psykologiska och sociala aspekter i neuro- 
fysiologisk forskning var gate-control-teorin som utgår ifrån att smärtan på sin väg 
från den nocioceptiva källan kan modifieras av psykologiska faktorer (Melzack och 
Wall 1965). Gate-control-teorin är numera allmänt accepterad och ligger till grund för 
både forskning inom psykosomatiken och mycket av den verksamhet som bedrivs på 
smärtkliniker (Baszanger 1992).

Smärta anses fortfarande vara en signal om organisk vävnadsskada men betraktas 
samtidigt som upplevelse med komplexa och multifaktoriella orsaker där fysiska, 
psykiska och sociala faktorer samvarierar. The International Association for the Study 
of Pain definierar smärta som en “obehaglig sensorisk och/eller emotionell upplevelse 
förenad med vävnadsskada eller hotande vävnadsskada, eller beskriven i termer av en 
sådan skada“ (Socialstyrelsen 1994 sid. 28). Definitionen är mycket vid, erbjuder ett 
närmast oändligt utrymme för olika synsätt på smärta och understryker att smärta är 
en subjektiv upplevelse.

Vad är värk?
Jag använder begreppen “värk“ och “kronisk smärta“ som utbytbara men egent
ligen är värk ett något vidare begrepp. Till värk knyts öven andra sensationer som 
kan vara mer eller mindre lätta att beskriva; t.ex. domningar, pirmingar och dova 
obehag som patienter inte riktigt vill kalla smärta. “Nja, det är mer som en värk..“ I
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engelsk litteratur finns inget begrepp för “värk“ utom “kronisk smärta“ och 
eftersom mycket av den litteratur jag baserar mig på är engelsk använder jag dem 
därför som synonymer.

5.3 Värk utan påvisbar medicinsk orsak

Psykosomatik har i klinisk verksamhet kommit att förknippas med symptom där 
organiska fynd saknas (Mattsson 1995). När ingen somatisk orsak hittas “är det väl 
psykiskt“. Begreppet psykosomatik har blivit en stämpel på det mesta som inte ryms 
inom en etablerad medicinsk diagnos. Inom modem psykosomatisk forskning syftar 
dock begreppet vanligen på att kroppsliga symptom är multifaktoriella, det vill säga 
att de uppstår och influeras av såväl somatiska, psykiska som sociala faktorer (Sivik 
och Theorell 1995).

Under de senaste 10-15 åren har ett stort psyko-fysiologiskt område utkristalliserats 
inom psykosomatikforskningen (Gamsa 1994a). Där studeras inflytandet av mentala 
skeenden, t.ex. tankar, minnen och känslor, på fysiologiska processer vilka i sin tur 
leder till olika kroppsliga reaktioner och symptom. Dit hör neuro-immuno-endokrino- 
login som studerar kronisk smärta i ljuset av störningar i kroppens reaktion på belast
ning och stress via hormonsystem, bl.a. det noradrenerga systemet. I en review redo
visas t.ex. att mätningar visar att fibromyalgipatienter har ökad halt av en neuropep- 
tid i liquor, substans P, vilket skulle kunna tala för en hyperaktivitet i endorfinsyste- 
met (Olin 1995). Likaså finns studier som visar en minskad serotonintillgänglighet hos 
patienter med fibromyalgi. Ännu har inte denna forskning lett fram till några stora 
genombrott vad gäller diagnostik och behandling och den påverkar därför ännu inte 
klinisk verksamhet i praktiken. Som forskning ligger den med sin experimentella, tek
niska och laboratorieorienterade empiri utanför fokus för denna avhandling och jag 
berör därför inte närmare dess bidrag. Jag vill dock markera att det är ett viktigt och 
lovande forskningsområde som från en annan utgångspunkt än vi valt har förutsätt
ningar att ge oss nya kunskaper om psykosomatik - hur symptom, upplevelser och 
biologi hör ihop.

De olika synsätt på "värk utan påvisbar orsak" som jag diskuterar nedan ingår som 
mer eller mindre självklara storheter i den medicinska diskursen, i själva ramen för, och 
inandningsluften vid, varje konsultation. Jag utgår från "somatisering", som kan ses
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som ett samlingsbegrepp för hur medicinen inordnar och förstår värk där organisk 
förklaring saknas. De olika perspektiv på värk som avspeglas i somatiseringsbegrep- 
pet ger samtidigt en introduktion till olika teori och forskningstraditioner inom den 
medicinska smärtforskningen.

Somatiseringsbegreppet
Somatisering är en diagnos enligt DSM-IV och innebär att en patient under en period 
av flera år har multipla kroppsliga symptom som ej kan relateras till en identifierbar 
fysisk åkomma - eller manifesteras mer än vad som motsvaras av de objektiva fynden 
(American Psychatric Association 1995). “Somatoformt smärtsyndrom“ är en under
grupp till somatisering och innebär att patienten har smärta av en grad som motiverar 
utredning, orsakar lidande och försämrad funktion och där psykologiska faktorer 
bedöms ha betydelse. Somatoformt smärtsyndrom ska enligt DSM-IV ej klassificeras 
som psykisk störning i situationer där de somatiska faktorerna bedöms vara av avgö
rande betydelse för smärtans debut och fortbestånd.

Somatisering förklaras enligt flera modeller och dessa ger samtidigt en bild av de 
teoretiska perspektiv på kronisk smärta som förekommer inom medicinen:

1. En modell anknyter till psykoanalysen och menar att kroppsligt lidande får mening 
för patienten och ger fördelar som annars är omöjliga att uppnå. Smärta anses ha en 
stor potential här. Somatisering ses som ett sätt att hantera konflikter, t.ex. skuld
problematik, eller som uttryck för behov av omtanke och stöd (Engel 1959; Goldberg 
och Bridges 1988).

2. Enligt en kognitiv modell överdriver eller feltolkar ”somatiserande” patienter 
normala kroppsliga signaler. De fixeras vid sina symptom och reagerar med en oro 
som är utan proportion till den somatiska störningen (Fernandez och Turk 1989; 
Rasmussen och Avant 1989).

3. Beteendeteorier ser symtom som ett sätt att kommunicera med omgivningen och 
skapa en relation, men också att få kontroll. Symptom kommuniceras och kan 
förstärkas eller försvagas beroende på omgivningens beteende (Fordyce m.fl. 1985; 
Wadell m.fl. 1984).

”Somatiserande” patienter söker ofta läkare och riskerar onödiga undersökningar, 
tablettmissbruk och onödig kirurgi - därför att de lätt missbedöms. Det är ett stort
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problem att differentiera somatisering från vissa somatiska sjukdomar vilket leder till 
kostsamma utredningar. Det är även en betydande diagnostisk överlappning mellan 
somatisering och psykiska sjukdomar som depression och alexitymi (Rasmussen och 
Avant 1989).

Forskning visar att bemötandet av ”somatiserande” patienter är viktigt. Det gäller att 
bekräfta patientens symptom, lyssna och vara tolerant utan att ifrågasätta (Rasmussen 
och Avant 1989). Behandlingen måste samtidigt inriktas mot realistiska mål. Utred
ningar och kirurgi bör undvikas och handläggningen syfta till att patienten ska få 
insikt om de psykologiska orsaksmekanismerna. Antidepressiv medicinering kan 
försökas eftersom patienterna ofta är deprimerade (Goldberg och Bridges 1988).

Ett utmärkande drag för ”somatiserande” patienter är att de upplevs som frustre- 
rande för doktorn (Katon m.fl. 1991). Vissa författare menar att en styrka med 
somatiseringsdiagnosen är att läkaren, genom att tolka de svårförklarliga symtomen 
som somatisering, lättare kan förstå att den egna frustrationen beror på patientens 
svårigheter att inse orsakerna till sin ohälsa (Margo och Margo 1994). Genom att 
sätta en somatiseringsdiagnos blir patienten definierad som problemet och målet blir 
att patienten ska inse att symptomen beror av psykologiska faktorer.

Detta synsätt problematiseras av andra som uppmärksammar doktorns roll i somati- 
seringen. Goldberg och Bridges (1988) talar om "fakultativ somatisering" och menar 
att patienter beskriver sina symptom i biomedicinska termer hos läkare men på andra 
sätt i andra sammanhang. Genom att läkare mest intresserar sig för somatiska orsaker 
bidrar de till somatiseringen. I en studie av samtalsmönster i primärvårdskonsultatio- 
ner betonas vikten av att se somatisering som en process som involverar både läkare 
och patient, inte en karakteristik av ett patientbeteende (Campion m.fl. 1992). För
fattarna visade att patienter, mer än läkare, lyfte fram känslomässiga problem och att 
läkare tenderade att diskutera dessa först sedan de somatiska avslutats.

Personlighetsteorier
Hypotesen om att det finns särskilda personlighetstyper som mer än andra riskerar att 
utveckla kronisk smärta formulerades tydligt av Engel i den tidigare nämnda artikeln 
om smärtbenägna patienter (Engel 1959). Han menade att smärta och smärtlindring 
spelar en stor roll i den psykiska utvecklingen av en individ, genom att de associeras 
med ont och gott, straff och belöning, misslyckande och seger. Smärta får en relation
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till skuld och påverkar på så sätt relationer. Enligt Engel är vissa individer mer "smärt- 
benägna" (pain-prone) än andra och dessa visar vanligen upp några av följande 
karakteristika:

(1) Skuldproblematik där smärtan fungerar som en relativ gottgörelse.

(2) En bakgrund som predisponerar att använda smärta.

(3) En benägenhet att utsätta sig för smärta vilket visas i ett stort antal skador och 
operationer.

(4) Hämmad aggressivitet.

(5) Utveckling av smärta som en ersättning för förlust.

(6) En tendens till sado-masochistiska sexuella utlevelser.

(7) Smärtans lokalisation bestäms av en omedveten identifikation med en älskad.

(8) Vissa psykiatriska diagnoser kan vara inblandade t.ex. hysteri, depression och 
hypokondri (Engel 1959 sid 916).

Delar av Engels synsätt präglar även idag synen på värk, sjukvårdspersonals likaväl 
som patienters och anhörigas föreställningar. På basen av denna teori har också 
forskare under många år sökt samband mellan olika personlighetstyper och 
utvecklandet av kronisk smärta.

Inom fibromyalgiforskningen har t.ex. mycket arbete lagts ned på att finna eventuella 
samband mellan psykologiska drag hos patienten och utvecklingen av fibromyalgi 
(Alfici m.fl. 1989; Boissevain och McCain 1991; Clark m.fl. 1985; Goldenberg 1986; 
Yunus m.fl. 1991). Vissa enskilda studier har påvisat särskilda personlighetsdrag hos 
fibromyalgipatienter som beroende och passivitet, tvångsmässighet och noggrannhet, 
idealisering av familjerelationer och bristande anpassning till förluster (Alfici m.fl.
1989). Sådana fynd har dock inte kunnat verifieras av andra (Goldenberg 1986), 
även om det ofta i den kliniska vardagen sägs att fibromyalgipatienter är perfektio
nistiska. I de flesta studier finns ett samband mellan depression och fibromyalgi men 
detta samband beror sannolikt på att den långvariga smärtan och den inverkan som 
smärtan haft i patienternas liv, med sömnsvårigheter, sjukskrivningar, ekonomiska 
bekymmer och isolering lett till reaktiv depression (Boissevain och McCain 1991).
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I en studie av patienter med ländryggssmärtor hittades ingen skillnad i psykiska stör
ningar (schizofreni, borderline psykos, neuros, lättare psykiska problem) mellan 
patienter med funktionella respektive organiska smärtor och ryggfriska kontroller. 
Indelning i funktionell och organisk smärta gjordes med avseende på närvaron av 
objektiva fynd (Joukamaa 1991). Alla patienter med ländryggssmärta hade mer 
psykiska besvär än de ryggfriska men organisk eller funktionell smärta innebar ingen 
skillnad.

Engels teori om en typisk smärtpatient med en viss personlighet har inte kunnat 
verifieras i empirisk forskning (Gamsa 1990; Gamsa 1994a). Tidigare manifest 
depression och alkoholmissbruk utgör dock riskfaktorer för kronisk smärta och 
smärta kan leda till psykiska besvär.

Beteende- och kognitiva teorier
Beteendeteorier utgår ifrån att smärtkänslan är subjektiv och som sådan kan den inte 
nås för vetenskapliga studier (Fordyce m il. 1985). Därför betonas smärtans yttringar, 
smärtbeteendet, inte orsaken till den.

Med smärtbeteende menas miner, kroppsställning, symptombeskrivningar o.s.v. och 
detta antas uppkomma på framförallt tre sätt: smärtimpulser från vävnadsskada, fel
belastningar och onormala rörelser som görs för att skydda den smärtande kropps
delen, samt reaktioner hos omgivningen på smärtbeteendet som förstärker tendensen 
att använda beteendet (Fordyce m.fl. 1985; Gamsa 1994a). Patienter kan också ha 
förebilder i sin omgivning som bidrar till att ett visst smärtbeteende utvecklas (Payne 
och Norfleet 1986).

Fordyce (1985) skiljer på akut smärta som ses som ett resultat av vävnadsskada, och 
funktionell smärta (operant pain) som alltså kan utvecklas som ett svar på 
omgivningens reaktioner, t.ex. att man får vissa fördelar och stöd när man har ont.

Enligt en funktionell smärtmodell är målet med behandling att via beteendeförändring 
påverka patientens funktionsinskränkningar och möjliggöra ett så normalt liv som 
möjligt. Rehabiliteringsprogram inriktas t.ex. på att via individuellt anpassad träning 
utöka patientens förmåga samt att lära patientens omgivning att inte förstärka och 
belöna smärtbeteende och därigenom förmå patienten att leva ett mer normalt liv 
(Lindström m.fl. 1992; Linton m.fl. 1993). Smärtstillande, vila, sympati och hjälp att

35



undkomma påfrestande situationer räknas alla ge förstärkning av smärtbeteende och 
bör alltså undvikas i behandlingsprogram.

Experimentella studier visar att behandling enligt en funktionell smärtmodell leder till 
mindre smärtbeteende och en förbättrad funktionsnivå (Gamsa 1994a). Men 
kritikerna menar att patientens behov och eventuella fortsatta lidande kan glömmas 
bort (Merskey 1985). Det är ju inte alls säkert att patienten upplever minskad smärta 
bara för att han/hon återvänt till arbetet eller slutat klaga - patienten har kanske 
“bara“ ändrat beteende. Fordyce försvarar sig mot kritiken med att det aldrig varit 
behandlingens mål att nå den subjektiva smärtan. Men så blir ändå ofta fallet - 
patienterna anger mindre smärta (Fordyce m.fl. 1985). Linton har visat att aktivitet i 
sig inte är korrelerat till ökad smärta vid ländryggssmärta (Linton 1985). Hans fynd 
ger stöd för en funktionell smärtmodell och pekar på vikten av att komplettera 
patientens egen smärtbeskrivning med en bedömning av olika aktiviteter och rörelser 
vid rehabilitering.

Kognitiva teorier fokuserar patientens sätt att mentalt hantera smärta och andra 
påfrestningar. Den innebörd patienten ger till smärtan och värken ("the meaning of 
pain") anses påverka hur väl patienten kan tolerera, hantera och anpassa sig till 
smärtan (Fernandez och Turk 1989; Gamsa 1994a). Kognitiva smärtstudier under
söker effekten av dessa tankeprocesser på smärtupplevelsen och andra problem
områden relaterade till smärtan t.ex. förväntningar, problemlösning, personlig kontroll, 
fantasier och coping.

I praktiken sammanflätas ofta kognitiva och beteendeteoretiska ansatser i samma 
projekt eller behandling. I kliniken försöker man lära en patient att tänka annorlunda 
om smärtan och på så sätt minska smärtans negativa inflytande på såväl fysiskt som 
psykiskt välbefinnande. Samtidigt försöker man t.ex. via successivt utökad träning 
förändra patientens smärtbeteende. I bakgrunden, eller som en ram, finns samtidigt de 
mer psykodynamiskt orienterade teorierna (Gamsa 1994b; Turk m.fl. 1993).

Copingstrategier
Copingbegreppet har sitt ursprung i stressforskning på 60- och 70-talet och trots att 
coping inte passar in i det svenska språket finns inget riktigt bra svenskt ord 
(Themlund 1995). Med coping menas individens sätt att hantera olika former av 
stress och påfrestningar och "hanteringssätt“ ligger kanske närmast som svensk
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översättning (Salander 1996). Copingforskningen kan inte hänföras till en specifik 
teori utan kan mer karakteriseras som ett konglomerat av sammanvävda synsätt och 
traditioner.

Inom copingforskningen har man försökt identifiera olika copingstilar och relatera 
dessa till tillfrisknande och välbefinnande. Tanken är att patienter som använder 
mindre lyckosam coping skall kunna identifieras som “riskpatienter“ och särskilt stöd 
ges för att lära dem använda bättre former av coping.

Lazarus (1993) delar in copingstrategiema i två varianter - problemfokuserad coping 
och emotionsfokuserad coping. Den problemfokuserande strategin vänder sig utåt 
för att påverka omgivningen, den emotionella inåt och försöker förändra meningen 
och innebörden av stressfaktorn t.ex. genom att distansera sig eller försöka omtolka 
stressen i positiv mening. Inom smärtforskning görs ibland en indelning i aktiv och 
passiv coping (Jensen m.fl. 1991). Aktiv coping tolkas ofta som något positivt och 
eftersträvansvärt och dit räknas t.ex. träning och positiv omtolkning av smärtan. 
Passiv coping inkluderar vila, att ta smärtstillande och att distansera sig.

På 70-talet började vissa forskare se coping mindre som en stil och mer som en pro
cess (Lazarus 1993). Hur en patient hanterar påfrestningar anses enligt detta senare 
synsätt bero inte bara av psykologiska förhållanden hos patienten utan också av 
omgivande miljö, aktuell situation och patientens möjligheter att agera. Därför räcker 
det inte att beskriva individen för att förstå copingprocessen. Man måste också ta 
hänsyn till individens bevekelsegrunder för att handla som han/hon gör. Enligt 
Lazarus kan en typ av coping i vissa situationer vara positiv för hälsan och i andra 
negativ. De två synsätten på coping, coping som stil och coping som process, är 
väldigt olika men existerar ändå parallellt inom dagens forskning om värk.

Copingbegreppet används för att undersöka och förklara hur människor anpassar sig 
till och lever med värk. Studier talar inte för något samband mellan copingstrategier 
och smärtintensitet utom för en copingstrategi "att söka socialt stöd" (Jensen m.fl. 
1991; Rosenstiel och Keefe 1983). Patienter som sökte socialt stöd angav mindre 
smärta. Copingstrategin "katastroftänkande" var relaterat till svårigheter att anpassa 
sig till smärtan och till mer oro och nedstämdhet (Jensen I. m.fl. 1994; Rosenstiel och 
Keefe 1983). När samband hittas mellan copingstrategier och olika smärtparametrar 
återstår ändå frågan om vad som är orsak och verkan. I en sammanställning av 62
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artiklar inom området coping/kronisk smärta konstaterades att sambanden mellan 
patienters upplevelse av kontroll, copingstrategier, smärtbedömningar och patienters 
anpassning till värk är komplexa och forskningen fragmenterad (Jensen m il. 1991). 
Därför var det svårt att dra några definitiva slutsatser och översikten visar framförallt 
hur svåröverskådlig och splittrad copingforskningen inom smärtområdet är.

En gren av copingforskningen studerar "Locus of Control", LOC, patientens upple
velse av kontroll (Buckelew m.fl. 1990). Den som tror sig ha goda möjligheter att själv 
påverka sin smärta sägs ha ett internt LOC medan den som förlitar sig på andra, t.ex. 
doktorn, sägs ha ett externt LOC. En tredje variant är att förlägga LOC i slumpen, 
omöjligt att påverka (Crisson och Keefe 1988). Patienter med internt LOC använder 
mer aktiva copingstrategier medan de som har ett externt LOC eller tror på slumpen 
använder sig mer av passiv coping, t.ex. undvikande eller katastroftänkande. Patien
ter med internt LOC har i flera studier uppvisat större förmåga att anpassa sig till 
värken än andra patienter (Jensen m.fl. 1991).

Till det här området hör också begreppet ”sense of coherence”, SOC, ”känsla av 
sammanhang” (Antonovsky 1991). Individer med en hög känsla av sammanhang 
anses ha större förutsättningar att klara livets påfrestningar. Studier visar att patienter 
med fibromyalgi och höga värden på SOC-skalor mår bättre och är i mindre behov av 
stöd än de med lägre SOC (Söderberg m.fl. 1997). Höga SOC-värden är också 
korrelerade med mindre smärta och större förmåga att klara dagliga aktiviteter hos 
patienter med reumatoid artrit (Callahan och Pincus 1995). Det behövs dock 
longitudinella studier av sambandet mellan SOC och smärta för att det ska gå att 
bedöma huruvida ett högt SOC leder till att patienter blir mindre handikappade av sin 
värk än andra - eller om sambandet går i andra riktningen.

Familjen
Samband mellan familjeförhållanden och smärta har undersökts i ett stort antal studier 
(Gamsa 1994a; Payne och Norfleet 1986). Jag tar här upp studier från det medicinska 
fältet. Under rubriken kvinnors hälsa och sjuklighet presenteras även andra studier 
som också fokuserar familjen.

Forskningen ger ett visst stöd för att smärtpatienter kommer från stora familjer medan 
placering i syskonskaran och socioekonomiskt status i ursprungsfamiljen inte visat 
några säkra samband med kronisk smärta hos vuxna (Gamsa 1994a). Övertygande
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studier finns som visar att misshandel och sexuella övergrepp i barndomen utgör en 
riskfaktor för att utveckla smärta som vuxen (Arnold och Cook 1990; Linton 1997).

Försök har gjorts att beskriva den dysfunktionella familjen som skulle innebära ökad 
risk för kronisk smärta. Payne och Norfleet (1986) fann vissa gemensamma drag i sin 
review och dit hör att rollerna i familjerna är rigida och att det finns svårigheter att 
lösa konflikter. Kommunikationssvårigheter med mycket indirekt kommunikation och 
undanhållande av känslor var andra särdrag som gick igen i flera studier liksom att 
familjen verkade kunna förstärka patientens smärtbeteende. Payne och Norfleet 
poängterar att en genomgående svaghet i forskningen är att kontrollgrupper med 
familjer utan smärtpatient sällan använts.

Många forskare har funnit ett samband mellan äktenskapsproblem och värk men 
eftersom äktenskapsproblem är väldigt vanligt i befolkningen är det svårt att dra 
alltför långtgående slutsatser av sådana fynd (Gamsa 1994a). En studie visade en hög 
incidens av sexuella problem hos patienter med kronisk smärta och deras partners och 
problemen hade börjat eller förvärrats när patienten fick värk (Maruta m.fl. 1981). 
Författarna menar att genom att dra sig undan sexuell aktivitet visade patienten att 
smärtan var verklig, ilska mot partnern och ett behov av att bli tagen om hand. En 
alternativ tolkning var att smärtan blir den mekanism som gör att patienten kan 
undvika en icke önskad sexuell aktivitet. I en annan studie som visade att patienter 
har mer smärta i samband med konflikter i familjen tolkades smärtan som en metod att 
få kontroll i familjen (Kreitman m.fl. 1965).

Hur smärta påverkas av stöd från make/maka är undersökt. En studie fann inga sam
band mellan smärtans intensitet, smärtans inverkan på olika områden i livet och upp
levt stöd från make/maka hos patienter med kronisk smärta (Flor m.fl. 1989). Det har 
dock andra gjort (Manne och Zautra 1990). Kvinnor med värk p.g.a. reumatoid artrit 
använde mindre effektiva copingstrategier när männen inte hade anpassat sig till 
deras sjukdom. De som upplevde att männen var kritiska och negativa hade även mer 
psykiska bekymmer. Faucett och Levine (1991) jämförde betydelsen av socialt stöd 
och konflikter med make/maka mellan grupper av patienter, med eller utan biomedi
cinsk patologi. De fann att patienter med myofasciella besvär, alltså besvär utan 
objektivt påvisbara fynd, upplevde mer konflikter med omgivningen ju mer smärta de 
hade. Så var inte fallet för patienter som hade fått diagnosen seropositiv artrit. Detta 
tyder på att patienter med olika typer av kronisk smärta bemöts på olika sätt i omgiv
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ningen. Författarna reser frågan om symptomens legitimitet och menar att bedömning 
av familjerelationer såväl som andra sociala relationer kan vara viktigt i rehabilite
ringsprogram för kronisk smärta.

Psykosocial arbetsmiljö och kompensationssystem
Forskningen om ohälsa i relation till psykosociala förhållanden på arbetsplatsen utgår 
ofta på ett eller annat sätt från krav-kontroll-stöd-modellen (Karasek och Theorell
1990). Krav innefattar i den modellen både hur mycket arbete man har att utföra per 
tidsenhet, hur krävande arbetet är och om det finns motstridiga krav. Med kontroll 
avses i vad mån man har inflytande och kan påverka sitt arbete men även om arbetet 
ger möjlighet att utveckla och bibehålla kunskaper och om det är stimulerande. Med 
stöd menar man oftast olika faktorer kring stämningen på arbetsplatsen och i vad mån 
man kan få emotionellt stöd när man har besvärligheter och problem (Theorell 1995).

Krav-kontroll-stöd-modellen är väl undersökt och har ett högt förklaringsvärde när 
det gäller vissa sjukdomar, framförallt hjärtinfarkt. Besvär och sjukdomar i rörelse
organen är mindre undersökta men inom detta fält verkar bilden vara mer komplice
rad. Muskelspänningar verkar vara en medierande länk mellan psykosociala stress
faktorer och besvär från rörelseorganen. Den som går med ständiga spänningar i 
ansiktet, sitter spänt eller spänner sig när de håller i verktyg har mer besvär från rygg 
och skuldror än andra (Theorell m.fl. 1991). Arbetets innehåll och socialt stöd på 
jobbet var signifikant korrelerat med nack- och skulderbesvär hos sekreterare (Linton 
och Kamwendo 1989). De med sämre arbetsinnehåll och mindre socialt stöd hade mer 
besvär. I intervjuer beskrev sekreterarna svårigheter att förutse arbetsbelastning, små 
möjligheter att förändra sitt arbete och många konflikter på jobbet. Små möjligheter 
att bestämma över sitt arbete är också relaterat till fler sjukskrivningsdagar 
(Diderichsenm.fi. 1993; Theorellm.fi. 1991).

Det finns en vitt spridd uppfattning i samhället om att sociala och försäkringsmässiga 
kompensationssystem inverkar negativt på patienters besvär och symtom. Redan 
1897 lanserades begreppet “kompensations-neuros“ för att förklara att järnvägs
arbetare som skadades verkade ha besvär under längre tid efter att ett kompensa
tionssystem infördes (Greenough och Fraser 1988). Detta synsätt har fortlevt långt in 
i vår tid enligt hypotesen att patienter fastnar i en sjukroll och på ett mer eller mindre 
omedvetet plan överdriver sin smärta för att få fördelar, t.ex. ekonomisk kompensa
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tion. Forskningen har på senare tid alltmer lämnat detta tänkesätt eftersom jämförelser 
mellan patienter som kräver och inte kräver kompensation och andra typer av kont
rollerade studier inte kunnat verifiera hypotesen (Greenough och Fraser 1988; Guest 
och Drummond 1992). De yrkesgrupper i samhället som har störst sjukfrånvaro 
(arbetargrupper) är också de som har de sämsta sjukförmånema vilket också talar 
emot kompensationshypotesen (Diderichsen 1990).

Modem forskning visar dock att psykosociala faktorer har stor inverkan när patienter 
med kronisk smärta blir sjukskrivna eller pensionerade. Den som inte trivs på sitt 
arbete löper t.ex. större risk för sjukskrivning p.g.a. smärta än den som trivs (Bigos 
m.fl. 1991). Patienter med smärta som blir sjukskrivna hamnar lätt i en ond cirkel med 
dålig ekonomi, isolering, mindervärdighetskänslor, nedstämdhet, ångest och får allt 
svårare att återvända till jobbet (Bränholm m.fl. 1995; Kenny 1994). För att om 
möjligt undkomma negativa effekter av sjukskrivning rekommenderas därför att 
smärtpatienter om möjligt bör återgå i någon form av arbete så snart som möjligt 
(Guest och Drummond 1992; Spitzer 1993). Vidare diskuteras hur försäkringssys
temen bör vara uppbyggda så att patienterna inte får psykosociala problem p.g.a. 
dåligt bemötande och lång handläggningstid (Greenough och Fraser 1988; Kenny
1994). Istället för att se sjukskrivning som ett problem visas i en färsk avhandling om 
livsomställning vid kronisk smärta, att sjukskrivning kan vara något positivt genom 
att patienten får tid att hämta krafter, reflektera och tänka över framtid och 
rehabilitering, samt kan få vardagen att fungera (Gullacksen 1998).

Utvärderingar av smärtrehabilitering
Multidisciplinär rehabilitering av värk har på 90-talet fått stort genomslag i Sverige 
och andra industrialiserade länder. Utvärderingar tyder på att sådan rehabilitering är 
effektiv med förbättringar av smärta, depression och handikapp (Jensen M.P. m.fl.
1994). Det är dock svårt att urskilja vilka delar av rehabiliteringen som har effekt 
eftersom rehabiliteringsprogram ofta inkluderar många olika interventioner (Skinner 
m.fl. 1990; Turk m.fl. 1993). Patienterna kommer också till rehabilitering med många 
olika problem förutom smärtan, t.ex. nedstämdhet, oförmåga att arbeta och stor 
konsumtion av analgetika. Det finns därför många faktorer förutom minskning av 
smärta som kan göra att patienten upplever ett bra resultat av rehabiliteringen.
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I en utvärdering av ett multidisciplinärt rehabiliteringsprogram för inneliggande pati
enter vid smärtklinik i USA fann man att förbättringar efter genomgången rehabili
tering var mer beroende av hur patienten förändrar sitt tänkande om smärtan än vad 
de ändrar i beteendemässig coping. Förändringar som förväntades ge positivt resultat, 
t.ex. ökad träning, avslappning, minskning av smärtberoende vila och minskad anal- 
getikakonsumtion var inte relaterade till förbättring (Jensen M.P. m.fl. 1994). I ett 
primärvårdsbaserat rehabiliteringsprojekt i Rinkeby med invandrare sjukskrivna p.g.a. 
smärtor fick man liknande resultat (Löfvander 1997). Sjukgymnastik, lugnande 
besked och psykosocial rådgivning var föga effektiva behandlingsmetoder. Om 
patienten däremot fick samtala om sina föreställningar om smärtan så minskade 
patientens oro för smärtan, samtidigt som den subjektivt skattade arbetsförmågan och 
sannolikheten för återgång i arbete ökade. Dessa resultat ifrågasätter den väldiga 
fokusering på aktivitet och träning som är typiska för rehabiliteringsprogram av 
muskulo-skelettala besvär.

5.4 Könsskillnader i värk

Gemensamt för den forskning som jag tidigare refererat rörande värk är att som regel 
har ingen analys gjorts av könsskillnader. Således vet vi inte om de patienter Engel 
betecknade som “pain-proneu var kvinnor, män eller båda (Engel 1959). Engel 
benämner också konsekvent patienten och läkaren i maskulin form om han inte 
uttryckligen sagt att det var en kvinna, vilket gör det svårt att veta om han har någon 
uppfattning om begreppet “pain-prone“ i relation till kön.

Kunskap om könsskillnader i smärtreaktioner och beteende har efterlysts på senare år 
(Ruda 1993). I en färsk review omfattande 105 artiklar över medicinsk och psyko
logisk forskning som berör kön och smärta redovisas vissa konsistenta fynd; kvinnor 
rapporterar fler former av, frekventare, svårare och mer långvarig smärta än män 
(Unruh 1996). Vidare rapporterar kvinnor i de flesta studier mer muskulo-skelettal 
smärta än män, särskilt från nacke, skuldror överarmar och höfter. Prevalensen av 
multipla smärtor, klassificerade som psykosomatiska eller somatisering, var vanligare 
hos kvinnor i ett flertal studier. Likaså var sambandet mellan smärta och depression 
starkare hos kvinnor än hos män medan smärtans inverkan på dagligt liv och arbete 
inte visade några tydliga samband med kön.
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Återgång till arbete vid värk tycks vara beroende av delvis olika faktorer för kvinnor 
och män (Unruh 1996). I en svensk studie återgick kvinnor i mindre omfattning än 
män till arbete efter rehabilitering (Sandström 1986). En nordamerikansk studie visade 
att kvinnor vars självförtroende var mer kopplat till lönearbete rapporterade mindre 
funktionsinskränkning och återgick i arbete i större utsträckning än andra kvinnor 
(Mudrick 1989).

Vissa studier av coping vid smärta talar för att kvinnor använder sig av fler coping- 
strategier och oftare än män av katastroftänkande (Jensen I. m.fl. 1994; Reid m.fl.
1991). Andra studier finner inga skillnader eller pekar på att coping påverkas av 
andra faktorer än kön, t.ex. kvaliteten i nära relationer (Keefe m.fl. 1992). Sambanden 
mellan LOC och copingstrategier vid smärta verkar vara olika för män och kvinnor 
(Buckelew m.fl. 1990). Hos kvinnor finns ett samband mellan internt LOC, informa
tionssökande och att ge sig själv skulden för smärtan. Inga sådana samband hittas 
hos männen.

Forskning om könsskillnader och smärta har vissa generella begränsningar som det är 
viktigt att komma ihåg (Unruh 1996). För det första har könsskillnader sällan varit en 
primär forskningsfråga utan kön har tagits med som en sociodemografisk variabel 
bland flera. Det innebär att urvalen kan vara skeva med ojämn könsfördelning och en 
bias mot att endast rapportera resultat som påvisat könsskillnader. Därtill rapporteras 
ofta om könsskillnader som inte är statistiskt signifikanta.

Det är även viktigt att problematisera könsskillnader ur ett socialt och strukturellt 
perspektiv. T.ex. är LOC och copingstrategier relaterat till ålder och utbildningsnivå 
vilket kan inverka på hur coping vid smärta varierar med kön och klass (Buckelew 
m.fl. 1990). På liknande sätt kan det som ser ut som könsrelaterade skillnader i sjuk
frånvaro och muskulo-skelettala besvär istället vara uttryck för klasskillnader och 
skilda villkor i arbetsmiljö och psykosocial press (Blank and Diderichsen 1995; 
Diderichsen 1990; Diderichsen m.fl. 1993; Hall 1992).

Sociosomatik
Det finns forskning inom det medicinska fältet som belyst långvarig värk hos kvinnor 
ur ett könsteoretiskt perspektiv. Utfrån detta perspektiv föreslår flera författare att 
fibromyalgipatienter bör betraktas som kvinnor som sträcker sig för långt (Malterud 
1987; Morén-Hybinette 1987). I en studie fann Lilleaas att kvinnor med kroniska
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muskelsmärtor ofta var mycket utarbetade men underrapporterade sina arbetsinsatser 
därför att många av deras åtaganden, t.ex. omsorgsarbete med egna barn eller gamla 
föräldrar inte ansågs vara “riktigt“ arbete (Lilleaas 1994). De var rädda att bli stämp
lade som en “som syter og klager“ och därför höll de hellre tyst om hur besvärligt de 
hade det. De fruktade att inte bli tagna på allvar och kände sig otillräckliga. Lilleaas 
betonar vikten av att synliggöra “vardagens trivialiteter“, åtaganden och krav på att 
ställa upp, för att kunna diskutera vad som kan vara sjukdomsframkallande. Hon 
understryker betydelsen av att läkaren möjliggör för kvinnorna att berätta om sina 
villkor och möjligheter. För att betona de sociala villkorens betydelse för många 
symptom hos kvinnor, bl.a. värk, förslår Carlstedt (1992) begreppet ”sociosomatik” i 
stället för psykosomatik som leder tanken till psykiska orsaker.

5.5 Vad kan vi luta oss emot?

Trots att den psykosocialt inriktade smärtforskningen utgår från att smärta har en 
multifaktoriell bakgrund och att patienten måste bedömas i sitt sammanhang känne
tecknas forskningen av fragmentering, tvärsnitt i stället för process, samt ensidiga 
modeller som var och en använder sitt språk och sina variabler och därför blir svåra 
att jämföra. Klass och kön förbises alltför ofta med tystnad. Detta gör forskningen 
svår att överblicka och sammanfatta och den blir svår att använda i rehabilitering.

Några slutsatser kan vi dock dra:

- Smärta kan innebära påfrestningar som leder till psykiska besvär men däremot 
finns inte empiriskt stöd för att klassificera vissa personligheter som mer smärt
benägna än andra.

- Genom att de flesta studier av relationen mellan smärta och copingstrategier, 
upplevd kontroll och känsla av sammanhang är tvärsnittsstudier kan man inte 
säga vad som är orsak och verkan. Resulterar en viss copingstrategi i mer smärta 
eller går sambandet i motsatt riktning? Longitudinella studier behövs som kan 
studera smärta och hanteringssätt över tid.

- Den copinginriktade forskningen utgår oftast från frågeformulär och av 
forskaren på förhand bestämda variabler. Det är viktigt att patienten ges 
möjlighet att formu-lera sina behov och ställningstaganden.
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- Familjerelationer, andra sociala relationer och psykosocial arbetsmiljö är viktiga 
vid rehabilitering av kronisk smärta.

- Hur sjukförsäkringssystemet påverkar smärta och rehabilitering är under debatt. 
Forskningen fokuserar framför allt på hur sjukskrivning passiviserar patienter och 
hur detta kan motverkas men det finns också studier som pekar på att 
sjukskrivning är nödvändig för att patienten ska kunna anpassa sig, reflektera 
och delta i sin rehabilitering.

- Utvärdering av rehabiliteringsprojekt tyder på att kognitiva förhållningssätt där 
patienten får tala om sin smärta, reflektera och ställa frågor ger positivt resultat. 
Mer beteendeinriktad behandling med träning och aktivitet verkar ha mindre 
effekt.

- Forskning om könsskillnader i smärta är behäftad med många svagheter och 
studier behövs som närmare analyserar hur kön påverkar behandlingsbehov, 
anpassning till smärtan och hur smärtan presenteras i sjukvården.

Undvika reifikation

En viktig aspekt i de flesta teorier och studier av värk är att patienten och hennes 
symptom är i fokus. Det är patienten som ska utredas, behandlas, bete sig eller tänka 
annorlunda (Campion m il. 1992; Margo och Margo 1994; Waitzkin 1989). I många 
situationer är detta synsätt oproblematiskt, eller leder i vart fall inte till några uppen
bara svårigheter. När det rör sig om diffusa och svårförståeliga symptom, eller symp
tom som har en social orsak, leder detta synsätt dock lätt fel.

När doktorns agerande i konsultationen granskas blir det också synligt att detta 
bidrar till hur symptom presenteras och utvecklas (Salmon och May 1995). Att ge en 
patient med långvarig svårdiagnostiserbar värk diagnosen somatoformt smärtsyndrom 
kan hjälpa läkaren att förhålla sig till en "svår" patient och bibehålla sin expert
kompetens och yrkesstolthet. Men det kan också innebära att ett symptom som har 
sitt ursprung eller får sina uttryck i interaktionen mellan samhälle och individ, läkare 
och patient, reifieras till ett individuellt problem hos patienten. Patienten, inte 
arbetsmiljön, den dåliga ekonomin eller våldsverkligheten, blir problemet.

Vår studie handlar om att få en ökad förståelse för den kvinnliga patientens villkor 
och erfarenheter. Vi är då inte hjälpta av teorier vars yttersta konsekvens är att tolka
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symptom in i en biomedicinsk och dualistisk diskurs. För oss gäller det att vara på vår 
vakt så att vi inte hemfaller åt reifikation och medicocentrism.
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6 KONSULTATIONEN

6.1 Från sjukdomsorienterad till patient-centrerad konsultation

Den traditionella patient-läkar-konsultationen är fokuserad på diagnos (McWhinney 
1993; Ong m.fl. 1995; Pendleton m.fl. 1984). Läkare världen över är tränade i en 
differentialdiagnostisk modell när de bedömer patienters symptom och berättelser. De 
lär sig att lyssna selektivt till vad patienten säger och styr in dialogen längs en väg 
som leder mot diagnos. Detta är en kraftfull modell som ofta fungerar utomordentligt 
bra. Så snart en diagnos kunnat fastställas, eller avfärdas, kan läkaren ofta även 
förutse hur besvären kommer att utvecklas och vilken behandling som kan vara 
lämplig (Mechanic 1995). Enligt denna kliniska modell bör en lyckad medicinsk 
konsultation leda till ett beslut om en diagnos föreligger eller ej.

Men många patienter kan inte diagnostiseras enligt klassifikationssystemen för 
sjukdomar och då fungerar inte denna konsultationsmodell. Den har därför, trots sina 
fördelar, kritiserats och ifrågasatts inom många specialiteter sedan 1950-talet (Balint 
1964; White 1988). Kritiken bottnar i ett ifrågasättande av det biomedicinska 
sjukdomsbegreppet som jämställer sjukdom med en patologisk-anatomisk-kemisk 
avvikelse. Kropp och själ måste ses som en enhet och modem medicin måste arbeta 
med ett bio-psyko-socialt sjukdomsbegrepp (Engel 1977). Balint (1964) ville ändra 
tyngdpunkten i konsultationen från att vara “sjukdomsinriktad“ till att bli 
“individinriktad“ och han poängterade vidare att konsten är att lyssna, inte att ställa 
frågor.

I det symptompanorama som allmänläkaren dagligen möter finns många tillstånd som 
inte är, eller hunnit bli, sjukdomar. Vissa undersökningar visar att upp till hälften av 
distriktsläkarens patientkontakter inte går att klassificera enligt internationella 
klassifikationssystem för sjukdomar och målet med konsultationen kan således inte 
alltid vara att hitta en diagnos (Malterud 1990; Mechanic 1995; Westman 1992). I 
allmänmedicinsk praktik har således det bio-medicinska sjukdomsbegreppet och den 
diagnosfokuserade konsultationen visat sig vara otillräckliga.
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Patient-centrerad konsultation
Allmänmedicinsk forskning har successivt utvecklat en alternativ, "patient-centrerad” 
klinisk metod. (Byme och Long 1984; Henbest och Stewart 1989; Levenstein m.fl. 
1986; McWhinney 1993; Pendleton m.fl. 1984). Den utgår ifrån att läkarens uppgift i 
konsultationen är tvåfaldig; att förstå patienten och att förstå symptomet eller 
sjukdomen. Den patient-centrerade metoden inkluderar alltså diagnosprocessen men 
fokuserar också på patientens upplevelser, förväntningar, känslor och oro.

Levenstein m.fl. (1986) beskriver konsultationens dubbla syften i form av två 
agendor, “doctor’s agenda“ och “patient’s agenda“, som båda måste diskuteras, 
belysas och integreras i en konsultation. Se fig. 1 sid. 49. Läkarens agenda är i denna 
modell de medicinska kunskaperna, lagar och förordningar t.ex. i försäkringssystemet, 
kroppsundersökning och andra utredningar samt differentialdiagnoser. Patientens 
agenda är patientens upplevelser av sina symptom, syftet med att söka läkare, för
väntningar om hjälp, föreställningar om vad symptomen kan vara samt oro och rädsla 
kring symptomen. Läkarens uppgift blir att försöka förstå patientens upplevelser och 
ta med dessa i beräkningen när slutsatser ska dras och åtgärder föreslås. Patienten bör 
vara delaktig i besluten och läkaren strävar efter “shared understanding“, en med 
patienten gemensam förståelse av problemet (Pendleton m.fl. 1984). Metoden betonar 
också att läkaren måste förstå symptomen i sin kontext och ta hänsyn till i vilken 
miljö patienten lever, t.ex. familjeförhållanden, boende och arbetsförhållanden 
(Levenstein m.fl. 1986). Därigenom kan åtgärder och behandling även anpassas till 
individens behov.

En patient-centrerad klinisk metod får idag anses vara normen och målet i allmän- 
medicinskt arbete och de allmänmedicinska institutionerna strävar efter att träna och 
implementerà detta arbetssätt redan på grundutbildningsnivå i läkarutbildningen 
(Karlssonm.fi. 1993).

Vidareutveckling av den patient-centrerade metoden
Forskning om den patient-centrerade metoden har kommit att betona intresset för 
patientens känslomässiga reaktioner på sina besvär medan den diagnostiska 
processen mer förbigåtts med tystnad. Det har medfört att konsultationsforskare 
ibland ser metoden som mer inriktad på omvårdnad, “care“, än behandling, “eure“ 
(Ong m.fl. 1995).
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Detta pekar på ett viktigt problem. Det finns en risk att patientens agenda begränsas 
till idéer, känslor och farhågor och att patientens beskrivningar av kropp och symtom 
ges mindre uppmärksamhet eller tolkas enbart i en biomedicinsk referensram. Intresset 
för patientens agenda reduceras då till en metod för att bättre kunna anpassa förkla
ring och behandling av besvär till vad patienten kan förstå eller acceptera. Målet blir 
inte patientens beskrivningar och tolkningar av symptomen per se, för att de kan öka 
förståelsen för patienten eller för att de skulle vara ett eget bidrag i den diagnostiska 
processen.

Rudebeck (1992) har uppmärksammat denna problematik och han föreslår begreppet 
“kroppsempati“ för den process där läkaren sätter sig in i och försöker förstå patien
tens symptompresentation och kroppsupplevelse. Medan empati innebär att sätta sig 
in i och förstå en annan människas känslor (Holm 1988), innebär kroppsempati att 
sätta sig in i och försöka förstå en annan människas kroppsupplevelser och kropps
uppfattning. Kroppsempati är en viktig aspekt av patient-läkar-kommunikationen i 
kliniskt arbete och i denna studie.

I en studie av Lunde (1993) visas att patienters föreställningar ofta inte kommer fram i 
konsultationer, även i fall där läkaren säger sig var intresserad av patientens uppfatt
ning. Lekmannauppfattningar osynliggörs p.g.a.; medicocentrism, där allt tolkas 
genom ett medicinskt filter, och av patienters rädsla för att bli negligerade eller betrak
tade som hypokondriker om de berättar om sina tankar. Lunde visar att det inte är 
tillräckligt att bara fråga om patientens funderingar, doktorn måste också ta idéer och 
förklaringar på allvar och relatera till dem. Inte för deras medicinska validitet men för 
att de uttrycker patientens föreställningar om verkligheten. Hon föreslår begreppet 
"patient-perception-moder för att betona vikten av patientens upplevelser och iakt
tagelser. Studien, som genomfördes så att den diagnostiska processen och patienter
nas upplevelser kunde följas parallellt, visade att patienters föreställningar är mycket 
viktiga för sjukdomsprocess och tillfrisknande.

Malterud (1990) har på basis av den patient-centrerade kliniska metoden utvecklat 
nyckelfrågor för att särskilt inbjuda och efterfråga upplevelser hos kvinnliga patienter 
med “ubestemte plager“. Ett uttalat syfte var “empowerment“, att främja kvinnors 
inflytande över sin livssituation och att stärka deras position i mötet med läkaren. I 
nyckelfrågorna fokuseras patientens agenda kring fyra centrala teman: vilka problem 
patienten önskar få hjälp med, egna tankar om orsaken till besvären, önskningar om
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vad doktorn ska göra samt vad patienten själv gjort för att försöka förbättra 
besvären. Malterud betonar att de nyckelfrågor hon utvecklat i mötet med kvinnor 
med “ubestemte plager“ kan vara tillämpliga i många typer av konsultationer men de 
kunskapsteman som väljs ut och utvecklas ur nyckelfrågorna måste anpassas till 
vilken patient och vilka besvär det gäller (Malterud 1994). Genom sin allmänna 
formulering och breda tillämpbarhet har nyckelfrågorna utgjort en viktigt 
utgångspunkt för kommunikationen i denna studie.

6.2 Makten i konsultationen

När patienten söker läkare är det för att få hjälp och råd med problem eller besvär de 
inte klarar av själva. De söker läkaren i egenskap av att han/hon besitter kunskaper 
och expertis som patienten behöver. Patient-läkar-relationen är således inte ett möte 
mellan två jämbördiga parter utan en makt-asymmetri avseende behov och 
önskningar ingår i själva förutsättningarna för mötet (Salander m.fl. 1998). Enligt 
attributionsteorier laddar patienten läkaren med auktoritet och makt utifrån sina 
förhoppningar och förväntningar om hjälp (Rothbaum m.fl. 1982).

Pendleton (1984) talar om läkarens "kunskapsauktoritet" och "moraliska auktoritet" 
när han beskriver aspekterna ovan. Läkaren har också en "karismatisk auktoritet" 
och Pendleton beskriver t.ex. hur den vita rocken, olika instrument och ett stort 
skrivbord ger läkaren ett överläge gentemot patienten. Därtill besitter ofta läkaren i 
kraft av sin klasstillhörighet och status i samhället en överordnad position i mötet 
(Pendleton och Bochner 1980; Waitzkin 1989). Om läkaren är en man och patienten 
en kvinna, innebär könstillhörigheten att läkarens positionsmakt ytterligare förstärks 
eftersom mannens överordnade position i samhället sammanfaller med läkarens 
överordning i patient-läkarrelationen (West 1993).

Dessa maktattribut är inte något som den enskilda läkaren själv nödvändigtvis vill ha, 
eller skaffar sig, utan samhället och våra kulturella föreställningar förser läkaren med 
denna makt och makten måste förvaltas.

Redan på 1970-talet sågs det som ett problem att de flesta konsultationer var “läkar- 
orienterade“ och dominerades av läkaren och läkarens perspektiv (Byme och Long 
1984). Ett viktigt syfte med den patient-centrerade metoden blev att balansera
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denna makt-asymmetri och nå en större jämlikhet i konsultationen även om få studier 
kring metoden egentligen nämner maktaspekten explicit.

Hur utövas makt?
Tidigare studier av interaktionen i konsultationen har visat att läkare “har“ och 
“tar“ makt på många olika sätt. Att avbryta patientens berättelse eller ställa medi
cinska frågor som inte följer patientens tankebanor är uppenbara, kraftfulla och 
vanliga sätt för läkaren att utöva kontroll och leda in samtalet på de banor som 
läkaren prioriterar (Davis 1988). Något mer subtila sätt att utöva kontroll är att 
negligera patientens upplevelser och frågor, undanhålla information, inte besvara 
frågor på ett för patienten begripligt sätt, själv definiera problemet utan att ta hänsyn 
till hur patienten beskrivit det eller föreslå behandling utan att ta hänsyn till patien
tens önskemål (Borges och Waitzkin 1995; Davis 1988; Pendleton m.fl. 1984; 
Waitzkin 1989; Wallen m.fl. 1979). Uppenbart förtryck av patienten förekommer 
också t.ex. att läkaren förlöjligar eller ignorerar patientens diagnostiska förslag (Davis 
1988; Kurz och Stark 1990).

Det finns också forskning som visar att patienter, trots sin underordnade position, kan 
genomdriva förslag som går på tvärs med läkarens och sådana fynd problematiserar 
synen på maktrelationen i konsultationen (Ainisworth-Vaughn 1995; Salmon och 
May 1995).

Makt och kön
Med beaktande av ett köns teoretiskt perspektiv, se kapitel 3, borde läkarens 
positionsmakt vara mindre uttalad om läkaren är en kvinna (Lundgren 1993; West 
och Zimmerman 1987). Skiljer sig konsultationer mellan manliga och kvinnliga 
läkare?

Forskning visar att kvinnliga och manliga läkares konsultationer skiljer sig vad gäller 
tid, innehåll och kommunikationsmönster (Bensing m.fl. 1993; Meeuwesen m il. 1991; 
van den Brink-Muinen m.fl. 1994; West 1993). Kvinnliga läkares konsultationer är 
längre, berör fler hälsoproblem, patienterna är mer deltagande i samtalet och den 
kvinnliga läkaren erkänner mer osäkerhet kring diagnos och bedömning. Manliga 
läkare är mer dominerande och ger mer råd och instruktioner. I en studie av 50 läkare 
och 100 patienter skilde sig konsultationerna väsentligt mellan manliga och kvinnliga
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läkare vad gäller dominans (Hall m il. 1994). Besök hos kvinnliga läkare var längre 
och innehöll mer tal av både patient och läkare. Kvinnliga läkare ställde fler frågor 
både om medicinska och psykosociala problem, bad oftare om patientens åsikt, 
uttryckte fler positiva kommentarer, uttryckte fler bekräftande och instämmande 
kommentarer och log och nickade mer. De fick också mer medicinsk information av 
sina patienter. Författarna menar att kvinnliga läkare anstränger sig för att skapa en 
positiv relation och vara goda lyssnerskor. De fann ingen skillnad mellan manliga och 
kvinnliga läkare vad gäller bruket av medicinska och tekniska facktermer, känslo
mässigt stöd som det uttrycktes i direkt tal eller i hur mycket information som gavs.

Men det finns motstridig forskning som visar att kvinnliga läkarstuderande inte är mer 
omhändertagande än manliga eller att kvinnliga läkarstuderande visserligen är mer 
patient-orienterade i början av utbildningen men att skillnaden mellan könen utjäm
nas under utbildningen så att kvinnorna blir mindre intresserade av “the human side 
of medicine“ (West 1993).

Makt-asymmetrin i konsultationen är naturligtvis också beroende av patientens kön. 
Manliga läkare blir sällan avbrutna oavsett patientens kön medan kvinnliga läkare 
ganska ofta avbryts av manliga patienter (West 1984; West 1993). I den tidigare 
nämnda studien av Hall m.fl. (1994) var konsultationer mellan kvinnliga läkare och 
kvinnliga patienter de minst konfliktfyllda och mest jämlika men som helhet var det 
läkarens kön som hade störst betydelse för typ av kommunikation och grad av 
dominans.

Dessa fynd rörande makt och kommunikation skiljer sig från forskningsresultat när 
det gäller hur patienters symptom utreds och behandlas. I det tidigare avsnittet om 
könsbias redovisades många exempel på att patienten kön har avgörande betydelse 
för vilken diagnos och behandling läkaren föreslår. Läkarens kön verkar ha mindre 
betydelse för vilken diagnos och behandling som kommer ifråga (Coulter m.fl. 1995; 
Greer m.fl. 1986; van den Brink-Muinen m.fl. 1994).

6.3 Konsultationsutfall och svåra konsultationer

Forskning ger stöd för att patient-centrering har positiva effekter på patientens hälsa 
och tillfredsställelse med vården. Forskningen kan indelas i en mer kvalitativ, som 
framför allt analyserat intervjuer och patienters kommentarer till uppspelade video
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konsultationer, och en mer kvantitativ som bedömt konsultationsutfallet via patient
skattningar av t.ex. “satisfaction“ eller mätningar av t.ex. “compliance“. Av intresse 
för denna studie är också den forskning som fokuserat “svåra konsultationer“ ur 
läkarens perspektiv.

Kvalitativa studier
Patienter vill ha en läkare som bemöter dem som personer, inte som patienter, och de 
vill bli bemötta som en jämbördig men samtidigt ska läkaren lyssna, förstå och bry sig 
om (Ong m.fl. 1995). “Dåliga“ läkare beskrivs i termer av dominerande, nedlåtande 
och ointresserade av patienten som person (Arborelius m.fl. 1992). Missnöje med en 
läkare relateras ofta till huruvida patienten fått en diagnos eller ej, eller om de var 
överens med läkaren om diagnosen. I en helt färsk intervjustudie angav 30% av de 
nästan 1000 intervjuade patienterna att de hade erfarenhet av oenighet med läkare 
och den handlade oftast om diagnosen (Annandale och Hunt 1998). De fick ingen 
klar diagnos eller fick veta att “det var inget fel“ trots att de själva upplevde att 
något måste vara fel. Men de klagade också på att läkaren uppträtt bryskt eller oupp
märksamt. En annan intervju-undersökning visade att patienter funderar mycket över 
läkarens beteende medan konsultationen pågår (Cromarty 1996). De övervägde sin 
relation till läkaren, hur mycket tid som fanns, om läkaren verkade intresserad eller 
stressad och de anpassade sig efter hur de uppfattade läkaren och situationen.

Kvantitativa studier
De flesta studier har mätt konsultationsutfallet i termer av patienters tillfredsställelse 
(satisfaction), följsamhet till behandling (compliance), kunskap och minne av infor
mation, samt hälsa/tillfrisknande. Ett flertal studier visar att ju mer patient-centrering i 
konsultationen dess större är patientens tillfredsställelse med den vård och hjälp de 
får (Hall och Doman 1988; Henbest och Stewart 1990; Ong m.fl. 1995; Stewart 
1984). Patienter som tyckte att de fått möjlighet att diskutera icke-medicinska eller 
psykosociala problem med läkaren följde också ordinationer bättre (Martin och Bass 
1989). Tillfrisknande och hälsa är positivt relaterat till patient-centrering. Patienter 
tillfrisknar t.ex. i större utsträckning från huvudvärk och oklara besvär om de känner 
sig förstådda och patient och läkare är överens om diagnosen (Bass m.fl. 1986). Vissa 
författare menar t.o.m. att durationen och utvecklingen av besvär med oklara orsaker,
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t.ex. ländryggssmärtor, beror mer på patient-läkarinteraktionen än på diagnostik och 
behandling (Borkan mil. 1995).

Men det finns motstridig forskning. T.ex. fann Savage och Armstrong (1990) att 
patienter med fysiska åkommor var mer nöjda med en traditionell diagnos- eller 
doktorsorienterad läkarstil. Dessa avvikande resultat visar på en svaghet i många 
studier av konsultationens effekter på utfall och patienttillfredsställelse; de patienter 
som deltagit har haft många olika åkommor. Rimligen bör en diagnosfokuserad 
konsultation fungera bra, och patienten bli nöjd, när patientens besvär kan 
diagnostiseras och behandlas inom en biomedicinsk tolkningsmodell. Så verkar ha 
varit fallet i Savage och Armstrongs undersökning. En patient-centrerad konsultation 
är sannolikt mest betydelsefull vid kroniska eller oklara besvär men det framgår inte 
när patienter med olika typer av symptom ingår i samma undersökning.

Tiden används ofta som ett argument mot att tillämpa patient-centrering men studier 
visar att en patient-centrerad konsultation tar ingen eller obetydligt längre tid 
(Andersson 1995). Oavsett konsultationsstil är dock en utarbetad doktor oftare sur, 
rigid och otålig vilket också är en viktig aspekt av tid i relation till konsultationsutfall 
(Charlton 1993).

Svåra konsultationer
Komplicerade patient-läkarkontakter förekommer i hela sjukvården och med utgångs
punkt i läkarens svårigheter och frustrationer finns studier som försöker karakterisera 
“svåra konsultationer“ (Andersson 1998). Primärvårdsläkare upplever 10-20% av 
sina konsultationer som svåra eller på något sätt frustrerande och patienter som söker 
för multipla symptom, psykiska besvär, kronisk smärta och de som misstänks 
missbruka alkohol uppges vara överrepresenterade i sådana konsultationer (Hahn 
mil. 1996; Levinson 1991). Utmärkande för svåra konsultationer är medicinsk 
osäkerhet och kommunikationsproblem som gör det svårt att förstå patienten och vad 
han/hon vill ha hjälp med (Arborelius och Timpka 1990; Jones och Morrell 1995; 
Schwenk m.fl. 1989). Läkaren kan då tveka om patienten talar om relevanta saker, 
talar sanning, manipulerar eller överdriver sina symptom (Arborelius m.fl. 1991; Reid 
m.fl. 1991). Att patienter begär utredningar och åtgärder som läkaren inte tycker sig 
kunna ställa upp med upplevs som frustrerande liksom när patienten inte följer råd
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och rekommendationer (Schwenk m.fl. 1989). Svåra konsultationer är också relate
rade till att patienten söker ofta (Lin m.fl. 1991). Dock noterades i en undersökning 
att patienter som sökte ofta p.g.a. välkända kroniska sjukdomar som diabetes, hjärt
sjukdom och cancer inte upplevs som frustrerande till skillnad från patienter som hade 
många olika symptom eller funktionella besvär som huvudvärk, magkatarr och fibro- 
myalgi (Hahn m.fl. 1996). Om patienter själva föreslår en diagnos eller behandling kan 
det leda till att läkaren tror att patienten ska bli problematisk, inte kommer att följa 
ordinationer och att de kommer att bli tidskrävande (Scott m.fl. 1995).

Kvinnligt kön anges som regel inte bland de faktorer som är relaterade till svåra 
konsultationer. Men, som redovisats tidigare, beskriver kvinnor oftare än män 
symptom där det är svårt att hitta en diagnos och de söker oftare för multipla 
symptom, långvarig värk och psykiska besvär vilka samtliga av läkare anges som 
indikatorer för svåra konsultationer (Hahn m.fl. 1996; Levinson 1991; Malterud 
1992).

Patientgruppen i denna studie har många drag gemensamma med patienter som läkare 
i annan forskning förväntat sig kunna bli problematiska och även här är läkarens 
reaktioner en viktig utgångspunkt.

6.4 Konsultationen i denna studie

Den metod jag beskriver i följande avsnitt bygger vidare på en patient-centrerad 
konsultation. Ambitionen i konsultationstermer är att få tillträde till patientens agenda 
och belysa frågan “Hur har hon det?“. Målet är att patientens beskrivningar och 
tolkningar av symptomen ska komma fram och att den kontext som patienten lever i 
ska bli beskriven och integrerad i samtalet.

Vid intervjuer och analys måste den makt-asymmetri som karakteriserar patient- 
läkarrelationen uppmärksammas.
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7 METOD

7.1 Metodval

“Om du vill veta hur människor förstår sin värld och sina liv, varför inte tala med 
dem?“, frågar Kvale i sin bok om kvalitativa forskningsintervjuer (Kvale 1996). 
Kvalitativa metoder är lämpade för att utforska människors erfarenheter, upplevelser, 
tankar, förväntningar, motiv och förhållningssätt. Vi kan fråga om meningen och 
betydelsen av händelser och handlingar och vi kan förstå mer om varför människor 
gör som dom gör (Malterud 1996). Kvalitativa metoder är vidare särskilt lämpade för 
att utforska svårförståeliga, komplexa och sammansatta problem och fenomen, t.ex. 
patienters erfarenheter eller svåra konsultationer (Sayer 1992), och situationer när 
forskaren ställer frågor som “vad är det egentligen som händer här?“ (Glaser 1978).

Vår utgångspunkt var problem som de framträdde i den kliniska vardagen. Vi ville 
undersöka och förstå mer om de kvinnliga patienternas erfarenheter, önskningar och 
villkor. En kvalitativ metod föll sig därför naturligt.

Grounded Theory
Grounded theory (GT) utvecklades under 60-talet av två amerikanska sociologer, 
Glaser och Strauss (1967), i en kvalitativ observationsstudie av sjukhuspersonal som 
arbetade med döende patienter. Sedan dess har GT blivit flitigt använd, modifierad 
och utvecklad (Charmaz 1990; Glaser 1978; Robrecht 1995; Strauss och Corbin 
1990; Temulf Nyhlin 1990; Wuest 1995).

I GT betonas att fynd, begrepp och teorier skall utvecklas ur och vara väl grundade i 
empirin. Denna förankring i data utgör garanten för att fynd och teorier är relevanta 
och inte bara ett uttryck för forskarens egna idéer som applicerats på datan. Metoden 
försöker således att bygga in basala krav på vetenskaplighet.

Likt andra kvalitativa metoder är intentionen i GT framförallt induktiv. Målet är att 
upptäcka nya idéer och teorier och få en ökad förståelse för ett fenomen. Trots denna 
upptäckaransats är ett grundläggande drag i GT en kombination av induktion och 
deduktion (Glaser 1978; Strauss och Corbin 1990). Preliminära idéer och hypoteser 
testas på redan insamlad data och vid insamling av ny data. Ibland ges detta
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förfaringssätt med ständig växling mellan induktion och deduktion en särskild 
benämning, abduktion (Starrin 1994).

Abduktion förutsätter att datainsamling och analys genomförs parallellt och i samspel. 
Insamlad data kodas och analyseras preliminärt och dessa analyser ligger till grund 
vid kommande datainsamling. Ny och redan insamlad data jämförs och idéer och 
hypoteser förändras eller fördjupas.

I GT är ofta målet att förstå hur individer hanterar olika typer av svårigheter. En viktig 
aspekt är därför process och modifierbarhet (Glaser 1978; Strauss och Corbin 1990). 
Man söker en “Basic Social Process“ eller en “Core Category“ som kan förklara en 
stor del av variationen i det undersökta fenomenet; t.ex. beteende, aktivitet eller 
reaktioner. Titeln på denna avhandling, ”Begränsade möjligheter - anpassade 
strategier” uttrycker en ”Basic Social Process” i vår studie.

Forskaren som deltagande subjekt i kvalitativ forskning och GT-studier har 
diskuterats. I början menade Glaser och Strauss att det optimala var en forskare som 
var så “blank“ som möjligt; som hade så få teorier och förutfattade meningar som 
möjligt om det område som skulle studeras. Numera accepteras och förutsätts ofta att 
forskaren har kunskap och kännedom om det område som ska studeras (Glaser 1978; 
Strauss och Corbin 1990). Robrecht (1995) menar t.o.m. att ett forskningsproblem får 
dimensioner och form först när forskaren tar utgångspunkt i ett visst analytiskt 
perspektiv. En poäng kan dock vara att växla mellan olika perspektiv för att visa på 
alternativa tolkningar och förståelser.

När forskaren erkänns som aktivt subjekt i forskningen blir det också naturligt och 
viktigt att forskarens förförståelse och idéer tydligt redovisas. Då kan läsare av 
artiklar och rapporter värdera och förhålla sig till resultaten med kännedom om 
forskarens förståelsemodell (Lincoln och Guba 1985; Malterud 1996).

7.2 Genomförande

Urvalskriterier
Kvinnliga patienter vid en vårdcentral i Umeå och som uppfyllde följande 
urvalskriterier tillfrågades om de ville delta: De skulle
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A) söka för långvariga besvär av smärtor och värk från rörelseorganen,
B) vara sjukskrivna sedan minst två månader, eller ha varit upprepat sjukskrivna 

p.g.a. besvären,
C) vara ordentligt utredda i primär- eller sekundärvården utan att någon klar diagnos 

kunnat ställas - alternativt kvarstod besvären under längre tid eller hade en högre 
intensitet än förväntat vid en viss diagnos,

D) vara mellan 20 och 65 år.

Kvinnor med psykiska sjukdomar eller känt missbruk tillfrågades inte. Bland de 
kvinnor som uppfyllde urvalskriterierna gjordes ett strategiskt urval för att få varia
tion avseende värkens duration och lokalisation, kvinnans ålder, yrke och familje
situation. Urvalet styrdes också av att vi strävade efter att inkludera både ”lätt- 
pratade” kvinnor som det var lätt att få kontakt med och kvinnor som vi inte fick så 
bra kontakt med. Tjugotvå kvinnor tillfrågades och 20 valde att ingå i studien. För en 
beskrivning av deltagarna se kapitel 8.

Frivillighet och anonymitet
Kvinnorna informerades om studien muntligt och skriftligt. Deras deltagande var 
frivilligt och påverkade inte möjligheterna att få hjälp, utredning och behandling.
Inga särskilda behandlingsförsök eller utredningar utlovades under studien utan 
deltagarna skulle behandlas som “vanliga patienter“. Kvinnorna kunde fortsätta som 
patienter på vårdcentralen, hos den läkare de själva valde, även om de avstod från att 
delta.

Den som valde att delta överenskom att fortsätta som patient hos oss under de två år 
som studien pågick. Samtidigt informerades hon om sin möjlighet att hoppa av 
studien närhelst hon ville. Vi erhöll deras tillstånd att beställa och ta del av journaler 
från andra vårdinrättningar som de besökt och respektive deltagare fick löfte om att 
själv också få ta del av dessa joumalanteckningar om hon så önskade. Anonymitet 
eftersträvades genom att kvinnorna inte träffades och namn ändrades till fingerade 
namn. Likaså fingerades namn på anhöriga, platser och läkare de gått hos. Vid dessa 
ändringar lade vi oss vinn om att inte förändra klasstillhörighet, socialt status, 
äktenskapsstatus och föräldraskap.

Studien har godkänts av etiska kommittén vid medicinska fakulteten i Umeå. Andra 
etiska överväganden behandlas i delarbetena och diskussionen.
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Datainsamling

Intervjuer
Data insamlades i upprepade semistrukturerade intervjuer som genomfördes under 
loppet av två år från det att kvinnan inkluderades; vid inklusion, uppföljningsintervju 
efter sex månader och en avslutande intervju efter två år. Två kvinnor intervjuades 
bara i början och slutet och en kvinna, som lämnade studien efter några månader, blev 
intervjuad bara en gång. Intervjuerna genomfördes mellan juli 1991 och januari 1995.

Målsättningen i intervjuerna var att kvinnorna skulle ges möjlighet att beskriva sin 
vardag och sina erfarenheter med egna ord. Vi ville i första hand inte styra 
intervjuerna utan mer ställa öppna frågor som ”Kan du berätta om...?”. Med 
följdfrågor bad vi om exempel och inbjöd till fördjupning: ”Hur menar du då?” eller 
”Kan du ge ett exempel?”. Vi hade inga färdiga frågor men däremot en lång lista på 
teman som vi ville få belysta under intervjuerna. Dessa hade vi provat oss fram till i en 
pilotstudie där vi intervjuade fem kvinnor vardera i syfte att prova på att göra 
forskningsintervjuer och träna öppna frågor. En slutsats vi drog av pilotstudien var 
att inte själva alltför mycket fokusera barndomsupplevelser (även om uppväxt
förhållanden ofta diskuterades), utan mer utgå från den aktuella situationen. Det blev 
så många stickspår som var svåra att relatera till problem och villkor här och nu.

De teman vi utgick ifrån var: utbildning, arbetslivserfarenheter, aktuella arbetsför
hållanden, familjebild, barnomsorg, arbetsfördelning i hemmet, relationer i familjen, 
sexualitet, förekomst av våld i hemmet, relationer till och åtaganden gentemot 
anhöriga och vänner, ekonomisk situation, sjukskrivningsorsak, besvärens inverkan 
på vardagslivet, hjälpbehov, egna tankar om orsaken till besvären, vad hon själv 
försökt göra för att bli bättre, önskemål om behandling eller utredning, erfarenheter av 
sjukvården, hinder för att återgå i arbete, egna starka och svaga sidor, fritidsintressen, 
föreningsliv och förväntningar på framtiden.

Den första intervjun med varje kvinna gjordes på vårdcentralen men ej i anslutning 
till ordinarie läkarbesök. För att garantera ostördhet stängdes telefonen av och dörren 
markerades med ”Stör ej”. En av de följande intervjuerna gjordes i kvinnans hem, 
utom i några fall där kvinnan avböjde. Tanken med att göra en intervju i hemmet var 
dels att fördjupa vår bild av kvinnans villkor genom ett besök i hennes hem, men
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också att hon skulle ha lättare för att ta kommandot och berätta om det hon tyckte 
var viktigt när hon var på hemmaplan.

Varje intervju varade 1-2 timmar, spelades in på band och skrevs ut ordagrant till text. 
I början skrev vi själva ut intervjuerna men p.g.a. tidsåtgången fick senare en sekre
terare skriva ut dem. Pauser, suckar o.d. markerades men i övrigt användes ingen mer 
förfinad överföring från ljud till text.

Innan uppföljning sintervjun fick kvinnan själv läsa igenom intervjuutskriften. Det 
gav henne möjlighet att utveckla och göra korrigeringar om hon ansåg att det 
behövdes. Analysarbetet hade påbörjats och förtydliganden kunde efterfrågas kring 
passager som var svåra att koda och analysera. Problem och frågeställningar som 
väckts av den första intervjun diskuterades mer ingående. Den andra intervjun var 
därför mer “riktad“ än den första genom att samtalet kretsade kring det som vi 
uppfattade att informanten hade störst problem med eller mest att berätta om.
Kvinnan involverades i analysen så till vida att hon fick reagera när tankar och idéer 
som analysen av den första intervjun väckt presenterades för henne.

Vid avslutningsintervjun diskuterades huvudtemana igen. Två år hade gått sedan 
första intervjun och en del kvinnor hade vi inte så tät kontakt med via vanliga läkar
besök. Hur var det med värken nu? Hur såg familjesituationen ut? Arbetet? Vilka 
behandlingar pågick? Vilka problem brottades kvinnan med nu? Hade hon egna 
erfarenheter av våld eller hot? Vid avslutningsintervjuema presenterade vi våra 
viktigaste fynd och diskuterade dessa med kvinnorna. Vanligtvis bekräftade de då 
våra utkast men det hände också att de beskrev avvikande erfarenheter. En 
informant protesterade och sa att hon verkligen inte ”uppoffrat sig” för sin familj, det 
var hennes fria val. En annan kvinna förnekade på direkt fråga egna erfarenheter av 
våld men berättade samtidigt att hon känt sig rädd för och hotad av sin man vid ett 
par tillfällen. Att en enskild kvinna inte höll med om analysen behövde inte innebära 
att den var fel. Vi hade tillgång till hela materialet och således större möjligheter att 
bedöma hur enskilda erfarenheter ”passade in”. Men avvikande uppfattningar och 
erfarenheter innebar att analysen berikades och begreppen kunde modifieras och 
utvecklas. Vid avslutningsintervjun bad vi också att få ta del av kvinnornas 
upplevelser av att ha varit deltagare i studien.
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Läkarbesök
Vid behov gjorde kvinnorna läkarbesök hos oss som vanligt. I anslutning till dessa 
gjorde vi korta anteckningar om viktiga problem eller diskussioner som tagits upp. 
Dessa kunde sedan vid behov utvecklas vid en kommande intervju. Behandlings- 
önskemål, utfall och informantens deltagande i rehabilitering var viktiga data som 
insamlades vid läkarbesöken. De kom till användning i alla arbeten men mest i arbete 
I, III och V. Kvinnornas ställningstaganden i olika konsultationer blev också en form 
av triangulering i datainsamlingen. Genom att jämföra utsagor i intervjuerna med 
agerande i konsultation och rehabilitering blev problemställningar belysta från olika 
håU.

Memos
I så kallade memos noterades tankar och idéer, svårigheter som uppstod i studien, 
viktiga diskussioner, samt egna reaktioner vid intervjuer, analysarbete och seminarier 
(Glaser 1978). Preliminära analysscheman och figurer sparades och blev också en del 
av memos. I figur 2 och 3 ges exempel på memos i form av preliminära kodnings- och 
analysscheman. I arbete VII och VIII var våra egna reaktioner och reflexioner en 
viktig datakälla.

Analys

Analys i relation till datainsamling
Analysen av intervjuerna påbörjades allteftersom de skrevs ut och dessa preliminära 
analyser låg sedan till grund för kommande intervjuer. Efter ett par intervjuer fram
stod förhållandet till religion och religiösa samfund som viktigt och därför 
inkluderades det på listan av teman. Vidare fann vi att det var svårt att samtala med 
kvinnorna om sexuallivet och därför försökte vi hitta nya sätt att fråga som kunde 
underlätta. Att be kvinnorna beskriva vad värken inneburit för sexuallivet var ett sätt 
att undvika enstaviga svar av typen “bra“ eller “inget vidare“.

Analysen påverkade också urvalet av deltagare. När religiösa överväganden framstod 
som mycket viktiga för en informant, inkluderades ytterligare en kvinna som var aktiv 
i en frikyrklig församling. Efter vidare analyser framstod dock inte längre religionen 
som en kategori som skulle vägleda vårt strategiska urval.
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Öppen kodning
Intervjuerna kodades först ”öppet” vilket innebar att texten lästes, mening för 
mening och rad för rad. Uttryck, intressanta exempel och termer för meningsinnehållet 
antecknades som ”koder” i marginalen. Att koda rad för rad var ett försök att stänga 
av förförståelse och förutfattade meningar och mer förutsättningslöst fokusera vad 
informanten sa. Intervjuerna lästes också ”rakt igenom” för att vi skulle få ett 
helhetsintryck. Frågor ställdes till texten: Vad vill hon säga med detta? Vilket problem 
försöker hon lösa? Vilka intentioner har hon med sina handlingar? Vad tror hon att 
hon kan göra? Vilka möjligheter har hon att handla annorlunda? Vi kodade först varje 
intervju individuellt men sedan fortsatte den öppna kodningen i gemensamma arbets
pass. Koder jämfördes och sorterades i första varvet i tre kategorier; familjen, arbets
livet och sjukvården. När koder kunde sammanlänkas och ordnas skapades de första 
begreppen och viktiga teman att följa upp mejslades fram. Vilka problem skulle foku
seras vid nästa intervju?

Selektiv kodning
Allt eftersom kategorier och begrepp tog mer form jämfördes och relaterades de till 
varandra och intervjuerna för att nå ökad teoretisk klarhet. Hur hänger ‘arbetsför
delningen i hemmet’ ihop med ‘yrkeslivsambitioner’? Har alla deltagare beskrivit 
‘osynliggörande av lönearbete’? Hur är begrepp inom kategorin ‘konsultationen’ 
relaterade till familjebegrepp som ‘äktenskapskontraktet’? I denna analys var stän
digajämförelser och rekontexualisering av begrepp och kategorier viktigt. Intervju
erna lästes igen för att se hur olika kvinnor beskrivt de processer som begreppen 
avsåg att abstrahera. Stämde verkligen innebörden i begreppen med vad vi såg i 
data?

Att göra upprepade intervjuer var en passande design för denna analys. Analysen 
utvecklades när begrepp och idéer testades i nya intervjuer. Likaså fungerade de 
läkarbesök som kvinnan gjorde som en spegel och ett tillfälle att rekontextualisera 
och testa hypoteser.

När var analysen klar?
Vår bearbetning och tolkning av data kan liknas vid idissling (se sid. 66). Data samlas 
in och bearbetas - sväljs och jäser till sig - tas fram igen - jämförs, tuggas om och
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bearbetas - sväljs och jäser vidare... När är kon mätt och när är höet färdigsmält? När 
kan datainsamlingen avslutas och när är analysen klar?

I kvalitativ analys hänvisas ofta till analysens ”mättnad” (Lincoln och Guba 1985). 
Med det menas att datainsamlingen avslutas när nya intervjuer inte tillför något mer 
till de huvudkategorier och begrepp som forskaren valt att fokusera. Det är således en 
bedömningsfråga. Vi hade tänkt oss att intervjua 15-20 kvinnor, det blev 20. Vi 
bedömde att analysen hade nått hög grad av mognad, att process och variation i 
materialet var väl beskrivet och att begrepp och teorier hängde väl ihop. Men ett 
viktigt skäl för att avsluta datainsamlingen var också att materialet annars skulle ha 
blivit ohanterligt stort (Kvale 1996).

Att hantera stor textmassa
Analysen i artiklarna baseras på alla intervjuer men i vissa har vi försökt oss på gen
vägar under arbetets gång, för att få arbeta med färre sidor text. Under en månad i 
början av 1995 läste jag och kodade ånyo samtliga Evas intervjuer - och hon mina. 
Passager kring speciella områden: rehabilitering, bemötande i sjukvården och smärt
beskrivningar, markerades och klipptes samman till egna dokument. Dessa lag sedan 
till grund för analyserna i arbete IH, V och VI. Inför arbete IV gjorde jag en motsva
rande genomläsning och sammanställning av passager som berörde våld och hot i 
samtliga intervjuer. När analysen till respektive studieområde började bli klar lästes 
åter intervjuerna i sin helhet för att utröna om fynden var rimliga i sitt sammanhang.
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8 DELTAGARE

8.1 Sociodemografîska data 

Boende
Vårdcentralen där studien genomfördes ligger i ett bostadsområde i Umeå med en 
blandad bebyggelse och befolkning ur olika samhällsskikt. Av de deltagande 
kvinnorna bodde 4 i villa, 13 i bostadsrättslägenheter och 3 i hyresrätter. Tretton av 
kvinnorna, varav 2 ensamstående, hade tillgång till bil.

o

Aider, utbildning och arbete
Kvinnorna var mellan 21 och 61 år när de inkluderades i studien och åldrarna var väl 
spridda (tabell 1). I tabell 1 syns också att utöver den obligatoriska basala skol
gången, som varierade beroende på deras ålder, hade de flesta ingen eller kort 
utbildning. Endast 1 hade genomgått 3-årigt gymnasium och en högskoleutbildning. 
De som hade gått 1 eller 2 år i gymnasiet hade antingen hoppat av en 3-årig linje eller 
gått fackskola. Alla arbetade inom låglöneyrken, hälften arbetade heltid och många 
hade fysiskt tunga arbeten. Kvinnorna i studien var således en ganska homogen 
grupp vad gäller utbildning och arbetssituation trots vår ambition att inkludera 
kvinnor ur olika sociala skikt.

Familjesituation
Familjesituationen varierade bland kvinnorna. Samtliga hade erfarenhet av längre 
parrelationer. Tolv var gifta eller sammanboende och 13 hade genomgått en eller flera 
skilsmässor när de inkluderades. Fem påbörjade nya relationer och två skilde sig 
under studien. Alla kvinnor utom 2 hade barn och 2, varav en av de barnlösa, födde 
barn under studien. Åtta kvinnor hade erfarenhet av att leva i “blandade familjer“, 
med egna barn och en man som inte var barnens far. I 2 fall levde barnen efter 
skilsmässa med pappan.

Partners yrke
Även kvinnans partner kom företrädesvis ur lägre socialgrupper. Industriarbetare, 
chaufför och hantverkare var typiska yrken. Ett par var småföretagare och ytterligare 
2 var arbetslösa. Ingen hade högskoleutbildning.
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Tabell 1. Utbildning och yrke för deltagarna.

Nr Ålder Antal år utbildning* yrke Arbetstidf

1 21 11 (9 G, 2 Gy) barnskötare D
2 21 10 (9 G, 1 Gy) undersköterska D
3 25 9 (9 G) vårdbiträde, lokalvårdare H
4 25 9 (G) lokalvårdare D
5 31 11 (9 G, 2 Gy) lokalvårdare D
6 32 15 (9 G, 3 Gy 3 Hs) affärsbiträde, sjuksköterska H
7 33 10 (9 G, 1 Gy) barnskötare, köksbiträde H
8 34 9 (G) lokalvårdare, servitris H
9 37 9 (G) sömmerska, vårdbiträde H
10 38 9 (G) affärsbiträde, måltidsbiträde D
11 40 9 (G) metallarbetare H
12 42 11 (9 G, 2 Gy) sekreterare H
13 45 6 (F) lokalvårdare D
14 46 7 (F) lokalvårdare D
15 47 7 (F) dagbamvårdare, vårdbiträde D
16 48 9 (G) undersköterska H
17 49 11 (9 G, 2 Gy) hemmafru, fritidsledare D
18 49 9 (G) undersköterska H
19 58 7 (F) sekreterare, måltidsbiträde H
20 61 7 (F) undersköterska D

*Folkskola (F), Grundskola (G), Gymnasium (Gy), Högskoleutbildning (Hs). 
t Heltid (H), Deltid (D).

Sjukskrivningsmönster
Kvinnornas sjukförsäkringsutnyttjande före och efter undersökningen finns 
beskriven i tabell 2. När de inkluderades var alla sjukskrivna för muskulo-skelettala 
besvär och deras aktuella sjukskrivning hade pågått mellan 1 månad och 4 år. Sjuk- 
skrivningsmönstret var relaterat till ålder. De äldre hade som regel varit sjukskrivna 
längre perioder medan de yngre hade upprepade korta och medellånga sjukskriv- 
ningsperioder året före studien.

8.2 Medicinska data

Vid inklusion
De kvinnor som haft besvär länge var väl utredda i primär- och sekundärvården. Fem 
hade remitterats till vårdcentralen från sjukhuset när omfattande utredningar och 
behandlingsförsök på olika kliniker inte hade resulterat i diagnos eller förbättring. De
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yngre och de som inte varit sjukskrivna längre sammanhängade perioder var natur
ligtvis inte lika väl undersökta när de inkluderades men även de hade genomgått 
många utredningar.

Alla kvinnorna var före inklusion i studien noggrant undersökta av oss i samband 
med läkarbesök. Kroppsundersökningen innefattade en ortopedmedicinsk bedöm
ning utifrån de baskurser vi gått i denna manuella undersökningsteknik. De manuella 
undersökningarna visade olika grader av muskelspänningar, smärtrelaterad stelhet 
och rörelseinskränkning, i vissa fall distinkt palpationsömhet och rörelseutlöst ömhet 
talande för tendinit, men fynden kunde inte förklara patientens hela besvärsbild. 
Värklokalisation för respektive deltagare vid inklusionen i studien finns redovisad i 
tabell 2.

För majoriteten fanns färska (genomförda inom något år för inklusion) röntgen
undersökningar av skelettet i smärtområdet. Dessa undersökningar hade i de flesta 
fall inte givit några konklusiva undersökningsresultat utan hade visat normala 
förhållanden. En kvinna hade tydliga röntgenologiska tecken på cervikal spondylos 
och en hade tumledsartros.

Vissa sjukdomstillstånd är viktiga att ha i åtanke. Dock fanns inte hos någon av 
deltagarna klinisk eller laboratoriemässig misstanke om reumatoid artrit, infektion, 
parathyreoideasjukdom eller njursjukdom. Två av deltagarna hade hypothyreos som 
var välsubstituerad med Levaxin. Laboratorietester visade i några fall avvikande 
värden; järnbrist, höga transaminasvärden och avvikande immunglobulinvärden på 
elfores. Järnbristen behandlades och normaliserades, transaminasema normaliserades 
när p-piller sattes ut och den avvikande elforesen bedömdes bero på en kronisk 
pankreatit.

Många olika diagnoser avseende värken hade registrerats vid tidigare besök. Dessa 
diagnoser kännetecknades av att de ofta var symtomdiagnoser eller inte kunde 
kopplas till några säkra diagnostiska kriterier. Typiska diagnoser var lumbago, 
kronisk lumbago, myosit, tendinit, nackbesvär, axelvärk och ryggvärk. En kvinna 
hade fått diagnosen fibromyalgi och en annan lätt polyneuropati. Ingen av kvinnorna 
bedömdes lida av psykisk sjukdom t.ex. depression.

Våra egna undersökningar i kombination med tidigare genomförda (kvinnans 
beskrivningar av vad som var gjort och joumaluppgifter) ligger till grund för
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bedömningen att samtliga var väl utredda utan att en medicinsk förklaring till värken 
hade kunnat fastställas.

Under studien
Under studiens gång genomfördes vid nya, förvärrade eller ihållande symptom 
ytterligare kroppsundersökningar och tekniska eller kemiska utredningar. Dessa 
bidrog i två fall till att en medicinsk diagnos kunde ställas och att vissa nya riktlinjer 
för behandling kunde dras upp. En kvinna hade tidigare fått diagnosen lumbago och 
klinisk undersökning och slätröntgen hade inte gett några hållpunkter för en mer 
preciserad diagnos. P.g.a. ihållande och förvärrade symptom samt svårtolkade 
kroppsundersökningsfynd (extrem smärtkänslighet och rörelseinskränkning), genom
gick hon en datortomografi av ländryggen. Den visade en diskprotrusion med möjlig 
kompression av nervrötter. Den andra kvinnan genomgick förnyad röntgenologisk 
halsryggsundersökning med dator och MRT p.g.a. ihållande symptom och försämrat 
rörelseomfång i nacken. Hos henne påvisades multipla diskdegenerationer och nerv- 
rotspåverkan. Ortopedisk, och i det senare fallet även en neurokirurgisk bedömning, 
rekommenderade i båda dessa fall konservativ behandling. I det ena fallet var det en 
fortsatt diskrepans mellan utredningsfynd, symptomatologi och handikapp och 
svårigheterna i handläggningen kvarstod. I det andra fallet innebar utredningsfynden 
att behandling och arbetsplatsanpassning kunde genomföras med betydligt större 
kraft och precision.

Hos en kvinna framkom efter en tid en uttalad fobi och i processen fram till diagnos 
minskade hennes värk betydligt. Hon remitterades till psykiatrisk behandling. Den 
kvinna som hade kronisk pankreatit missbrukade i perioder alkohol.

Sammanfattningsvis hade flera kvinnor förurom värk även andra symptom eller sjuk
domar. I några fall upptäcktes ”objektiva” tecken på sjukdom under studietiden, 
såsom nya undersökningsfynd vid kroppsundersökning, röntgenverifierad patologi 
och psykiska besvär.

Antal läkarbesök
Flera av kvinnorna var mångbesökare hos läkare på vårdcentralen. Vår journal- 
genomgång visar att kvinnorna hade gjort 1-8 besök per år på vårdcentralen under 
de två år som föregick inklusion i studien. Sex hade gjort minst 5 besök/år.
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Under studien gjorde kvinnorna 1-11 besök/år och 13 kvinnor hade gjort minst 5 
besök/år. Sammantaget gjorde de deltagande kvinnorna 196 läkarbesök på 
vårdcentralen under den tid de ingick i studien. Flertalet besök, men inte alla, gjordes 
hos KH eller EJ.

Under de två år som följde efter studien gjorde kvinnorna 0-6 besök/år och 5 gjorde 
minst 5 besök/år.

8.3 Fallbeskrivning

För att ge en konkret och levande bild av denna studie skall jag beskriva kontakten 
med en av kvinnorna. Kvinnans namn och vissa uppgifter är ändrade för att hon inte 
skall kunna kännas igen, men i övrigt är fallet en datanära sammanfattning av kontak
terna med just denna kvinna. Intervjuaren/läkaren benämns Kej (KH eller EJ). "Britt” 
är, liksom alla deltagarna, på samma gång typisk och unik. Därför finns det naturligt
vis många aspekter som är belysta i artiklarna och som inte framkommer här.

Fallbeskrivningen blir också ett komplement till metodbeskrivningen i kapitel 7 
genom att: a) visa på faktorer som gjorde att Britt tillfrågades om att delta i studien, b) 
hur intervjuer och läkarbesök båda gav viktig information och c) hur intervjuer och 
läkarbesök påverkade kommande intervjuer, läkarbesök och analyser.

"Britt "
Britt var i 30-års åldern, lokalvårdare med fast anställning på deltid, gift och hade 2 
barn i förskoleåldern. Maken arbetade skift på en större industri och familjen bodde i 
en bostadsrättslägenhet. Britt hade sjukskrivit sig många gånger i korta perioder 
p.g.a. värk i nacke och axlar. Därför hade hon av försäkringskassan blivit ålagd att 
uppvisa läkarintyg redan från första dagen. Det innebar att hon, som tidigare bara 
gjort enstaka läkarbesök, nu kom på flera “akuta“ läkarbesök i tät följd. Hon 
önskade bara sjukintyg för ett par dagar och trodde sedan att hon skulle kunna 
återgå i arbete igen. När detta mönster upprepats några gånger gjordes en 
överenskommelse om tid för återbesök; för att gå igenom problemen och göra en mer 
ordentlig undersökning än vad som varit möjligt vid de korta jourbesöken.

Vid återbesöket framkom att Britt jobbade med grovstädning på deltid och på så sätt 
behövde barnen ingen barnomsorg. Hon hade anpassat sina arbetstider och jobbade
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när maken kommit hem. Hon trivdes med sitt arbete och sin arbetsgivare. Besvären i 
nacke och axlar hade hon haft sedan många år och hon hade även tidigare ofta varit 
sjukskriven. Kroppsundersökningen visade att hon hade en uttalad muskelspänning i 
nacken med palpationsömhet i muskulaturen och inskränkt rörelseomfång. Kej fick 
inte någon misstanke om skelettskador. Britt sjukskrevs en månad och fick remiss för 
att under tiden gå hos sjukgymnast. Vid återbesöket var hon litet bättre, ville återgå i 
arbete och sluta med sjukgymnastik. Från sjukgymnasten kom signaler om att Britt 
inte kom på avtalade tider. I det här läget frågade Kej om Britt kunde tänka sig att 
vara med i studien och hon sa omedelbart ja.

I första intervjun berättade Britt om en uppväxt där hon tog mycket hand om sina 
småsyskon och jobbade extra för att tjäna pengar. Hon skötte inte skolarbetet så bra 
och hade haft låga betyg med “många ettor och tvåor“. Hon beskrev att i hemmet 
fanns inget lugn för läxläsning och inget intresse för hur det gick för henne i skolan. 
Föräldrarna var "snälla” men pappan var inte hemma så mycket och mamman var sjuk 
jämt. Britt hade hoppat av gymnasiet på grund av att hon var skoltrött, ville tjäna 
pengar och flytta hemifrån. Efter det hade hon inte skaffat sig någon utbildning utan 
jobbat hel- eller deltid som lokalvårdare och vårdbiträde på sjukhus.

Redan i början på sin yrkeskarriär var hon ofta sjukskriven p.g.a. värk i nacke och 
axlar. Hon gifte sig i 25 års-åldem och efter ett par år fick hon sitt första barn. Efter 
det hade hon jobbat deltid på kvällar och tidiga morgnar för att inte behöva ha 
barnen på dagis: “mamma bör vara hemma med barnen, det är min åsikt“. Hon hade 
mycket bestämda uppfattningar om vad hon som mamma och kvinna borde ägna sig 
åt. Hushållsarbetet och barnen var hennes ansvar, mannen skötte om bilen. “Jobbar 
han heltid så kräver inte jag att han ska ställa sig och tvätta och dammsuga. Vi har 
aldrig funderat på det“. Ibland när hon hade värk och inte kunde jobba brukade 
maken åka iväg och göra hennes jobb, då behövde hon inte sjukskriva sig. Hennes 
erfarenheter i sjukvården var ganska negativa. Hon tyckte inte att hon blivit tagen på 
allvar och beskrev olika situationer när läkare som hon besökt varit rent oförskämda 
och nedlåtande mot henne. Sitt ointresse för sjukgymnastik förklarade hon med att 
“Jag blir bara stressad när jag är där för barnen stör hela tiden. De kan ju inte sitta 
still... Jag har ingen lust att bekosta barnvakt, det kostar för mycket“. På frågan om 
hon inte ville försöka få ett annat jobb som kanske inte var så tungt svarade hon att 
hon inte hade några ambitioner, att hon var dålig i skolan och inte trodde att hon
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skulle klara en utbildning. Hon fruktade därtill att maken skulle bli arbetslös och då 
skulle hennes lilla inkomst vara viktig för familjen.

Inför uppföljningsintervjun hade Britt läst igenom “sin“ intervju och hon hade 
funderat en del på vad hon läste där. Hon beskrev att hon tänkt “Kan det där 
verkligen vara jag“ och “Man funderar hur mycket man ger av sig själv...vad får jag 
tillbaka från andra egentligen?“. Samtalet kom mycket att handla om hennes vanor i 
vardagen, t.ex. arbetsfördelning hemma och barnomsorgen som hon skötte helt 
ensam. Diskussionen handlade även om hon kunde tänka sig att utbilda sig och vilka 
förutsättningar som måste uppfyllas för att studier skulle bli ett alternativ. Britt sa att 
hon möjligen skulle kunna tänka sig en utbildning om hon var garanterad jobb 
efteråt. Intervjun gjordes i Britts hem. Hon var ensam hemma med barnen och det var 
tidvis lite svårt att föra samtal. Britt visade med viss stolthet upp sin vävstol och sina 
krukväxter och bjöd på kaffe och kaka.

Britts besvär höll i sig och när det var värre sökte hon för att bli sjukskriven vilket 
gav anledning till förnyade undersökningar och diskussioner. Efter en tid blev besvä
ren så uttalade att det var omöjligt för henne att jobba. Hon var mycket stel och 
spänd i muskulaturen. En slätröntgen av halsryggen gjordes och den visade normala 
förhållanden. Hon gick med på att delta i en sjukgymnastisk träningsgrupp där 
“kroppskännedom“ var temat men hon uteblev från mer än hälften av träffarna. Hon 
menade efteråt att det var “Värdelöst. ..jag kan inte slappna av, jag ligger bara och 
tänker på vad jag borde ha gjort i stället för att ligga där på golvet och försöka 
slappna av“. Hon var arbetsoförmögen och heltidssjukskriven i flera månader och 
började uppleva sin situation hopplös. Hon övervägde alternativ som hon tidigare 
ansett omöjliga vilket innebar att hon diskuterade med sin man om arbetsfördelningen 
dem emellan och han tog då över vissa av “hennes sysslor“. Hon fick en “ledig 
eftermiddag“ när hon kunde göra vad hon ville och mannen deltog mer i hushålls
arbetet och omsorgen om barnen. Hon var inte längre lika negativ till studier, trots att 
arbetslöshetshotet var mer överhängande över hennes man. En “rehabiliteringsträff“ 
arrangerades där Kej och Britt tillsammans träffade representanter från försäkrings
kassan och arbetsförmedlingen. Där fick Britt bl.a. information om olika möjligheter 
att finansiera studier och barnomsorgen kom upp till ny diskussion.

Senare besökte hon själv arbetsförmedlingens handläggare och tog reda på 
bestämmelser kring olika bidrag för studier. Hon ansökte om och fick daghemsplats
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för barnen. När det praktiska och ekonomiska var ordnat började hon studera. Men 
redan efter någon månad blev det problem. Hon hade för ont för att klara av studier
na på heltid och orkade inte läsa när hon kom hem. Försäkringskassan gick då med 
på att Britt under en tid fick vara helt sjukskriven samtidigt som hon studerade på 
halvtid. Även det var svårt i början och hon var ofta borta från skolan men efter 
några månader gick det bättre. Så småningom övergick hon till heltidsstudier finan
sierat via arbetsförmedlingen.

Vid avslutninzsintervjun studerade Britt på heltid. Hon visste inte riktigt vad hon 
skulle utbilda sig till. Barnen var på dagis på dagarna. Hon hade fortfarande besvär i 
nacke och axlar men mindre intensivt än förut. Hon gav synpunkter på våra analyser 
och sa hon att hon tyckt att det var intressant att bli intervjuad och få fundera över 
olika saker.
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9 SAMMANDRAG AV ARTIKLARNA

I detta sammandrag lyfter jag fram de viktigaste aspektema i de olika delarbetena. För 
läsbarhetens skull, och med tanke på läsare som har svårt att läsa engelska, har jag 
försökt att inte bli alltför korthuggen. I de flesta sammandragen har jag inte beskrivit 
metoden eftersom den är densamma i alla och utförligt beskriven i kapitel 7 .1 arbete 
VI och VIII skiljer den sig dock något och där har jag helt kort berört den.

/. “Hur skulle jag kunna tänka på jobb?“ - Motsägelsefulla beskrivningar av 
arbetslivet i en grupp kvinnliga patienter med värk.
Johansson EE. Hamberg K. Lindgren G. Westman G.
“H ow  could I even think o f  a jo b ? “ -  Am biguities in working life in a group o f fem ale  pa tien ts  

with undefined m usculoskeletal pa in ..

Alla kvinnor var sjukskrivna från ett förvärvsarbete och deras erfarenheter av och 
förväntningar på arbetet var ett viktigt tema i intervjuerna och fokus i denna artikel. 
Vi fann stora skillnader mellan deras förväntningar och de villkor de beskrev.

Spänningar och motsättningar i arbetslivet
Kvinnornas motiv och önskemål med ett jobb var att ‘klara sig ekonomiskt \ få  
sociala kontakter7 och att få  erkännande’ - ‘att vara någon’. Men alla kvinnorna 
hade en låg lön som det var svårt att leva på och arbetade inom sektorer hotade av 
nedskärningar. Typiska jobb var städning, vårdarbete och servicejobb. Medan de 
hoppades på varierande och stimulerande arbeten med sociala kontakter beskrev 
flera istället erfarenheter av dålig psykosocial arbetsmiljö och t.o.m. mobbning. 
Kvinnorna ansåg ett jobb vara viktigt för självförtroendet men flera av dem beskrev 
att deras eget arbete förblev ouppmärksammat och att de ansträngde sig utan att få 
någon bekräftelse av arbetskamrater eller överordnade. Även om deras aktuella 
arbeten inte motsvarade deras önskemål var det ingen som tänkte satsa på utbildning 
och karriär. De angav olika skäl för detta. Flera av de äldre beskrev hur de tidigare 
tvingats avstå från studier för att istället försörja sig medan några av de yngre 
uttryckte tveksamhet till studier med hänvisning till de tidsmässiga och ekonomiska 
uppoffringarna det skulle innebära att börja studera. De var osäkra om utbildning 
verkligen betydde bättre jobb.
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Familj eorientering
En stark 'familjeorientering’ hade påverkat organiseringen av och prioriteringarna i 
lönearbetet. Kvinnorna hade t.ex. försökt anpassa arbetstider så att de samtidigt med 
jobbet skulle kunna sköta hemmet och barnen. Flera av de något äldre kvinnorna 
hade jobbat natt medan barnen var små och skött barnen på dagarna. De yngre 
jobbade deltid med hänvisning till barnen. Genom att inte låta lönearbetet inkräkta på 
prioriteringarna i familjen hade kvinnorna hänvisats till jobb med obekväma arbets
tider, få sociala kontakter och små möjligheter att få en identitet som förvärvsarbe
tande.

Familjeorienteringen och sjukrollen
När kvinnorna inkluderades i studien var de alla sjukskrivna heltid och de bedömde 
sin arbetsförmåga som nedsatt. Efter två år hade bilden ändrats så att majoriteten nu 
arbetade deltid och var deltidssjukskrivna (se tabell i appendix I). Analysen visade att 
kvinnorna omvärderade sin inställning till lönearbetet medan de var sjukskrivna; de 
ansåg inte längre att ett jobb var lika viktigt som förut. Några av de äldre kvinnorna 
kände skam för att leva på välgörenhet men tyckte samtidigt att de gjort sitt. Den 
dominerande bilden var att staten betraktades som en ‘kavaljer’ som kunde, och hade 
skyldighet, att hjälpa dem ekonomiskt. Som långtidssjukskrivna beskrev flera att de 
var mycket upptagna och aktiva. Social och personlig bekräftelse söktes alltmer i de 
oavlönade sysslorna i hemmet. Betydelsen av lönearbete tonades ner och ett utökat 
engagemang i familjen kom att stå i vägen för återgång i arbete.

Hur kan detta förstås ?
Kvinnorna i studien var med få undantag lågavlönade och lågutbildade. Dessa villkor 
delar de med en stor grupp kvinnor - majoriteten av de 80% kvinnor som arbetar 
utanför hemmet i Sverige är anställda i låglöneyrken inom service och vård. 
Sjukskrivning på grund av muskulo-skelettala besvär är vanligt bland lågutbildade 
kvinnor och en viktig förklaring till det står att finna i tunga och slitiga jobb. Men det 
är samtidigt viktigt att också se besvären multifaktoriellt och överväga (o)hälso- 
utvecklingen i ljuset av könsrelaterade krav och förväntningar.

Det anses att långvarig sjukskrivning i sig bidrar till utvecklingen av en sjukroll. Våra 
fynd pekar på att familj eorientering uttrycker könsrelaterade förväntningar som på
verkar hur sjukrollen utvecklas hos kvinnor. T.ex. utförs det oavlönade arbetet i 
hemmet framförallt av kvinnor och det ingår i normen för kvinnlighet att klara av
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detta hemarbete. Det innebär därför en brist och ett osynliggörande av kvinnors 
villkor när inte sjukförsäkringen tar hänsyn till hur en sjukskriven patient ska klara av 
hushållsarbete eller omsorg om barnen. Rehabiliteringsdebatten är på samma sätt 
tämligen könsblind. Att vi kan tolka våra fynd på detta sätt stöds av andra som visar 
att könsrelaterade förväntningar snarare än kvinnors “känslighet“ eller “beredskap 
att anta sjukrollen“ producerar psykosomatiska symptom hos kvinnor (se t.ex. Hall
1992).

Från en position som privilegierad läkare kan det vara svårt att förstå och hantera 
kvinnornas motiv för att avstå från arbete. För att förstå kvinnliga patienter måste vi 
känna till deras förväntningar och villkor som förvärvsarbetande, makar och mammor. 
Begreppen ‘familjeorientering’, ‘osynliggjort lönearbete’ och ‘staten som kavaljer’ 
var centrala begrepp som underlättade förståelsen av dessa kvinnliga patienters 
prioriteringar i den situation de befann sig och de bidrog också till en förståelse för 
sjukrollen som en process.

II. Äktenskapskontrakt - ett användbart begrepp i konsultationen med kvinnliga 
patienter?
Hamberg K. Johansson E. Lindgren G. Westman. G.
The  "m arriage con trac t"  -  a useful concept in encounters with fem ale patien ts ?

När läkare träffar kvinnliga patienter med långvarig svårdiagnostiserad värk övervägs 
ofta om det finns andra orsaker till värken än strikt biomedicinska. En vanlig tanke är 
då “Hur har hon det egentligen hemma?“ och den avspeglar att läkare har en medve
tenhet om att hemförhållanden kan innebära stora påfrestningar och orsaka eller bidra 
till psykosomatiska besvär. I linje med detta var fokus för denna studie kvinnornas 
villkor i parrelationen, samboförhållanden såväl som äktenskap.

Arbetsfördelning
Kvinnorna beskrev en könsrelaterad arbetsfördelning i hemmet med strikt uppdelning 
av uppgifter mellan man och kvinna. Arbetsuppgifter och aktiviteter i familjen sorte
rades vid kodningen i 4 kategorier: hushållsarbete, föräldraansvar och annat omvård
nads arbete, lönearbete och egna aktiviteter. Hushållsarbete och omsorg om barnen 
var kvinnornas arbetsområde. De prioriterade mannens förvärvsarbete före sitt eget 
och beskrev skuldkänslor om de inte var effektiva och till hands hemma. Egna 
aktiviteter och intressen var med få undantag en förlängning på hemarbetet, t.ex. att
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sticka och sy. Ingen av dem var aktiv i någon förening. Tillgång till egen tid var en 
delikat fråga framförallt för de kvinnor som hade minderåriga barn. Många beskrev 
spända diskussioner med sin partner när de ville ha möjlighet till egna aktiviteter, t.ex. 
studier, sjukgymnastik, motion eller att umgås med vänner.

Motiv
Vi såg tre underliggande motiv till kvinnornas prioriteringar; de strävade efter att vara 
älskade, socialt accepterade och för att familjeekonomin skulle gå ihop. Eftersom 
mannen ofta tjänade mer ansåg kvinnorna hans arbete vara viktigare. Men det fanns 
situationer där motiven inte kunde förklara prioriteringarna t.ex. där mannen var 
arbetslös, eller tjänade mindre, och kvinnan i alla fall lät hans behov gå före sina egna.

Könsteoretisk analys
Sett ur en könsteoretisk referensram kunde mönstret beskrivas som hierarkiskt, 
kvinnan underordnade sina egna behov till mannens. Kvinnorna talade dock inte om 
en maktrelation i sina parrelationer. De underströk snarare att i deras parförhållande 
togs hänsyn till båda parter när beslut fattades och att de själva tog många beslut å 
familjens vägnar. Emellertid blev det tydligt att kvinnorna på en daglig basis 
anpassade sina beslut till kraven i en hierarkisk könsmaktstruktur. Normer kring 
“kvinnlighet“ och att vara “ älskvärd som kvinna“ innefattade outtalade eftergifter 
och påverkade såväl arbetsfördelning som andra beslut i familjen. Att vara älskvärd 
innebar för kvinnorna i studien att det inte gick att kräva “för mycket“ från mannen.

Äktenskap skontrakt
Det mönster vad gäller arbetsdelning och hierarki som vi såg i studien kallade vi 
“äktenskapskontrakt“. Detta begrepp har tidigare använts inom andra forskningsfält, 
t.ex. politisk vetenskap, juridik och socialpsykologi, för att strukturellt och på ett 
allmänt plan beskriva äktenskapet som en konstruktion med maktasymmetri, där 
mannen är överordnad kvinnan. I västerländska samhällen finns denna könsmakts- 
relation också väl beskriven och den brukar då beskrivas som dold. Vår tillämpning 
av “äktenskapskontrakt“ utgår från denna allmänna tolkning men är mer konkret, 
individuell och utvecklad för att passa i patient-läkarrelationen.

Betydelse
När hemsituationen antas påverka hälsan och möjligheterna till tillfrisknande kan 
begreppet äktenskapskontrakt bli ett värdefullt redskap i konsultationen. Det kan
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hjälpa läkaren att strukturera samtalet om olika aspekter av familjeliv och parrelation. 
Diskussionen kan också hjälpa patienten genom att dolda mönster och vanor i 
familjelivet görs tydliga. Utifrån den mall med tre dimensioner eller nivåer som vi sett i 
äktenskapskontraktet (arbetsfördelning, motiv och maktrelation), kan kontraktet ges 
ett individuellt innehåll som underlättar diskussionen om och förståelsen av 
patientens prioriteringar, motiv och handlingsutrymme. (Se fig. 1 i Appendix II.)

III. När förhållanden i parrelationen blir ett hinder i rehabiliteringen. En studie 
av rehabiliteringsprocessen i en grupp kvinnor med långvariga muskulo- 
skelettala besvär.
Hamberg K. Johansson E. Lindgren G. Westman G.
The im pact o f  m arital relationship on the rehabilitation process in a group o f  wom en w ith long

term m usculoskeletal disorders.

I denna artikel ställde vi frågan: Kan man genom att belysa villkoren i parrelationen 
och hemmet bättre förstå svårigheter och problem som uppstod i rehabiliteringen av 
kvinnorna? Vi utgick från begreppet “äktenskapskontrakt“ och studerade problem 
och konflikter i rehabiliteringen som var relaterade till villkoren i parrelationen. Vi 
analyserade också vilka strategier som kvinnan använde för att hantera dessa 
konflikter.

Äktenskapskontraktet som en konflikt i rehabiliteringen
Kvinnorna relaterade själva i första hand sina besvär till förvärvsarbetet. De såg sällan 
spontant några samband mellan rehabiliteringsbehov, rehabiliteringsproblem och 
situationen i hemmet. Samtidigt beskrev de flesta stort ansvar och tung arbetsbörda 
hemma och angav ofta detta som skäl när de inte kunde följa olika råd eller acceptera 
och fullfölja rehabiliteringsplaner. Vi tog fasta på denna paradox och analyserade 
situationer där åtgärder och krav i rehabiliteringen, t.ex. sjukskrivning, regelbunden 
träning, studier eller arbetsträning kom på kollision med det mönster för arbetsdelning 
och prioriteringar som den individuella kvinnan hade i sitt äktenskapskontrakt.

Hanteringsmodeller
Hur och vad kvinnan gjorde för att hantera de konflikter som uppstod och anpassa 
sitt äktenskapskontrakt till rehabiliteringskraven berodde på töjbarheten och 
flexibiliteten i kontraktet. Hennes hanteringssätt, eller copingstrategier, kunde indelas 
i tre modeller; att ‘acceptera', ‘förhandla’ eller ‘bryta upp’. Det var inga skarpa
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skiljelinjer mellan hanteringssätten och samma kvinna kunde agera enligt alla tre 
modellerna i olika situationer. Vi gick vidare med att analysera dynamiken i de tre 
strategierna.

Dynamiken i att ‘acceptera *
Några deltagare använde huvudsakligen hanteringssättet att acceptera kontraktet.
De beskrev samtidigt ofta att de var nöjda med sitt familjeliv och relaterade sina 
besvär huvudsakligen till arbetsplatsen, eller var övertygade om att de led av en 
organisk sjukdom. Som ett resultat av detta framstod inte hemsituationen som viktig 
att diskutera utan tenderade att mer eller mindre försvinna. Emellertid fanns bakom att 
‘acceptera’ ibland en tveksamhet att berätta om hemsituationen därför att den var 
problematisk eller en upplevelse av att det helt enkelt inte gick att förändra kontrak
tet. Att ‘acceptera’ innebar att åtgärder för att förbättra värken måste anpassas så att 
hon kunde upprätthålla sitt familjeansvar. T.ex. kunde hon välja ett mindre lämpligt 
arbete nära hemmet istället för ett lättare och intressantare som krävde att hon kunde 
använda familjens bil eller så krävde hon att sjukgymnastiken flyttades till tider när 
hennes man inte hade fritidsaktiviteter som han ville göra. Sådana beslut var för
bryllande för läkaren och kunde t.o.m. uppfattas som undanflykter. Att se kvinnans 
agerande som en strategi för att hantera villkoren i parrelationen gav nya insikter. 
Svårigheter i rehabiliteringen kunde diskuteras i ny belysning och det öppnade upp 
för att läkare och patient tillsammans kunde identifiera om det fanns något som trots 
allt gick att förändra.

Dynamiken i att \förhandlay
De flesta kvinnorna försökte på något sätt ‘förhandla’ om kontraktet och det var ett 
hoppingivande sätt att möta spänningarna. Förutsättningarna för att kvinnan skulle 
förhandla var att hon själv bedömde att en förändring behövdes, var acceptabel och 
möjlig att genomföra. Hon behövde ofta diskutera vad en eventuell förändring skulle 
innebära för henne personligen, familjen och ekonomin. Kunde hon verkligen börja 
studera vid hennes ålder? Kunde hon överlåta mer ansvar för barnen på maken?
Hade familjen råd med dagisavgift?

Dynamiken i att ‘bryta upp’
Att bryta med kontraktet försökte kvinnorna undvika eftersom det innebar att de 
måste lämna sin partner. När kvinnan inte såg några möjligheter till förhandling var 
hon kanske ändå beredd till det. De som levde med en man som misshandlade eller
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hotade dem hade mycket små marginaler för förhandlingar. De hade egentligen inget 
annat val än att antingen acceptera villkoren som de var eller bryta upp. Så länge de 
accepterade sa de i intervjuerna och vid läkarbesöken att deras hemsituation var 
“bra“ och markerade med enstavighet och knapphändiga svar att deras hemsituation 
var en privatsak och utan relevans för deras besvär. När de beslutat sig för att bryta 
med kontraktet och lämna mannen var de också beredda att diskutera sina erfaren
heter i parrelationen. I rehabiliteringen innebar kvinnans brott med de rigida mönstren 
att en helt ny situation uppstod. Smärtan kanske bestod men hennes handlings
utrymme ökade, problemen gick lättare att diskutera och möjligheterna att i handling 
försöka att åtgärda dem ökade.

Slutsatser
Kvinnans förhållningssätt till äktenskapskontraktet och vanorna i parrelation var av 
stor betydelse för vilka åtgärder som kunde sättas in och vilken rehabilitering som 
kunde bli lyckosam. Kvinnan anpassade och förändrade sina strategier beroende på 
hur hon uppfattade situationen och sina valmöjligheter. Det var därför viktigt att hon 
gavs möjlighet att diskutera och fundera ut olika lösningar på sina dilemman med 
läkaren eller annan rehabiliteringspersonal.

IV. “Jag gick och spände mig hela tiden“ - Erfarenheter av kvinnomisshandel och 
hot i en grupp kvinnor med värk 
Hamberg K. Johansson E. Lindgren G.
“I was a lw ays on g u a rd “ -  An exploration o f  woman abuse in a group o f  women with  

m usculoskeletal pain.

Forskning har visat att misshandlade och hotade kvinnor ofta kommer till distrikts
läkaren. Deras symptom är ofta vaga och svårdefinierade. Kvinnorna tvekar att 
spontant berätta om våldet och därför upptäcks det sällan vid konsultationen. I 
denna artikel undersökte vi deltagarnas erfarenheter av misshandel och hot, hur de 
beskrev och antydde om våld och vilka förutsättningar som krävdes för att hon 
skulle berätta. Kvinnomisshandel definieras som fysiskt och sexuellt våld samt hot om 
sådant våld, från en närstående man (sambo/exsambo, make/exmake, far, son, bror) 
eller annan man.
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Förekomst
Vi fann att våld var ett känsligt tema att diskutera och kvinnorna tvekade när de 
skulle berätta. Elva av de tjugo kvinnorna beskrev egna erfarenheter av våld. Tio av 
dem hade blivit misshandlade av nuvarande eller tidigare partner, 8 hade upplevt våld 
i sin nuvarande relation, 4 var misshandlade som barn, 4 hade barn som misshandlats 
av make/sambo och 2 hade blivit våldtagna av män utanför familjen. (Se tabell i 
appendix IV)

Värk och våld
Åtta ansåg att misshandeln och hoten var en bidragande orsak till den värk de nu 
hade. Oftast härledde de då värken till den kontinuerliga spänning och rädsla de levt 
med p.g.a. misshandeln.

Hinder för att berätta
Vi kunde identifiera flera omständigheter som hindrade kvinnorna från att berätta om 
misshandeln. Våld och hot var kopplat till skam och de ville inte att andra skulle veta. 
De var rädda för fördomar mot misshandlade kvinnor och fruktade att bli stämplade 
som neurotiska eller psykiskt sjuka om de avslöjade sin belägenhet. Detta hängde 
också samman med att den misshandlande mannen ofta påstod att kvinnan var 
“psykfaU“. Rädsla för repressalier från mannen var också ett hinder. Dessa omstän
digheter påverkade inte bara om kvinnorna skulle berätta utan också hur. De hade en 
tendens att ‘linda in’ och förminska’ våldet genom att beskriva det som enstaka 
episoder istället för en pågående process eller ursäkta mannen genom att säga att han 
egentligen var snäll. Att ‘omdefiniera ’ våldet och kalla det något annat innebar 
också att våldet förminskades och innebörden i vad som hänt kunde förbli oklar för 
den som lyssnade.

Antydningar om våld
Flera kvinnor förnekade erfarenheter av våld i början av projektet men berättade 
ändå senare om svåra upplevelser. Detta gav oss en möjlighet att granska tidigare 
intervjuer för att se om de antytt eller på något sätt signalerat om våld trots att de 
förnekade på direkt fråga. Vi fann att de hade signalerat om våld men på flera olika 
och ibland subtila sätt. Kvinnor som svarade mycket knapphändigt, undvek ögon
kontakt eller på något sätt verkade illa berörda vid samtal om misshandel gav oss ofta 
en känsla av att de faktiskt hade något att berätta trots att de inte gjorde det. I flera 
fall blev dessa aningar senare bekräftade. Vissa uttryck var ganska direkta
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antydningar och de var lätta att följa upp, t.ex. “han är så aggressiv“ eller “jag vågar 
inte..“. Mannens svartsjuka angavs i flera fall som skäl för att kvinnan måste ta 
särskilda hänsyn och anpassa sig till mannens krav och “svartsjuka“ kunde också 
indikera våld. Likaså var det en alarmsignal när hon sa “han dricker för mycket“, 
även om 6 av kvinnorna beskrev att de utsatts för våld utan någon relation till att 
mannen druckit eller brukade överkonsumera alkohol.

Förutsättningar för att berätta
En förstående lyssnare var avgörande för om de skulle berätta enligt de flesta 
kvinnorna. Med en förstående lyssnare menade de någon som frågade om våld, 
uppfattade antydningarna även när de inte var tydliga och bekräftade att våld var 
accepterat att ta upp. Han/hon skulle inte klandra eller ifrågasätta henne, vara 
noggrann och inte negligera hennes kroppsliga symptom. På samma gång skulle 
han/hon se till kvinnans psykosociala behov och om hon var hotad hjälpa henne att 
fundera ut skydd. De kvinnor som ansåg att misshandeln var förkastlig, att det var 
mannens ansvar och själva inte skämdes, hade lättare för att berätta.

Slutsatser
Mer än hälften av kvinnorna hade varit, eller var, utsatta för våld. Utan att fastslå 
några orsakssamband talar fynden för att det är nödvändigt att fundera på och fråga 
om våld från närstående man hos kvinnor med långvarig värkproblematik. Att samtala 
om våld och hot är dock inte lätt. Att informera om och berätta något om sin egen 
kunskap och erfarenhet av förekomsten av, och hälsoproblem i samband med, våld 
kan skapa förutsättningar för att kvinnan ska uppleva det som meningsfullt och 
mindre riskfyllt att berätta. Kvinnornas förväntningar på en förstående lyssnare ställer 
stora krav på allmänläkarens intresse för och förtrogenhet med våld och hot mot 
kvinnor. Det är viktigt att lyssna efter signaler och ‘antydningar om våld’. När 
antydningar finns bör läkaren fråga om våld, undvika att ifrågasätta, ha tålamod och 
komma ihåg att kvinnan kan vara i stor fara.
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V. “Jag har gråtit mig fram (( - En kvalitativ analys av en grupp kvinnliga 
patienters konsultations erfarenheter.
Johansson EE. Hamberg K. Lindgren G. Westman G.
"I've been crying my way"  -  Q ualitative analysis o f  a group fem ale p a tien ts’ consultation  

experiences.

I denna artikel utforskas kvinnornas förväntningar på och erfarenheter av 
konsultationen. Vi analyserar deras handlingsvillkor i patient-läkarrelationen och de 
strategier de använder sig av för att få hjälp.

FYND
Misstroende
Kvinnorna hade stor erfarenhet av sjukvården och kände sig besvikna och 
frustrerade över att deras besvär, trots många undersökningar inte gick att förklara 
medicinskt. De beskrev en sårbar position där de var utlämnade till doktorns intresse 
och diagnostiska förmåga samtidigt som de kände sig avspisade och förlöjligade. Alla 
gav exempel på misstroende - de kände sig misstrodda och tvivlade själva på 
doktorns kompetens. De ville ha “en diagnos“ och var rädda att klassificeras som 
psykiskt sjuka eller simulanter. Men de ville inte ha vilken diagnos som helst. En 
hedervärd diagnos innebar tre implicita förväntningar; “bli tagen på allvar “få  tid 
för information och dialog samt att “få stöd och behandling i en fortsatt 
kontakt“. För att hantera sin utsatthet använde de strategier av två slag:

A. Strategier för att fånga doktorns intresse
Att “somatisera“, “linda in sina frågor“ och “vädja“ var strategier för att 
intressera doktorn, bli utredda och få en respektabel diagnos. Dessa strategier innebar 
att kvinnorna föredrog att beskriva sina besvär i kroppsliga termer eftersom de trodde 
att doktorn skulle ta dem på mer allvar då; att de hänvisade till auktoriteter i mass
media, att de hotade eller smickrade när de bad om vissa åtgärder; att de vädjade och 
ibland grät för att få doktorn att inse att något måste göras.

B. Strategier för att upprätthålla sin självrespekt
De starka känslor som väcktes av att bli avvisade och illa bemötta ledde till att de 
sökte alternativa tolkningar till sitt och doktorns beteende. De “mysitiferade “ sig 
själva och menade att de var svårbegripliga biologiskt; de “framställde sig som 
martyrer“ som stod ut alldeles för länge; de “anklagade“ läkare för att vara 
okunniga och ignoranta.
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ANALYS
Hur kan man förstå patienternas erfarenheter av misstroende och deras strategier för 
att hantera sina svårigheter i sjukvården? Att tolka strategierna som uttryck för 
egenskaper hos den kvinnliga patienten blir statiskt och döljer både de kontext 
strategierna uppstår i och att de skapas i interaktion.

Det biomedicinska tolkningsföreträdet
Kvinnorna sökte läkare därför att de hade värk. De ville ha en diagnos och det 
framstod tydligt att biologiska överväganden var styrande i den diagnostiska 
processen. När alla utredningar blivit resultatlösa börjar läkarens och patientens 
intressen divergera. Kvinnan som fortfarande har kvar sina besvär beskriver dessa 
kroppsliga symtom så fullödigt som möjligt, vädjar och ber att få en diagnos - medan 
läkaren inte riktigt vet vad som bör göras härnäst.

Positionsmakt
I konsultationen har läkaren makt genom sin expertkunskap, men också genom sin 
sociala status. Det är inte fritt för patienter att tycka och föreslå. Alla deltagare 
beskrev situationer där de avfärdats när de ifrågasatt eller försökt föreslå diagnos eller 
utredning. Det har visats i andra studier att läkare har svårt att hantera situationer där 
de är osäkra och ifrågasatta. Hur kan man då göra som patient? Att som informan- 
tema linda in sina frågor och hänvisa till andra auktoriteter kan vara ett sätt.

Kön
“Kvinnor tas inte på allvar av doktorer“ var ett vanligt uttalande av deltagarna och 
det är visat i annan forskning att kvinnor missgynnas i sjukvården. Den tredje 
kontextuella ramen är just kön, både det biologiska och det socialt skapade könet. I 
könsteoretisk belysning kan några av strategierna t.ex. att vädja, linda in, mystifiera 
och beskriva sig som martyr, ses som uttryck för olika kvinnliga stereotypier och 
genom att falla in i dessa kan kvinnor uppnå vissa fördelar, t.ex. få hjälp och stöd. 
Doktom, underförstått en han (en avvikelse från normen markerades med prefixet 
“kvinnlig“ doktor), kunde få fördelar om kvinnan intog en underordnad sjukroll: 
markerat status, mindre ifrågasättande och bättre compliance.

Slutsatser
Kvinnorna utvecklade strategier för att kunna inordnas och accepteras i sjukvården 
och av läkaren, trots att deras symptom inte kunde förklaras biomedicinskt.
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Patientens strategier varierade beroende på i vilken situation hon befann sig och 
blev begripliga först när de ställdes i relation till villkoren och ramarna i konsul
tationen; den biomedicinska diskursen, den asymmetriska patient-läkarrelationen 
och den ständigt pågående konstruktionen av kön som sker i all interaktion. I ett 
växelspel söker kvinnorna bekräftelse genom att underordna sig doktorn och 
accentuera sin kvinnlighet medan doktorn söker erkännande genom att inta en 
auktoritär roll, avfärda kritik och erbjuda patienten bättre hjälp om hon intar en 
hjälpsökande position. Det är viktigt att läkare är medvetna om utsatta patienters 
handlingsvillkor och ser strategierna som föränderliga och interaktiva om konsulta
tionen ska bli lyckad och föra framåt.

VI. Innebörden av smärta. - En kvalitativ studie av symptombeskrivningar i en 
grupp kvinnliga patienter med långvariga besvär i rörelseorganen.
Johansson EE, Hamberg K, Lindgren G, Westman G.
The m eanings o f  pain. - A qualitative exploration o f  sym ptom  descriptions in a group  

o f  fem ale  patien ts with long-term musculoskeletal disorders.

Kvinnornas smärtupplevelser är ofta svåra att få grepp om för läkaren. I denna artikel 
har vi analyserat intervjusegment som innehåller smärtbeskrivningar. Vi läste igenom 
samtliga intervjuer och klippte ut partier som innehöll beskrivningar, konsekvenser 
och erfarenheter av värken. Vi ställde frågor till texten: Vad är det hon beskriver? Hur 
berättar hon sin historia? Vilka metaforer använder hon? Varför berättar hon denna 
historia på detta sätt?

SYMPTOMBESKRIVNINGAR
Vi identifierade fyra kategorier av symptombeskrivningar: ‘kroppsliga beskriv
ningar’, \förklaringsmodeller ’, ‘smärtans konsekvenser för aktiviteter ’ och 
‘smärtans konsekvenser för självuppfattning’.

De kroppsliga beskrivningarna signalerade om sjukdom och att något gått fel, 
smärtan var ‘ett hot’. Kroppen beskrevs som ‘oförutsägbar’, ‘dekonstruerad’ - “det 
var fingrarna som började“, eller ‘invaderad av en fiende’. De kroppsliga symptomen 
hade ofta börjat i en enstaka händelse och sedan spritt sig och blivit mer diffusa.

Förklaringsmodellerna betonade ofta att det måste finnas en ‘kroppslig orsak’ och 
förslag till medicinska diagnoser och sjukdomar antyddes ofta. Andra teorier om
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orsaken till värken var ‘arbetsförhållanden ’, ‘miljöfaktorer som metaller eller 
vädret’, ‘spänningar och oro’, ‘predisponering’ för smärta p.g.a. att de var kvinnor, 
men också tankar om smärtan som en ‘bestraffning’ kopplat till skuld och skam för 
felaktiga beslut och brister.

Konsekvenserna av smärtorna beskrevs i förhållande till olika aktiviteter och kapaci
teter i vardagslivet; ‘hushåll’, ‘lönearbete’, ‘omsorg’ och egna aktiviteter som de 
ville göra för sin trivsel och ‘avspänning’, t.ex. att sticka, väva eller jogga. Kvinnorna 
var sjukskrivna och mestadels i hemmet och när de beskrev sina svårigheter att klara 
av städning, omsorg och annat hemarbete drog de slutsatser om sina möjligheter att 
klara lönearbetet som ju ofta innehöll samma typ av arbetsuppgifter. Kvinnorna 
jobbade ju framförallt inom yrken som lokalvård, sjukvård eller barnomsorg.

Konsekvenserna beskrevs också i relation till hennes självuppfattning. Kvinnorna 
ville ‘duga’ och när deras kapacitet i hemarbete och omsorgsarbete sjönk blev det ett 
‘hot mot deras rykte och goda namn’. De kände krav från omgivningen att ha ett fint 
hem och särskilt nu när de var sjukskrivna och hemma. Samtidigt kunde de bli miss
tänkliggjorda om de var för aktiva, då kunde de få höra kommentarer om att de borde 
kunna jobba som var sådär effektiva. De balanserade på en skör tråd. När symptomen 
ledde till att de inte kunde upprätthålla sitt hemarbete behövde de inte riskera att 
stämplas som simulanter men istället kunde deras ‘kvinnlighet’ ifrågasättas. Några av 
kvinnorna beskrev att smärtan medfört att de fått ‘sexuella problem’ och det 
upplevdes också som ett hot mot deras kvinnlighet.

DISKUSSION
Kvinnorna beskrev sin värk genom att väva samman kroppsliga upplevelser, förkla
ringsmodeller och värkens konsekvenser i vardagslivet och för hennes självupp
fattning. I beskrivningarna av kroppen uttryckte att kvinnorna ‘förlust av kontroll’ 
och förklaringsmodellerna indikerade orsaker som i stor utsträckning låg utanför 
deras makt att påverka. De upplevde sig som ‘offer för en icke upptäckt sjukdom’. 
Men de beskrev också ‘självanklagelser’. Självanklagelser och skuldkänslor var 
ibland relaterade till faktorer informantema inte längre rådde över, t.ex. en abort för 
länge sedan, men uttryckte framförallt implicita förväntningar på vad kvinnor rimligen 
borde göra. Exempel på hur värken förorsakade tillkortakommanden och problem i 
föräldraskap, städning och annat hushållsarbete visade att “kvinnliga
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arbetsuppgifter“ togs för givna och när kvinnorna inte klarade av att utföra dem på 
ett bra sätt fick de skuldkänslor och kände sig mindervärdiga. Som en deltagare 
uttryckte sig: “Vad jag verkligen skulle vilja göra?...sy gardiner och städa skåpen...“. 
När värken medförde reducerad kapacitet även i hemmet innebar den ett hot mot 
identiteten ‘som en kapabel kvinna’.

Begreppet kontroll är centralt i smärtteorier. Kvinnorna upplevde att de förlorat 
kontrollen över sina kroppar men frågan var också ofta vilka möjligheter de hade att 
få kontroll i sina liv. Begreppet kontroll var också relaterat till läkaren och kontrollen 
i konsultationen. Läkaren har visserligen makt och tolkningsföreträde i konsulta
tionen men genom att kvinnan upplevde smärtan i sin kropp, hade hon trots allt en 
viss auktoritet.

Under senare år har reglerna för rätten till sjukpenning skärpts i Sverige och läkare 
rekommenderas att enbart ta hänsyn till ”renodlat medicinska kriterier” vid sjuk
skrivning (Regeringsproposition 1997). Att bortse från arbetsmarknadsmässiga, 
sociala och ekonomiska förhållanden har inneburit en markerad skärpning av 
sjukpenningreglema och föranlett debatt. Ett problem som belyses av våra fynd, är 
att sjukpenningdiskussionen inte tar hänsyn till kön och könsrelaterade sociala 
konsekvenser av ohälsa, t.ex. reducerad kapacitet i hemarbete och ansvar för barn. 
Denna brist försätter kvinnor med ohälsa i en utsatt position som hotar deras identitet, 
självkänsla och ekonomi. Läkare har en nyckelposition för att ge symptom på ohälsa 
legitimitet och en ökad medvetenhet om de olika bottnarna i kvinnors smärtupp
levelser kan underlätta för patienten, undanröja missförstånd och förbättra kommu
nikationen i konsultationen.

VII. Vetenskapliga kriterier i kvalitativ forskning - exempel från en studie av 
kvinnors hälsa.
Hamberg K. Johansson E. Lindgren G. Westman G.
Scientific rigour in qualitative research - Examples from  a study o f  women's health.

Kvalitativa studier kritiseras ofta för bristande vetenskaplighet. Bedömarna värderar 
då forskningen utifrån ideal och kriterier som har sin grund i en positivistisk tradition 
där forskningen utgår ifrån en väl avgränsad och teoretiskt förankrad hypotes. 
Begrepp som intern validitet, objektivitet, reliabilitet och generaliserbarhet tillämpas 
som kriterier för vetenskaplighet. Dessa kan dock inte direkt appliceras på kvalitativa
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undersökningar som har andra utgångspunkter och målsättningar. I den kvalitativa 
forskningen satsas på upptäckt. Forskningsprocessen kan beskrivas som deltagande 
och induktiv. Nya områden utforskas och beskrivs, hypoteser och teorier genereras 
men forskningen utgår inte från en hypotes eller teori som ska bevisas.

Här presenterar vi alternativa kriterier för vetenskaplig standard som ursprungligen 
introducerats av Lincoln och Guba (1985); ‘rimliga fynd?’ (credibility), ‘bekräftelse- 
barhet’ (confirmability), följsamhet’ (dependability) och ‘överförbarhet’ 
(transferability). Dessa har visat sig vara användbara begrepp för trovärdighet och 
giltighet när de tillämpats inom andra forskningsfält än det medicinska. Vi konkreti
serar i denna artikel hur vi tillämpat begreppen i vår forskning.

FÖRFÖRSTÅELSE
Av hävd räknas forskarens påverkan på forskningen som en felkälla och i den strikt 
naturvetenskapliga forskningen försöker man eliminera forskarbias. Det är dock inte 
alltid möjligt. I kvalitativ forskning går det inte att eliminera forskarsubjektet och 
därför betonas istället att forskaren måste vara klar över sin förförståelse och sitt 
tolkningsperspektiv för att undvika att bara se det han/hon redan visste.

Vår teoretiska referensram baserades på konsultationsforskning som visat att konsul
tationer blir bättre när de är patient-centrerade istället för läkar-centrerade, och på 
kvinnoforskning, som utgår från kvinnors underordning som ett faktum och 
fokuserar på kvinnors vardagsliv, resurser och behov.

ALTERNATIVA KRITERIER
I figur 1. i appendix VII illustreras de kvalitativa kriterier som beskrivits av Lincoln 
och Guba och jämförs med traditionella kriterier för vetenskaplighet. Även om vissa 
kvalitativa kriterier inte har någon motsvarighet i kvantitativ forskning och vice versa 
är jämförelsen illustrativ eftersom medicinska forskare ofta är acklimatiserade till en 
positivistisk tradition.

Rimliga fynd? (credibility)
Kriteriet belyser hur väl tillvägagångssättet vid undersökningen lyckas fånga verklig
heten och motsvaras närmast av intern validitet i traditionell forskning. Men credibili
ty appellerar både till datainsamling och analys. Datans och fyndens rimlighet måste 
vidare ställas i relation till de frågor som forskningen försöker belysa.
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Vår forskning syftade till att utforska kvinnornas villkor i vardagslivet utifrån 
kvinnornas synpunkter och erfarenheter. Hur rimliga våra data blev berodde således 
på hur väl vi lyckades ställa öppna frågor, följa infall och tankesprång och invitera till 
fördjupningar och utveckling av resonemang. Upprepade kontakter både före och 
under studien gav förutsättningar för närhet och förtroende i intervjun och möjlighet 
att följa upp tankegångar vid senare tillfällen. Varje kvinna fick också läsa sin första 
intervju och kunde då kommentera om den gav en “riktig“ bild av hennes situation 
eller om det var något hon ville korrigera eller utveckla. Patient-läkarrelationen 
påverkade naturligtvis intervjuutfallet. Kvinnorna kan ha hållit inne med viss 
information som de fruktade skulle kunna vara till nackdel för dem att doktorn kände 
till; de kan å andra sidan ha varit särskilt motiverade att berätta just för att vi var deras 
läkare och skulle kunna hjälpa dem bättre om vi förstod hur de hade det.

För att uppnå rimliga fynd i analysen är en genomtänkt analysmetod en förutsättning. 
Grounded theory är en (det finns naturligtvis andra) metod som hjälper forskaren att 
bibehålla sin öppenhet för alternativa tolkningar. Metoden utgår från data och 
förutsätter sedan att analysprocessen systematiseras så att det blir möjligt att härleda 
tolkningarna tillbaka till data igen. Kritisk reflektion över datainsamling och 
analysprocess är viktig.

Följsamhet? (dependability)
Kvalitativ forskning väljs när studien avser komplexa samband i en föränderlig miljö. 
Följsamhet blir ett viktigt begrepp och betyder att undersökningen anpassas efter de 
förändringar som sker i miljön och de nya kunskaper som görs under forskningens 
gång. Detta är tvärtemot de regler vi känner från traditionell forskning och följsamhet 
saknar kvantitativ motsvarighet. Reliabilitet är snarare följsamhetens motsats.

Följsamhet i vårt projekt uttrycktes t.ex. genom att datainsamling och analys pågått 
parallellt vilket gav oss goda möjligheter att utveckla vårt sätt att fråga och fokusera 
på teman som verkade mer intressanta än andra. Likaså hade vi inte bestämt på för
hand hur många som skulle inkluderas utan det avgjordes när vi tyckte att vi hade 
tillräckligt med material och analysen mättats, alltså att begrepp och kategorier 
mognat och föreföll konsistenta. När vi tyckte att yngre kvinnor verkade ha en 
annan inställning till sjukförsäkringsfrågor än äldre, försökte vi belysa denna fråga 
mera vid kommande intervjuer. Upprepade kontakter med kvinnorna under två år
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innebar också att analysen utvecklades och förändrades beroende på hur kvinnornas 
situation utvecklades, vilket ökade följsamheten.

Bekräftelsebarhet? (confirmability)
Detta begrepp motsvarar, men är inte detsamma som, objektivitet i kvantitativ forsk
ning. Båda begreppen relaterar till krav på forskningens neutralitet; forskningen skall 
inte förvanska den verklighet den vill beskriva. Bekräftelsebarhet innebär att studien 
ska innehålla moment som visar att fynd och slutsatser är grundade i data och inte 
beror på dåligt genomförd analys eller förutbestämda uppfattningar. Det innebär 
vidare att bedömningen av trovärdigheten flyttas från forskaren som subjekt till data 
och tolkningsmöjligheterna i data. Bekräftelsebarhet banar vägen för intersubjektivt 
godtagbar kunskap.

Vi strävade efter bekräftelsebarhet på olika sätt:
- genom att välja en analysmetod med målsättning att utifrån en datanära analys 
successivt bygga teorier,
- först koda datan var för sig och sedan jämföra och ifrågasätta varandras koder,
- använda motsatskoder och aktivt söka alternativa tolkningar för att se om sådana 
var rimliga,
- söka negativa fall för att se om vår analys kunde förklara variationer i materialet.

Fynden måste också kunna bekräftas och förstås av andra vilket vi testat genom att 
låta andra forskare granska avidentifierade intervjuer, kodningar och analyser.

Överförbarhet? (transferability)
Forskningens generaliserbarhet kan bli problematisk i kvalitativ forskning och en 
bättre term är ‘överförbarhet’. Överförbarhet går ej att uttrycka i några exakta termer 
och en innebörd av begreppet är att en stor del av ansvaret att bedöma fyndens 
giltighet i andra miljöer förs över på mottagaren. Det åligger därför den kvalitativa 
forskaren att tydligt redogöra för de teoretiska ramar, arbetssätt och analysvägar som 
ligger till grund för resultaten. Men även deskriptiva data i undersökningsgruppen är 
viktiga att känna till om det ska bli möjligt för andra att bedöma om fynden kan 
överföras till nya situationer och miljöer.
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VIII. Läkare, forskare och kvinna - Rollkonflikter i kvalitativ forskning.
Hamberg K. Johansson E.
Practitioner, R esearcher and G ender Conflict in a Q ualitative Study.

I detta arbete ställer vi oss frågan: Hur påverkades intervjuerna av våra olika 
positioner i forskningen - som läkare, kvinna och forskare? Vi utgick ifrån det 
feministiska begreppet reflexivitet, granskade våra egna reaktioner, värderingar och 
tolkningar och relaterade dessa till intervjuutfall och forskningsprocess.

METOD
Vi läste om de kodade intervjuerna och granskade särskilt partier som karakterise
rades av spänningar, motsättningar eller motsägelsefulla koder. Det var ofta intervju
passager som vi hade diskuterat mycket när vi i tidigare artiklar försökt finna rimliga 
tolkningar. Vi läste också igenom memos för att påminnas om våra reaktioner vid 
intervjuer, kodning och diskussioner.

ANALYS
Vi reagerade på olika sätt utifrån våra olika roller som läkare, kvinna och forskare och 
kunde ha stor hjälp av att skifta position för att nyansera tolkningen och hitta alter
nativa betraktelsesätt. När en informant som var sjukskriven sedan lång tid och inte 
orkade fullfölja arbetsträning två timmar per dag p.g.a. smärtor, samtidigt beskrev hur 
hon bakade och var mycket aktiv i hemmet, reagerade vi starkt och hade skrivit ner 
motstridiga koder. När vi granskade våra reaktioner blev det tydligt att som läkare 
blev vi besvikna över att rehabiliteringen inte fungerade och upplevde ett miss
lyckande när vi inte kunde komma fram till åtgärder som underlättade för informanten 
att återgå i arbete. Vi började också ifrågasätta om hennes symptom legitimerade 
sjukskrivning eftersom hon klarade av så mycket aktiviteter hemma. Som kvinna 
kände vi oss provocerade av den självklarhet och stolthet med vilken hon beskrev 
sitt hushållsarbete. Själva hade vi svårt att hinna med hemarbetet. Som forskare 
undrade vi hur informanten skulle kunna berätta om sin situation när vi reagerade så 
negativt i positionen som läkare och kvinna. Vi gick vidare och tittade närmare på 
positionerna och deras inflytande på forskningsprocessen.

Positionen läkare: Läkarens viktigaste uppgift är att hjälpa andra genom att diagnos
tisera och föreslå lämplig behandling. Helhetssyn och patient-centrerad konsultation 
är honnörsord i svensk primärvård och uttrycker en beredskap att se patienters symp
tom i en bio-psyko-social referensram. Därför var det också helt rimligt att diskutera
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olika former av psykosocial press i patient-läkarmötet. Vissa etiska, administrativa och 
juridiska riktlinjer för hur läkare bör och får göra påverkade forskningen. Tydligast 
framkom hur reglerna för sjukskrivning skapade dilemman och motstridiga känslor.

Positionen kvinna: Som kvinnor hoppades vi fungera som katalysatorer i forsk
ningen. Informantema förväntades lättare berätta om sitt vardagsliv till en person av 
samma kön. Analysen visade dock att det ibland uppstod konflikter p.g.a. att inter
vjuaren och informanten hade olika könsrelaterade förväntningar. I vardagen 
existerar olika uppfattningar om “kvinnlighet“ och vad en kvinna bör och kan göra. 
Sådana olikheter gjorde sig påminda i vår analys. Informanten kunde appellera till 
likhet och förståelse genom att tala om vad hon ansåg typiskt “kvinnliga“ 
aktiviteter. Vi som intervjuare kunde ha helt andra värderingar vilket ibland skapade 
spänningar.

Positionen forskare: Att uppnå trovärdiga fynd var avgörande för oss i positionen 
forskare. Vi försökte därför skapa förutsättningar för närhet och förtrolighet i 
intervjuerna för att underlätta för kvinnorna att beskriva den verklighet som vi ville 
förstå, deras verklighet. Det feministiska perspektivet innebar en strävan efter att 
metoderna inte skulle förtrycka deltagarna och att resultaten skulle vara användbara 
för kvinnor. Vi försökte uppnå ett så jämbördigt förhållande som möjligt mellan oss 
själva och informantema. Situationer med spänningar och motsägelsefulla reaktioner 
var därför viktiga att studera ur ett maktperspektiv.

Makt-asymmetrin
När vi tittade specifikt på maktrelationen i intervjuerna blev det tydligt hur makt
asymmetrin påverkade vad och hur kvinnan berättade. I positionen läkare lutade vi 
oss i vissa situationer mot läkarauktoriteten, använde medicinska termer, negligerade 
kvinnan och genomdrev vår linje trots hennes invändningar. I positionen kvinna 
kunde vi ta makten genom att t. ex. markera ogillande av kvinnans prioriteringar. 
Makt-asymmetri följer rent allmänt med skillnader i socialt och ekonomiskt status. 
Eftersom informantema var lågavlönade med kort utbildning medan vi var högav- 
lönade och välutbildade gav det oss, även som kvinnor, en överordnad position som 
det gällde att hantera varsamt. Det lyckades inte alltid och märktes i vissa 
diskussioner, t.ex. om arbete. Erfarenheten av vad det innebär att arbeta skilde sig, 
men ibland var det uppenbart att vi inte tog hänsyn till det utan använde vår egen
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maktposition för att tala om vad som var bäst. Det kunde innebära att informantemas 
åsikter helt tystades.

Denna makt-asymmetri var inte önskvärd. Hur kunde den hanteras? Vi fann att det 
var möjligt att diskutera situationer med synlig makt-asymmetri med kvinnorna. Då 
fick vi ofta bekräftat att de blivit, och känt sig, tystade. Några kvinnor uttryckte 
själva oro för vad denna makt-asymmetri skulle innebära. De bekymrade sig för hur 
deras utsagor skulle uppfattas och var mycket noga med att korrigera och förklara 
alla oklarheter så att deras syn verkligen skulle framgå klart. Samtidigt möjliggjorde 
diskussionerna för kvinnan att bättre beskriva vad hon ville ha sagt och vi fick ofta 
helt ny och oväntad information.

Slutsatser
Sammantaget visade denna reflektiva studie att det var viktigt att växla mellan posi
tionerna läkare, kvinna och forskare vid tolkning och analys. Makt-asymmetrin i 
intervjuerna var en försvårande omständighet som det dock gick att förhålla sig till 
genom att diskutera med informantema. Analysen visar att svårigheter i konsulta
tioner med kvinnliga läkare och kvinnliga patienter kan bero på könsrelaterade 
förväntningar och attityder. Vi föreslår därför att kön och könsrelaterade förvänt
ningar studeras ytterligare i konsultationssammanhang. Då bör såväl män som kvin
nor inkluderas för att möjliggöra studier av hur män kommunicerar “kvinnlighet“ 
men också för att studera hur attityder och värderingar om “manlighet“ framträder i 
konsultationen.
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10 DISKUSSION

10.1 Trovärdighet i forskningen

Kvalitativa metoder är ännu relativt ovanliga i medicinsk forskning och det har lett till 
att vi känt starka krav på oss när det gäller vetenskaplighet och trovärdighet. I 
samtliga delarbeten förs en diskussion om fyndens trovärdighet och i två av dem är 
metod- och trovärdighetsfrågor själva temat, artikel VII och VIII. Jag hänvisar därför 
till dessa delarbeten och tar här bara upp vissa ytterligare kommentarer.

Metodval
En viktig utgångspunkt när man ska bedöma trovärdigheten i forskning är huruvida 
den metod man valt passar och kan belysa de frågeställningar man har (Kvale 1996; 
Lincoln och Guba 1985). Vi valde en induktiv metod då vi ville utforska något vi inte 
tillräckligt kände till och inte heller hade särskilt starka hypoteser om. Bland tänkbara 
kvalitativa metoder valdes grounded theory (GT) därför att: 1) Den betonar att fynd 
och teorier som genereras skall vara skapade ur och grundade i empiri och möjliga att 
härleda tillbaka till data (Glaser och Strauss 1967). Det innebär att metoden bär på en 
vetenskapssyn som kan vara acceptabel inom medicinen. 2) GT betonar process och 
förändring i den undersökta miljön vilket var lämpligt för vår design med upprepade 
intervjuer under två år (Glaser 1978). 3) GT anvisar särskilda mått och steg för att 
bygga in variation i begrepp och teorier. Dessa blev betydelsefulla t.ex. när vi i 
arbete III analyserade hur kvinnan förhöll sig när rehabiliteringen ställde krav som 
kom i konflikt med hennes äktenskapskontrakt. Strategierna ‘acceptera’, ‘förhandla’ 
och ‘bryta upp’ lyfter fram kvinnans aktivitet, överväganden och hur hennes 
handlande varierade. Processorienteringen innebar att vi såg att enskilda kvinnor 
använde olika strategier i olika situationer och att det komplexa sambandet med 
utfallet i rehabiliteringen kunde beskrivas.

I ett allmänmedicinskt forskningsperspektiv har GT vissa negativa aspekter. Metoden 
är tidsödande och tid är en stor bristvara för majoriteten av forskande allmänläkare. 
Därför är det viktigt att delta i metodutveckling och hitta element från olika metoder 
som kan anpassas och tillämpas inom allmänmedicinsk forskning (Creswell 1998; 
Malterud 1996).
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Alternativa kriterier
I delarbete VII jämför vi Lincoln och Gubas kriterier för vetenskaplighet inom 
kvalitativ forskning med dem som traditionellt används inom medicinsk forskning. De 
kriterier vi lanserar är ett sätt bland flera att bedöma kvalitativ forskning (Creswell 
1998).

Kvale (1996) betonar forskarens ”hantverksskicklighet” och Glaser (1978) påminner 
om att forskarens kreativitet, fantasi och förmåga är avgörande för att skapa god 
kvalitativ forskning. Det är en viktig aspekt även i förhållande till vår studie. Såsom 
varande oerfarna forskare var vår skicklighet vad gäller forskningsdesign, intervju 
och analys begränsad. Vi var i behov av handledning och stöd. Vår skicklighet var 
större när det gällde bedömningen av frågeställningens relevans, förtrogenheten med 
problemen och tidigare erfarenhet av samtal med patienter.

Malterud (1996) ser ”kritisk reflexion” som det kämbegrepp som lägger grunden för 
den vetenskapliga kunskapen. Den förvaltas genom systematiska frågor om giltighet, 
pålitlighet och originalitet. Hon betonar att kritisk reflexion är ett aktivt förhållnings
sätt som forskaren bör eftersträva. Vi tar upp betydelsen av forskarens reflexivitet i 
delarbete VII men framför allt i arbete VIII.

Det finns en risk med att precisera vissa trovärdighetskriterier som vi gör i arbete VII: 
Det kan förefalla som om forskaren genom att uppfylla kriterierna kan få ett certifikat 
på att forskningen är trovärdig och vetenskaplig. Denna risk uppstår kanske för att 
Lincoln och Gubas kriterier korresponderar mot de traditionella kvantitativa och ger 
intryck av att vara definitiva. När Malterud istället formulerar kriterier i form av frågor 
betonar hon att trovärdighet i forskningen är en vid och öppen problematik som inte 
direkt kan testas med några enkla grepp. Men våra kriterier och Malteruds frågor är 
alternativa ingångar till diskussionen om trovärdighet. Så länge forskaren intar ett 
kritiskt förhållningssätt till egen forskning kan olika modeller fungera med gott 
resultat och olika möjligheter att bedöma och diskutera trovärdigheten är av godo.

När artikel VII publicerades ville vi lansera de alternativa kriterierna och närmast 
ersätta tidigare etablerade begrepp för att markera att kvalitativ forskning inte talar 
enligt samma grammatik som den kvantitativa och följaktligen inte heller kan 
bedömas med samma stavningsregler. Begreppet validitet är dock vida använt som ett 
överordnat begrepp för giltig och trovärdig forskning, inom såväl kvantitativ som
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kvalitativ forskning, och har sin givna plats (Creswell 1998; Kvale 1996; Malterud 
1996; Strauss och Corbin 1990).

Representativitet?
En avgörande fråga för att bedöma relevansen och överförbarheten av forsknings
resultat är representativiteten i urvalet (Seale och Silverman 1997). Som tidigare 
redovisats gjorde vi ett strategiskt urval bland de kvinnor som uppfyllde inklusions- 
kriteriema, för att få variation avseende ålder, duration av besvär, yrken och familje
situation. Vi fick stor variation i ålder och familjesituation, men urvalet blev mycket 
selekterat vad gäller utbildning, yrke och socialgruppstillhörighet. Hur kom det sig?

Sannolikt beror snedfördelningen helt enkelt på att långvariga besvär i rörelseorga
nen är vanligast förekommande bland lågutbildade kvinnor med tunga och monotona 
jobb (Diderichsen 1990; Lagerlöf 1993). Selektionen uttrycker att kvinnorna är 
typiska för de patienter som drabbas. Att patientgruppen känns igen av allmänläkar- 
kollegor när vi presenterat våra resultat talar också för att urvalet är representativt för 
de kvinnor som söker allmänläkare för långvarig värk i rörelseorganen.

Men det är ändock förvånande att inte någon kvinna i högre socialgrupp uppfyllde 
inklusionskriteriema under den tid studien pågick. Det fanns gott om välutbildade 
kvinnor bland våra patienter. Söker mer välbärgade kvinnor med svårdiagnosierad 
värk andra läkare eller andra vårdinstanser än primärvården? Det kan vi inte svara på 
eftersom statistik över diagnoser och symptom inte redovisar socialgruppstillhörighet.

Blir kvinnor i högre samhällsskikt utredda på ett sätt som leder till en medicinsk 
diagnos? Erbjuds de annan behandling som leder till förbättring? Det finns forskning 
som visar att läkare inte informerar patienter ur lägre socialgrupper lika bra som 
patienter ur högre (Pendleton och Bochner 1980). I en färsk studie i England ansåg 
allmänläkare att patienter ur arbetarklassen ställde färre frågor och bad om mindre 
förklaringar till sina besvär av ryggvärk. Läkarna misstänkte också oftare att dessa 
patienter överdrev sina symptom för att få sjukintyg (Skelton m.fl. 1995). Författarna 
menar att dessa fynd reser frågan om det kan vara så att patienter ut arbetarklass med 
ryggvärk inte får den information och rådgivning de behöver för att kunna förstå och 
hantera sina besvär. I en annan nyligen genomförd studie med ”testfall” rörande
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kroniskt trötthetssyndrom visades att allmänläkare i England var mer benägna att 
remittera en patient med datautbildning än en städerska trots identiska symptom och 
verbaliserade önskemål (Scott mil. 1995).

Att den sociala snedfördelningen i materialet blev så markant diskvalificerar inte 
fyndens trovärdighet men måste vägas in vid bedömning av fyndens ‘överförbarhef 
till andra miljöer (Se delarbete VII). Den sociala snedfördelningen i materialet kan 
även betraktas som ett intressant fynd som föranleder vissa ”stora” frågor om hälsans 
snedfördelning och klasskillnader i vården när det gäller bemötande och behandling.

‘Pragmatisk’ mättnad
Mättnad är ett centralt begrepp i kvalitativ forskning (Lincoln och Guba 1985). 
”Teoretisk mättnad” avser att analysen nått mognad och konsistens och ”empirisk 
mättnad” att ny tillförsel av data inte kommer att ytterligare ändra på begrepp eller 
utveckla analysen (Personligt meddelande Göran Westman 1997). I dessa betydelser 
blir mättnad ett idealistiskt mål som det i praktiken är omöjligt att uppnå. Eftersom 
varje kvinna är unik, med specifika erfarenheter är det svårt att tänka sig att vi kunde 
nå en punkt där inget nytt skulle komma fram i en ny intervju. I vår studie har vi 
tillämpat vad jag skulle vilja kalla ‘pragmatisk mättnad’ när vi bedömde att data
insamling och analys kunde avslutas. Praktiska skäl som att materialet blev ohanter
ligt stort, tidsbrist och ekonomi sammanvägdes med hur långt analysen drivits. Detta 
innebär att vi kan tala om tre typer av mättnad som alla varit relevanta i vår forskning: 
empirisk mättnad, teoretisk mättnad och pragmatisk mättnad.

10.2 Etiska överväganden

Vi var medvetna om att de kvinnor som tillfrågades om att delta i studien kunde ha 
känt sig pressade att delta trots att deltagandet var frivilligt. Att det kunde upplevas 
som hofullt att delta i projektet uttrycktes tydligt av en av dem som avstod. Hon 
fortsatte som patient hos oss och sa en tid efteråt att hon dragit sig för att delta därför 
att hon befann sig i en vårdnadstvist om barnen efter en skilsmässa och inte ville att 
läkaren skulle ”lägga sig i allt”. Den kvinna som lämnade studien fortsatte även hon 
som patient hos oss. Dessa exempel tyder på att kvinnorna upplevde att det var ett 
fritt beslut huruvida man ville delta i studien eller ej och att de inte upplevde att deras 
möjligheter att få hjälp förändrades om de valde att avstå.
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I intervjuerna fick vi naturligtvis höra en del ofördelaktiga berättelser om kollegor i 
sjukvården. I studien, liksom i vanlig klinisk verksamhet, var det då viktigt att lyssna 
och bejaka patientens upplevelse samtidigt som vi undvek att definiera ut kollegor 
som hamnat i konflikt med kvinnan. Även om vi var tränade i ett sådant förhållnings
sätt blev det ibland litet känsligt. Under studien kom vi nära deltagarna och det blev 
därför svårare att förhålla sig neutral när de beskrev dåligt bemötande. Ett sätt att lösa 
problematiken blev att utifrån den konkreta situationen hon beskrivit diskutera hur 
hon skulle kunna agera om det skulle upprepas.

Samtliga kvinnor tillfrågades vid avslutningsintervjun om hur de upplevt att delta i 
studien. Många beskrev då att det varit ”roligt och intressant”. De hade fått disku
tera viktiga frågor som de inte talade så ofta med någon om och de hade funderat 
över många aspekter i sina liv. En kvinna sa att hon hade ”glömt bort” att hon var 
med i en studie.

I diskussionen i de olika delarbetena har vi också tagit upp etiska aspekter, framför 
allt i delarbete V och VIE.

10.2 Familjen som arena i konsultationen

Majoriteten av kvinnorna i studien var 'familjeorienterade’ och ‘osynliggjorde 
lönearbetet’ genom att arbeta t.ex. deltid, kväll och natt. Till bilden hörde att arbets
fördelningen i hemmet var traditionell, kvinnorna utförde merparten av hemarbetet 
och ansvarade för barnen medan männen var arbetsorienterade och hade mer tid för 
egen aktivitet. Genom att diskutera med de enskilda kvinnorna om arbetsfördelning, 
motiv för arbetsfördelningen och beslutsprocess i parrelationen fick vi en dynamisk 
bild av familjelivet och kvinnans ‘äktenskapskontrakt ’ trädde fram. När vi i delarbete 
III granskade situationer där äktenskapskontraktet medförde problem i rehabilite
ringen fann vi att kvinnans förhållningssätt till och förändringspotentialen i kontrak
tet är avgörande för rehabiliteringsprocessen. Hennes strategier för att bemästra 
konflikterna, som vi delat in i de tre modellerna ‘acceptera’, ‘förhandla’ eller ‘bryta 
upp \  varierade över tid, beroende på hennes önskningar och utifrån hur hon 
bedömde sina möjligheter att genomföra förändringar i familjelivet. I delarbete IV fann 
vi att fler än hälften av kvinnorna har varit, eller är, utsatta för misshandel och hot från 
en närstående man vilket ställer många frågor om familjens relation till hälsa. Eftersom
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våldet var känt inom sjukvården bara i två av fallen ställs också frågor om hur det kan 
bli möjligt att tala om våld i konsultationen.

Begreppen 4familjeorientering’ och ‘äktenskapskontrakt’ är inte nya utan har en 
tradition inom andra discipliner än medicin. Vi har lånat dem, förankrat och gett dem 
ett empiriskt innehåll utifrån vår allmänmedicinska studie samt visat att de är använd
bara och kan tillföra viktiga dimensioner till konsultationer med kvinnor.

Familjeorientering
Familjeorientering beskrevs av Prokop på 1970-talet i en undersökning av tyska 
kvinnors förhållningssätt till förvärvsarbete; de prioriterade familjen, jobbade deltid 
eller slutade jobba när de fick barn, och fritiden tillbringades i hemmet (Prokop 1981). 
Prokop såg kvinnornas agerande som en protest mot de politiska strategier som 
ensidigt betonade förvärvsarbete och mer engagemang i yrkeslivet som vägen till 
kvinnors frigörelse och jämställdhet mellan könen. Hon menade att eftersom basen till 
kvinnors önskan om förändring var problem och svårigheter i familjearbetet kunde 
inte lösningen finnas enbart via kvinnors förvärvsarbete. Ojämn arbetsfördelning i 
hemmet och ständig bundenhet i omsorgsarbete löste sig inte av sig själv. För att 
klara av vardagens realiteter av hunger och smutstvätt förblev kvinnorna familje- 
orienterade trots förvärvsarbete.

Graden av familjeorientering är relaterad till klasstillhörighet och i en studie av sjuk
vårdspersonal på ett svenskt sjukhus visade Lindgren att kvinnliga undersköterskor, 
“flickorna“, till skillnad från sköterskor och läkare, hade en tydlig famijeorientering 
(Lindgren 1992). Liknande resultat fann Friberg i en intervjustudie av förvärvs
arbetande kvinnor med hemmavarande barn (Friberg 1990). Familjeorientering var 
tydlig bland lågutbildade kvinnor i "lönearbetarlivsformen" och fanns i liten utsträck
ning bland kvinnor med bra utbildning i "karriärlivsformen". De flesta kvinnor i 
Fribergs studie fanns i “mellanlivsformen“, och de hade god utbildning men väntade 
med karriären tills barnen blivit större.

I en färsk avhandling analyserar Magnusson hur kvinnor i statlig förvaltning balan
serar arbete och familj (Magnusson 1998). Kvinnor i lägre befattningar, assistenterna, 
var mer familjeorienterade och prioriterade tydligt familjen före jobbet. Kvinnor i 
något högre befattningar, handläggarna, beskrev mer intressekonflikter och slets 
mellan önskningar om kompetensutveckling och karriärmöjligheter på jobbet och
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önskningar och krav om mer tid för familjen. Deras balans var ofta instabil och 
fluktuerande. I en annan undersökning beskrivs kvinnor "i karriären" som 
arbetsorienterade (Ahme och Roman 1997).

Relationen mellan klass och familjeorientering betyder att för vissa kvinnor är familje- 
orientering ett "naturligt" sätt att skapa kön och kvinnlighet och de väljer yrke och 
arbete därefter. Men å andra sidan påverkas graden av familjeorientering av arbetet 
och plats i arbetsplatshierarkin (Lindgren 1992; Magnusson 1998). Många kvinnor 
jobbar i typiska kvinnoyrken med lågt status och där arbetets innehåll mycket liknar 
hemarbete. De förväntas ofta också sköta stora delar av ”gemenskapsarbetet” på 
arbetsplatsen, som att koka kaffe och göra arbetsmiljön trivsam (Magnusson 1998). 
Det är ett viktigt och nödvändigt arbete för att arbetsplatsen ska fungera väl och 
kvinnorna får ofta uppskattning för detta. Men de får knappast högre anseende som 
arbetskraft eller mer att säga till om. Arbetets innehåll, gemenskapsarbetet och de 
begränsade karriärmöjligheterna bidrar alla till att familjeorienteringen i denna situa
tion blir stark. I vår studie såg vi exempel på kvinnor som var starkt familj eorienterade 
men förändrade sina prioriteringar när de fick realistiska möjligheter till utbildning.

Den familjeorientering vi såg bland våra deltagare är således väl beskriven och 
förankrad i sociologisk och annan samhällsvetenskaplig forskning. Vårt bidrag är att 
visa att ‘familjeorientering’ och dess spegelbild ‘osynliggjort lönearbete’ är relevanta 
och viktiga att förhålla sig till vid diskussioner om sjukskrivning och i rehabilitering 
av kvinnor. Att förstå att familjeorientering och osynliggörande av lönearbete inte 
enbart uttrycker kvinnans personliga "val", utan måste ses som hennes förhållnings
sätt för att hantera de villkor hon lever i, är avgörande för en givande dialog mellan 
läkare och patient. Omvänt, om läkaren enbart värderar hälsa i termer av återgång i 
förvärvsarbete kan innebörden bli förödande när det gäller kvinnor med stark familje
orientering. Patientens verklighet och prioriteringar negligeras och ogiltigförklaras 
och en gemensam förståelse för symptom och behandling kan ej uppnås. Att ha ett 
könsperspektiv i konsultationen innebär bl.a. att väga in begrepp som familjeorien
tering och osynliggjort lönearbete vid bedömningar och diskussion om handlägg
ning.
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Det osynliga arbetet - osynliggjort lönearbete
Det oavlönade arbetet i hemmet och familjen; städning, tvätt, omsorg om barn och 
andra anhöriga etc kallas ofta det "osynliga arbetet" (Carlstedt 1998). Det är en bra 
beteckning som visar hur en stor del av samhällets nödvändiga arbete och kvinnors 
sysslor inte "räknas" som giltigt för lön, pensionspoäng, sjukpenning, status och 
meritering. En följd av detta ogiltigförklarande som "arbete" är också att dessa sysslor 
lätt blir osynliga i konsultationen. När rätten till sjukskrivning definieras utifrån löne
arbete kan en diskussion om hemarbetet förefalla irrelevant. Följaktligen frågar inte 
läkaren tillräckligt och kvinnan underrapporterar sina arbetsinsatser eftersom hon är 
osäker på vad som räknas som riktigt arbete (Lilleaas 1994).

Den bild vi mötte i kvinnornas berättelser var att de såg ansvarigheter i hemmet som 
viktigast och de hade på olika sätt försökt marginalisera lönearbetets inverkan på sitt 
familjeliv. Samtidigt försattes de i rehabiliteringen i en position där de förväntades att 
först och främst vara mycket intresserade av att kunna återgå till ett förvärvsarbete. 
Att i rehabiliteringssituationen sätta familjen främst, eller ens anföra familjeansvarig- 
heter som ett partiellt hinder för att delta i olika aktiviteter, var nästan tabu. Att ställa 
de två begreppen ‘osynligt arbete’ och ‘osynliggjort lönearbete’ intill varandra och 
hävda att båda är relevanta ställer många frågor om kvinnors villkor på olika arenor 
och hur svårt det måste vara att anpassa sig till de diametralt olika krav som kan 
ställas på en och samma gång.

Äktenskapskontrakt
Äktenskapskontrakt är ett begrepp med många år på nacken. Det förekom redan i 
Daniel Defoes drama Roxana från 1724 när hjältinnan säger att hon anser att kvinnan 
bör få njuta av samma friheter som män och fortsätter "the very Nature of the 
marriage-contract was, in short, nothing, but giving up Liberty, Estate, Authority, and 
every-thing, to the man..." (Pateman 1988, sid 120). Feministiska analyser av 
äktenskapet har i likhet med Defoe fokuserat på att mannen får beslutanderätt och 
ytterst all makt i ett äktenskap. Kvinnan är underordnad.

Pateman (1988) är statsvetare och analyserar från sin horisont olika aspekter på 
begreppet äktenskapskontrakt. Hon menar att historiskt (och i vissa länder fortfa
rande) har det varit vissa problem att se på äktenskapet som ett kontrakt därför att 
avtalet slöts mellan mannen och kvinnans far, kvinnan själv kunde inte föra sin talan.
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Kvinnan var också mer eller mindre tvingad att ingå äktenskap eftersom hon inte 
kunde försörja sig och sina barn som ensamstående och riskerade att bli utfryst ur 
samhället om hon inte gifte sig. Pateman betonar att till skillnad från andra kontrakt 
kan parterna i ett äktenskap inte själva helt bestämma över innehållet, samhället är en 
tredje part som har sitt ord med i laget genom normer, traditioner och lagar.

Numera ingår inte att kvinnan ska lova att lyda sin man i den svenska vigselakten 
och flera lagar finns för att skydda kvinnan och stärka hennes position i äktenskap 
och samboförhållanden, t.ex. lagar om ekonomisk ersättning vid skilsmässa och mot 
våld inom äktenskapet. Men makt och arbetsfördelning mellan man och kvinna måste 
ändå problematiseras och inom juridiken diskuteras om ett kontraktstänkande kan 
underlätta regleringen av "kärlekens konsekvenser" (Norborg 1993).

Det är således vanligt att kvinnoforskare inom olika fält talar om de idéer, föreställ
ningar och verkligheter som reglerar förhållandet mellan man - kvinna och män - 
kvinnor, i ett samhälle som ett kontrakt (Åström och Hirdman 1992). Själva ordet 
"kontrakt" sätter tummen på att det inte är "naturligt" och givet hur relationerna skall 
vara utan det styrs av överenskommelser och regler som dock kan tas för självklara 
och därför ej ifrågasätts. På samhällsnivån talar Hirdman (1988) om kontraktet som ett 
genussystem, som yttrar sig i segregering mellan könen på arbetsmarknaden, i hemmet 
och på fritiden och en hierarki som innebär att män finns på högre positioner i sam
hället, har högre löner och mer formell makt. Genom att alltfler kvinnor börjat för
värvsarbeta, finns även inom traditionellt manliga yrken och har nått högre positioner 
i hierarkin, har det samhällskontrakt som tidigare gällt börjat knaka i fogarna 
(Hirdmann 1992). När å andra sidan samhällskontraktet förändras, t.ex. genom att 
politiska åtgärder genomförs för att underlätta småbarnsföräldrars förvärvsarbete 
(daghems-utbyggnad, föräldraförsäkring och rätt till ersättning vid vård av sjuka 
barn), påverkas också människors privatliv.

Inom socialpsykologin har Haavind använt äktenskapskontrakt på ett sätt som 
inspirerat oss i vår analys (Haavind 1982). När hon intervjuade småbarnsföräldrar om 
hur de organiserat sitt föräldraskap beskrev de flesta, på liknande sätt som kvinnorna 
i vår studie, att de av praktiska skäl valt att göra så att kvinnan tog mer hand om 
barnen och jobbade mindre. Det var ett frivilligt val. Men frågan uppstår; varför väljer 
nästan alla på samma sätt? Haavind svarar genom att tala om ett "standardkontrakt" 
som en modell för att förstå parets prioriteringar. Ett standardkontrakt innebär att alla
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kvinnans handlingar i äktenskapet värderas som viktigare än hennes handlingar inom 
andra områden medan det är tvärtom för mannen. För honom värderas åtaganden 
inom arbetslivet eller i en förening som överordnade och viktigare än hans uppgifter i 
hemmet. Haavind menar att äktenskapet är ett kontrakt vars normer oftast är dolda, 
och först genom att göra kontraktet explicit kan det förbättras, ändras, prövas, göras 
gemensamt eller överskridas. Den traditionella fördelning av arbetsuppgifter mellan 
kvinnor och män och de motiv som "våra" kvinnor beskrev passade väl in i ett sådant 
standardkontrakt.

Vi har byggt vidare på kontraktsbegreppet och analyserat vilka kategorier och 
dimensioner som kunde göra äktenskapskontraktet till ett lämpligt redskap i konsul
tationen. I våra diskussioner med kvinnorna framstod hushållsarbete, föräldraskap 
och barnomsorg, lönearbete och egna aktiviteter som centrala kategorier att diskutera 
för att få grepp om hur vardagen var organiserad rent praktiskt. För att förstå hur 
arbetsfördelningen "blev som den blev" behövde vi även kunskap om kvinnans 
motiv och skäl för arbetsfördelning och organisation, samt förstå beslutsprocesser och 
maktrelation i familjen. På alla tre nivåerna kunde vi diskutera med kvinnan om 
hennes prioriteringar och det gav öppningar för förändringar som ibland var nödvän
diga i den situation av långvarig värk som kvinnan befann sig i.

Genom att inte bara fråga hur arbetsfördelningen ser ut utan också diskutera motiv 
och skäl blir kvinnans delaktighet i skapandet av sina villkor synlig. Hon blir en aktör 
i konsultationen vilket möjliggör för en diskussion om eventuella förändringar - till 
skillnad mot att doktorn ger råd. Modellen innebär inte att läkaren utgår ifrån ett 
färdigt kontrakt utan den innebär en mall eller struktur som är flexibel och ger 
utrymme för variation och individualitet vilket är nödvändigt om den ska fungera i 
konsultationen. Vid diskussioner med kvinnor med ett mer jämställt kontrakt blir 
beskrivningar av arbetsfördelningen annorlunda liksom motiven för den praktiska 
organiseringen av hemmet och maktrelationen i parförhållandet.

Dubbelarbete och hälsa
Att familjeorientering och dubbelarbete inte enbart har negativa effekter på hälsan 
bör dock påpekas i detta sammanhang. I en studie av äldre kvinnor beskrevs en 
starkt könssegregerad arbetsdelning i familjen som inneburit att kvinnorna fick den 
stora belastningen (Forssén 1995). De ansträngde sig för att bemästra vad de och
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deras omgivning såg som deras uppgifter och ansvar. Detta försatte dem i en utsatt 
position och innebar stora påfrestningar på deras välbefinnande. Forssén summerar 
att “ A feeling of ‘not having the strength but being obliged’ and being engaged in a 
‘continous struggle to be sufficient and adequate’ sums up what the women 
mention as negative effects of this striving and stretching“( Forssén 1995, sid 14). 
Kvinnorna var ofta trötta, kände sig otillräckliga och var rädda att de var lata när de 
inte orkade. Om de kände att de inte lyckades gav det upphov till skuldkänslor. 
Skuldkänslor och oro över egen otillräcklighet var särskilt vanligt i förhållande till 
barnen men fanns även i relationen till maken. Men å andra sidan innebar det 
oavlönade arbetet i familjen en källa till glädje och stolthet. Kvinnan kände sig 
betydelsefull och behövd och uttryckte att det var viktigt för hennes välmående.

Ett liknande resonemang som detta för Lilleaas utifrån hur kvinnor med fibromyalgi 
beskrev sina arbetsuppgifter på jobbet, i familjen och bland släkt och vänner (Lilleaas 
1994). Kvinnorna i vår studie beskrev på liknande sätt t.ex. hur arbetsamt det var att 
hinna med allt kring barnen, att de i perioder knappt orkade, men samtidigt var barnen 
deras stora stolthet och glädjeämne.

Forssén (1995) visar i sin rapport att könssegregeringen i vårt samhälle, både vad 
gäller arbete och kärlek, sitter djupt rotad. Den fungerar på många sätt destruktivt 
men paradoxen är att den också är kopplad till vissa fundamentalt goda aspekter av 
livet. Arbetet i hemmet och organiserandet i det privata livet är viktigt för hela sam
hället. Det är därför oundvikligt och nödvändigt att kvinnor anpassar sig på olika sätt 
för att hantera “sina“ ansvarsområden - och göra det så bra som möjligt för dem de 
sörjer för och månar om. På detta sätt har själva copingen, hanteringssätten, blivit 
centrala i många kvinnors identitet. Lyckas de klara alla sina uppgifter bra mår de 
också bra, eller har i alla fall inte dåligt samvete.

Även i vårt material syns detta. Vi visade i delarbete III att det inte är något självklart 
negativt för kvinnan att vid värk bibehålla sin familjeorientering, fortsätta att sköta 
huvudparten av hemarbetet och acceptera ett traditionellt äktenskapskontrakt. Det 
var visserligen tydligt att de kvinnor som förhandlade om nya villkor i sina kontrakt 
fick mer tid för egna aktiviteter, större valmöjligheter och därmed bättre utgångs
punkter för att hitta ett sätt att leva med sina besvär. Å andra sidan fanns exempel på 
god utveckling av hälsan oavsett vilken av strategierna att ‘acceptera’, ‘förhandla’ 
eller ‘bryta upp’ som kvinnan föredrog. Läkaren kan inte, i det enskilda fallet, känna
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till alla de omständigheter som bör vägas in i olika beslut kring t.ex. sjukskrivning, ny 
yrkesinriktning eller studier. Det är därför viktigt att diskussioner om lämpliga 
rehabiliteringsåtgärder sker på den kvinnliga patientens villkor.

Den här diskussionen anknyter till Lazarus kritik mot att se coping som stil (Lazarus
1993). Vad som är lyckosam coping varierar beroende på individ, situation och 
kontext.

Våld mot kvinnor
Vi var medvetna om att misshandel och hot kan innebära många negativa hälso
effekter och vi hade med våld som ett av våra intervjuteman. Trots det blev vi 
förvånade över att över hälften av kvinnorna hade egna erfarenheter av våld. 
Majoriteten av dessa kvinnor ansåg att våldet, och den spänning och rädsla de levt 
eller levde med, var en bidragande orsak till värken.

Det är uppenbart att den som är rädd för sin man inte ser så stora möjligheter att 
förändra sitt äktenskapskontrakt, utom möjligen genom att i perioder tro att de kan 
undkomma våld om de städar bättre, lagar godare mat och ser till att barnen inte stör. 
Det blev också uppenbart att blotta hotet om våld försatte kvinnan i en mycket svag 
förhandlingsposition gentemot mannen. Våld och hot innebär att maktrelationen 
mellan mannen och kvinnan blir mycket ojämn, vilket fäller sin skugga över de flesta 
överenskommelser och beslut.

Svårigheterna att berätta för andra att man är utsatt för våld är väldokumenterad 
(Campbell m.fl. 1994; Kelly 1990; Sassetti 1993) och de hinder ”våra kvinnor” 
beskrev i form av skam och rädsla finns tidigare beskriven (Gerbert m.fl. 1996; 
Limandri 1989; Richardson och Feder 1996). Trots det var vi förvånade över de stora 
svårigheter att tala om våld som vi stötte på i intervjuerna. Vi trodde att om vi gav oss 
tid och lät kvinnorna berätta, om vi visade vårt intresse, så skulle de delge oss även 
delikata problem som våld. Det är ett viktigt fynd att så inte blev fallet. Det krävs mer 
än tid, vilja och intresse för att den utsatta kvinnan ska finna det värt risken och 
mödan att berätta. Det krävs erfarenhet om hur kvinnan ‘lindar in’, ‘omdefinierar’ 
och ‘förminskar våldet’ och det krävs kunskap om hur kvinnan gör ‘antydningar om 
våld’. Antydningarna kan vara subtila nyanser i sättet att bete och uttrycka sig och 
det krävs både kunskap och övning om läkaren ska kunna uppfatta vinkarna.
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Som översikten i delarbete IV visar finns en omfattande forskning om hälsoeffekter av 
sexualiserat våld. Samtidigt saknas ofta, även i nutida studier av kvinnors hälsa, en 
diskussion om våld mot kvinnor av närstående män trots att kvinnors villkor i övrigt 
noggrant analyseras (se t.ex. Walters och Charles 1997). Våld mot kvinnor är fort
farande obekvämt och tabu att prata om med såväl patienter, deltagare i forsknings
projekt som läsare av medicinska tidskrifter.

Mer forskning behövs om hur våldet framträder i konsultationen och hur vi inom 
allmänmedicinen ska bli bättre på att upptäcka att en kvinna lever med våld eller hot. 
Men också om vad läkare kan göra när våld uppenbaras i konsultationen. Det finns 
kunskap om ”vad som bör göras" och som ligger till underlag för olika åtgärds- 
program (Heimer och Posse 1996; Jones och Schechter 1993; Sassetti 1993). Hur 
dessa åtgärdsprogram kan tillämpas inom allmänmedicinen behöver dock följas upp 
och utvärderas.

En annan slutsats vi dragit är att mer utbildning om våld mot kvinnor behövs under 
läkarutbildningen och till redan färdiga läkare. Denna utbildning bör innehålla 1) 
faktakunskaper om våldets förekomst och vad vi vet om hälsoeffekter och 
konsultationssvårigheter; 2) praktiska konsultationsövningar; 3) moment som 
möjliggör reflektion över egna attityder och fördomar om kvinnor (och män) som 
lever eller levt med våld. Den tredje punkten motiveras av misshandlade kvinnors 
erfarenheter av fördomsfullt bemötande, i vår studie liksom i annan forskning 
(Campbell mil. 1994; Gerbert m.fl. 1996; Kurz och Stark 1990), men också av 
forskning som visar att läkare som är medvetna om sina attityder och reflekterat över 
dem är bättre på att bemöta kvinnor som utsatts för våld (Sugg och Inui 1992).

10.3 Konsultationer vid värk

Kvinnorna var besvikna över att deras besvär inte gick att förklara medicinskt och de 
kände sig negligerade. På olika sätt försökte de ändå fånga doktorns intresse och bli 
tagna på allvar. Vi identifierade strategier de använde för att fånga doktorns intresse;
4somatisera ’linda in ’ sina frågor och 4vädja ' och strategier för att upprätthålla sin 
självrespekt; ‘mystifiera\ 'framställa sig som martyrer7 och 4anklaga* doktorn. När 
dessa strategier analyserades i ljuset av den biomedicinska diskursen, maktasymmetrin 
i patient-läkarrelationen och ett könsteoretiskt perspektiv blev det tydligt hur den
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kontext som utgör konsultationen bidrog till, eller rent av skapade, strategierna. Vilka 
möjligheter hade kvinnan som inte kunde arbeta p.g.a. värk, andra än att försöka vara 
pådrivande för en diagnos, legitimitet, sjukpenning och behandling? Kvinnornas 
svaga ekonomi innebar att de inte kunde klara sig utan lön eller annan form av 
inkomst varje månad. De kunde inte välja att reducera sin arbetstid (flera jobbade 
redan deltid) och de hade inte råd med alternativa behandlingar, de var hänvisade till 
sjukvården och försäkringssystemet med de värderingar som råder där.

Själva definitionen av smärta betonar att det är en subjektiv upplevelse vilket innebär 
att ingen annan har tillgång till den utom patienten själv. Läkaren måste utgå ifrån 
den information som patienten ger av sin privata upplevelse (Baszanger 1992). 
Smärtbeskrivningama som kvinnorna i vår studie gav visade hur svårgreppbar 
smärtan var även för kvinnorna själva; smärtan var ett ‘hot’, ‘en fiende’, kroppen 
kändes ‘dekonstruerad’ och symptomen ‘oförutsägbara’. Kvinnorna betonade att 
det måste finnas en ‘kroppslig orsak’ men funderade över många andra orsaker som 
‘arbetsförhållanden’, ‘predisponering’, ‘miljöfaktorer som metaller och vädret’, 
‘oro och spänning’ men också ‘bestraffning’ för något de gjort fel. Smärtan hade 
stora konsekvenser i vardagen och de kände sig otillräckliga och misslyckade som 
drabbats av denna värk. Att inte kunna arbeta och utföra sina sysslor i hemmet ledde 
till ‘självanklagelser’ och känslor av att inte duga, de var ‘inte längre kapabla 
kvinnor \  I det läget var läkarens agerande betydelsefullt för att ge kvinnan legiti
mitet, erkännande och förståelse. Ibland var läkarens ställningstagande till sjukskriv
ning det ultimata sättet att bekräfta symptomens existens eller vägra ge dem erkän
nande.

Dessa fynd är diskuterade i delarbete V och VI och jag vill här istället peka på några 
övergripande frågor som aktualiserats under arbetets gång.

Somaüsering som interaktion
Kvinnornas strategier i konsultationen känns igen från litteraturen om ”somati- 
sering” (Goldberg och Bridges 1988; Katon m.fl. 1991; Rasmussen och Avant 1989). 
Att beteckna en patient som ”somatiserande” innebär att klassificera henne som 
avvikande i sitt beteende, neurotisk och omedveten om samband mellan ohälsa och 
psykologiska reaktioner (Margo och Margo 1994). Även om somatisering sällan 
skrivs i allmänmedicinska journaler, eller används i samtalet mellan patient och läkare,
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präglar somatiseringsmodellen ändå såväl psykodynamiska som kognitiva och 
beteendeteoretiska modeller för bemötande och behandling av värk. Det leder till 
problem eftersom patienter med långvarig smärta kommer till läkaren för att få en 
diagnos och förklaring till smärtan (Eccleston 1997). Ett bemötande som fokuserar 
deras beteende kan öka risken för att de känner personligt ansvar och skuld till 
smärtan och att de känner sig ifrågasatta. Som en reaktion på detta försöker patienten 
försvara sig och undkomma skuld genom att t.ex. visa på hur okunnig doktorn är och 
så är en 'maktkamp' igång.

Ett viktigt arbete återstår att göra för att hitta begrepp och förståelsemodeller som 
kan användas i konsultationen utan att patienten behöver känna sig ifrågasatt eller 
rent av kränkt. En term som ”kronisk benign smärta” används ofta och kan illustrera 
problemet. Vem kan veta att smärtan är benign när den ”gör så ont”, är så handi
kappande och läkaren inte hittat någon orsak?

Kvinnorna i vår studie beskrev att de ofta känt sig misstänkliggjorda i sjukvården. 
Värken togs inte på allvar och för att övertyga om dess giltighet beskrev de symptom 
och lidande utförligt och i detalj. För läkaren, som inte förstår vad smärtan kommer sig 
av, kan resultatet bli en känsla av att vara inträngd i ett höm och att patienter i lik
nande situationer kan utöva makt har de flesta läkare erfarit. Salmon och May (1995) 
diskuterar detta och utgår från paradoxen att det är välkänt att läkaren dominerar i 
konsultationen men att detta perspektiv inte förklarar varför så många utredningar 
och ingrepp genomförs utan att objektiva fynd och symptom motiverar detta - sett ur 
ett biomedicinskt perspektiv. De visar att patienten driver sin sak i kraft av att 
smärtan är subjektiv och inte kan ifrågasättas samt att lidandet beskrivs i starka termer 
vilket medför att ett stort ansvar läggs på läkaren att hjälpa. Detta kan medföra att 
patientens hjälplöshet också blir läkarens. Men trots denna press är det ändå upp till 
läkaren att välja sin reaktion och läkaren är delaktig i somatiseringsprocessen.

Andra har visat hur läkaren bidrar till kroppsfokusering genom att inte svara an när 
patienter tar upp psykosociala aspekter (Arborelius och Österberg 1995; Campion 
m.fl. 1992). Genom att avbryta, inte kommentera eller byta tema, markerar läkaren vad 
som är relevant att ta upp. Många konsultationer vid värk präglas av att läkaren 
försöker sortera patientens symptom i ”something” eller ”nothing” (Baszanger 
1992). Something innebär att det finns en organisk förklaring i motsats till nothing 
som ofta innebär remiss till kurator, psykolog eller psykiater. ”Nothing” är inget för
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läkaren. Detta medför också att läkare först vill ”utesluta” somatiska orsaker och i 
det läget bemöter och hanterar psykosociala fakta som om det vore sidoinformation 
av mindre betydelse. Senare, om ”nothing” hittas, finns istället risken att patientens 
kroppsupplevelse reduceras till en fråga om psykologi.

Vid alla tillfällen när patientens besvär beror på såväl psykosociala som biologiska 
faktorer måste ”somatisering” ses som uttryck för en destruktiv interaktion mellan 
patient och läkare. Makt-asymmetrin i relationen medför dock att ansvaret för för
ändring ligger hos läkaren (Salmon och May 1995). Tyvärr innebär inte alltid bättre 
lyssnande och kommunikation att en resultatlös utredningsodyssé hejdas. Av rädsla 
för att göra fel, bli kritiserad eller att vara dominant kan läkaren bli undfallande, vilket 
leder till att den organiska approachen stärks. Men en viktig fråga återstår och kräver 
sitt svar: Hur behåller man patientens förtroende när hon är övertygad och kräver 
undersökningar som jag som läkare anser onödiga eller rent av skadliga? Hur kan 
man då sträva efter gemensam förståelse och delaktighet i beslut?

Tolkningsföreträde och makt
Ett steg vidare i denna diskussion tas av Peters m.fl. (Peters m.fl. 1998). De inter
vjuade mångbesökare i primärvården som hade svårdefinierade symptom (inte bara 
smärta utan alla möjliga 'undefined symptoms’) för att bl.a. undersöka hur de beskrev 
sin egen position i konsultationen. Dessa patienter upplevde egen auktoritet framför 
allt i kraft av att vara den enda med direkt erfarenhet av symptomen. Men de fick 
också auktoritet genom att kontinuerligt ta ställning till och värdera läkarens bedöm
ningar och diagnosförslag. Alla diagnoser accepterades inte och framför allt ville 
patienten diskutera sina symptom, eventuella diagnoser, få förklaringar och känna ett 
engagemang från läkaren. Peters m.fl. säger att patienten med ‘undefined symptoms’ 
vill ha doktorn som en allierad i att bekämpa 'the alien'.

Detta pekar mot något vi också sett och bedömer som viktigt att utveckla när det 
gäller svåra konsultationer inom allmänmedicinen. Kvinnorna i vår studie ville ha en 
hedervärd diagnos, känna sig förstådda och få legitimitet. När det inte var möjligt att 
förklara och namnge smärtan i form av en diagnos, behövde de ändå få diskutera hur 
smärtan skulle hanteras, diagnostiska infall, idéer om behandling de hört om i mass
media eller bland bekanta och alternativa tolkningsmodeller. Inte för att de nödvän
digtvis ville inleda nya utredningar men för att kunna känna kontroll och söka sig
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fram till bästa möjliga hanteringssätt. De ville visserligen helst ha en medicinsk 
förklaring till sina besvär men när det inte gick var de nöjda med ett respektfullt 
bemötande och att ha läkaren som en ‘novis expert’. En expert som inte heller vet 
vad värken beror på men som trots det är beredd att försöka att hjälpa till. Detta kan 
ställa läkarens yrkesstolthet, improvisations- och kompromissförmåga på prov. Det 
kan innebära att diskutera även behandlingar som inte är accepterade inom medi
cinen men vars värde patienten är övertygad om. För doktorn handlar det om att 
erkänna och acceptera medicinens tillkortakommanden, vara prestigelös, acceptera att 
patienten säger emot eller inte alls accepterar förslag och idéer. Kanske kan man kalla 
detta att *praktisera konsultationsdemokrati’ eller att ‘testa konsultationsdemokra- 
tins gränser’.

I många studier av kvinnors hälsa visas att kvinnor har små möjligheter att kommuni
cera sina problem (Lilleaas 1994; Walters och Charles 1997). Psykosociala aspekter 
och vardagslivets trivialiteter blir utestängda och kan inte tas upp. Någon kan undra 
varför man som läkare ska ta upp psykosociala problem som det kanske inte går att 
göra något åt eller som det finns andra yrkeskategorier som är bättre skickade för att 
ta hand om. Men om symptom och sjukdomar uppstår som ett resultat av tung arbets
miljö, för dålig mathållning i brist på pengar eller våld och hot i hemmet kan visser
ligen lindring, men knappast lösningen, på problemet finnas i sjukgymnastik, järn
tabletter eller sjukskrivning.

Många nya områden har förts in i medicinen under historien; sexualiteten, sorg och 
kriser, arbets- och familjerelaterade problem. Genom att beröra dessa områden kan 
läkaren utvidga den medicinska rollen med ‘caring’ och ta mer hänsyn till hela 
människan. Men att negligera dessa områden innebär, å andra sidan, att läkaren 
sanktionerar tingens ordning, t.ex. sociala orättvisor och förtryck, och sjukdomars 
psykosociala orsaker omdefinieras till att bli individuella problem hos patienten 
(Waitzkin 1989). I linje med detta resonemang finns det en fara med begreppet 
psykosomatik; att det ofta innebär att strukturella och samhälleliga orsaker till ohälsa 
omformuleras till psykologiska drag hos patienten. Carlstedts förslag att använda 
begreppet ”sociosomatik” när ohälsa är kopplat till livsvillkor kan vara en väg framåt 
(Carlstedt 1992).

Hursomhelst, patientens psykosociala förhållanden och livsvillkor måste lyftas upp till 
ytan för att eventuella problem ska kunna identifieras och diskuteras (Carlstedt 1992;
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Haavind 1992; Sivik och Theorell 1995; Waitzkin 1989). Lösningen måste kanske 
kvinnan själv finna ut men bara att tala om t.ex. de långa resorna till jobbet eller de 
stora kraven i hushållsarbetet kan innebära en öppning för förändring. Malterud har 
via ”nyckelfrågor” visat en väg att inbjuda den kvinnliga patienten att tala om vad 
hon helst vill ha hjälp med och vad hon försökt göra för att bli bättre (Malterud 
1990). Att be patienten föra ”illness diary”, en dagbok över symptom och egna 
funderingar kring symptomen, är ett annat sätt att låta patienten delta i att definiera 
vad som är relevant att diskutera i relation till åkomman (Stensland och Malterud 
1997). Men eftersom konsultationen är en somatiserande kontext krävs det ofta att 
läkaren visar att även ”icke-medicinska” och privata områden är relevanta att tala 
om, genom att själv ta upp och fråga om dem. Begrepp som familjeorientering',
‘ osynliggjort lönearbete', ‘äktenskapskontrakt' och ‘antydningar om våld9 kan 
underlätta för läkare i detta arbete.

10.4 Sammanfattande slutsatser

Viktiga fynd
Resultatet i en grounded theory analys bör bli ett ”nyckelbegrepp” (core concept), 
eller en ”basai social process” (Basic Social Process). Vad har vi funnit? I titeln på 
min avhandling har jag försökt formulera vad jag ser som essensen i våra fynd, 
‘Begränsade möjligheter - anpassade strategier\ Det är kanske inte ett slagfärdigt 
begrepp som genast gör att alla inser vad det handlar om men det speglar kvinnornas 
verklighet som den framkom i studien. Möjligheterna var ur deras synvinkel 
begränsade på grund av ekonomi, utbildning, ansvar och åtaganden samt intressen. 
‘Begränsade möjligheter - anpassade strategier’ gällde i relation till förhållanden och 
förändringar i hemmet, yrkeslivet, studier, rehabilitering och i patient-läkarrelationen. 
De begrepp som föreslås för att sammanfatta analyserna i de olika delarbetena som 
‘familj eo rien ter in g ‘ äktenskapskontrakt’; ‘acceptera', förhandla' och ‘bryta 
upp' som strategier för att hantera konflikter mellan äktenskapskontrakt och 
rehabilitering; ‘somatisering' och ‘mystifiering' som strategier i konsultationen; 
förhandlat utfall' för att markera att gemensam förståelse kan var svår att uppnå i en 
asymmetrisk relation som konsultationen; erfarenheter av våld och ‘antydningar' för 
att testa doktorns förtrogenhet med våld; samt innebörden av smärta som ett hot mot
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‘identiteten som en kapabel kvinna \  kan alla underordnas nyckelprocessen 
‘Begränsade möjligheter - anpassade strategier’.

Läkaren har, oberoende av kön, ett tolkningsföreträde i konsultationen som patienten 
förhåller sig och anpassar sig till. Kvinnans beskrivning av familjeliv, arbetsvillkor och 
värk liksom hennes beteende och strategier i konsultationen anpassades efter 
villkoren i den asymmetriska patient-läkarrelationen. Det blir därför intressant att inte 
enbart försöka förstå patienten och hennes symptom utan att se hur värk utan 
diagnos kan kommuniceras i en relation präglad av ojämlika villkor vad beträffar 
klass, utbildning, status och ofta även kön.

Insikten om den makt-asymmetri som präglar konsultationen behöver inte leda till 
uppgivenhet inför utmaningen att patientens frågor och verklighet ska komma mer till 
tals. Vi har visat att genom att vara uppmärksam och reflektera över hur makt och 
tolkningsföreträde utövas i konsultationen kan läkaren bereda patienten mer utrym
me, tillåta henne att tala i egen sak och få inflytande i konsultationen.

Kontroll är ett centralt begrepp när det gäller värk. Patienter såväl som läkare känner 
att de förlorat kontrollen. Patienten över den egna kroppen, hur den ska förstås och 
kan förväntas uppträda, läkaren över hur symptomen kan förstås och förklaras i en 
medicinsk referensram. I det läget har båda parter mycket att vinna på att bygga en 
allians där medicinsk utredning kan fortgå när så blir påkallat av nya symptom eller 
nya landvinningar i medicinsk forskning, men därutöver kan läkare och patient 
tillsammans försöka finna vägar att hantera värken och dess konsekvenser i vardagen 
med beaktande av bådas kompetens. Det handlar om patientens kropp och den 
auktoritet som patienten upplever och betonar när det gäller sina erfarenheter 
berättigar att hon får/tar mer kommando i konsultationen. Läkaren kan, som 'novis 
expert bli kvinnans diskussionspartner. Det kan låta simpelt men kräver en föränd
ring i läkarroll och läkarens självbild samt en utvecklad färdighet i ‘konsultations- 
demokrati\  I journalen kan det t.ex. i stället för ”bedömning” stå ‘vår bedömning ’ 
och indikera patient och läkare. I linje med detta indikerar ‘förhandlat utfalV av 
konsultationen att det rör sig om en diskussion och en relativ sanning, vilket är en 
fördel framför ”gemensam förståelse” som antyder att det finns en objektiv sanning 
att förstå.

114



Ett förhållningssätt som ‘novis expert’ kan tillämpas i situationer när patientens 
besvär trots utredning förblivit oklara och svåra att förstå. Vem kan hävda tolknings
företräde när båda är fundersamma och förvirrade? En allians för att tillsammans förstå 
kan vara en öppning. Ett sådant förhållningssätt skulle också minimera risken för att 
läkaren negligerar och bemöter den kvinnliga värkpatienten föraktfullt.

Som ‘novis expert’ blir man inte reducerad till ett instrument för patientens önskemål 
och idéer. Begreppet innebär integritet och expertis men den ‘novise experten’ kan 
inte enbart basera sig på vetenskap och beprövad erfarenhet inom medicinen utan 
måste även inkludera andra kunskapskällor. Den ‘novise experten’ är inte heller 
nödvändigtvis ”mjuk” eller ”snäll”. Som allierad för att lösa eller underlätta ett svårt 
problem gäller det att kritiskt granska och värdera alla idéer och förslag - även 
patientens.

Metod
Vår forskning var integrerad i vårt arbete som distriktsläkare, vi intervjuade egna 
patienter och fick därför svårigheter av samma typ som vi upplever varje dag på 
mottagningen - det innebar också att vi lärde oss mer om vårt kliniska arbete. Vi fick 
kunskap som vi inte kunnat få om vi t.ex. låtit andra göra intervjuerna eller om vi 
tillämpat mer traditionella forskningsmetoder.

De alternativa kriterier för vetenskaplighet i kvalitativ forskning, som presenterats av 
Lincoln och Guba (1985) och som vi tillämpat; ‘credibility ‘dependability 
‘confirmability ’ och ‘transferability \  visade sig vara användbara. De hjälpte oss 
både att genomföra forskningen på ett bra sätt och beskriva forskningen på ett sätt så 
att andra kan bedöma dess trovärdighet.

Begreppet ”mättnad” är centralt inom kvalitativ forskning för att bedöma om till
räckligt med data samlats in, ”empirisk mättnad”; och om analysen nått mognad och 
konsistens, ”teoretisk mättnad”. För att betona att det är många faktorer, utom 
kvaliteten i data och analys, som avgör när forskare bestämmer sig för att analysen är 
klar (t.ex. personliga, ekonomiska och praktiska faktorer) kan begreppet ‘pragmatisk 
mättnad* vara användbart.

Den reflexiva analysen av hur vi själva hanterade våra olika roller som läkare, kvinna 
och forskare gav hoppfulla insikter om att den makt-asymmetri som genomgående

115



upplevdes som förödande av kvinnorna, förhindrade en god dialog i konsultationen 
och istället bidrog till låsningar och somatisering, kunde diskuteras och reduceras om 
den synliggjordes och diskuterades.

Utbildning och politiska åtgärder
Den patient-centrerade metoden är en bra plattform att utgå ifrån när man vill stärka 
patientens position i konsultationen. Via Balintgrupper eller liknande samtalsgrupper 
kan läkare tillsammans vidareutveckla sin konsultationspraxis vilket kan innebära 
bättre konsultationer även ur patientens synvinkel. Att bereda läkare möjlighet att 
kontinuerligt utveckla och fördjupa sina färdigheter i kommunikation är en viktig 
utbildningspolitisk prioritering. Men patienter behöver också egna möjligheter att i 
grupp diskutera sina erfarenheter och utveckla sin konsultationspraxis. Gruppverk
samhet för patienter med kronisk värk kan bidra till ”empowerment”, maktmobili
sering (Sheilds 1995). Patientföreningar som fibromyalgiföreningen och kvinno
jourernas grupper med misshandlade kvinnor kan stå som förebilder för hur missnöjda 
och osynliggjorda grupper i samhället och i sjukvården kan bli starkare genom att gå 
samman. De kan dels föra talan på ett politiskt plan, dels bidrar de till att den indivi
duella patienten bättre kan föra fram sina behov och bli delaktig i hur den egna 
hälsan kan förbättras.

Våra fynd pekar på vikten av att läkare har kunskaper om köns- och klassperspektiv 
vad gäller hälsa och konsultation. Detta brister idag och kan förbättras via intro
duktion av nya moment, t.ex. viss ny litteratur, fallbeskrivningar och praktiska 
övningar i läkarutbildningen och vidareutbildning av verksamma läkare. Andra 
forskare har visat att kvinnliga läkare beter sig annorlunda än manliga i konsultatio
nen, framför allt när det handlar om kontroll, tolkningsföreträde och maktutövning. 
Därför är det viktigt för förändringen av läkarrollen att fler kvinnor kommer in som 
lärare i undervisningen av läkare.

Resultaten har också andra politiska implikationer. Att fungera som allierad med en 
patient vars besvär är oklara är krävande och tidsödande. En tydlig prioritering av 
primärvården med en läkartäthet som tillåter kontinuerlig vidareutbildning och där 
vissa patienter får ta mycket tid i anspråk är viktigt för denna patientgrupp. En 
politisk översyn av sjukförsäkringen är också påkallad med beaktande av hur 
könsblinda sjukförsäkringsreglema är. På alla nivåer i samhället är vi beroende av att
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det oavlönade, reproduktiva, arbetet i hemmet utförs - och det utförs mestadels av 
kvinnor. Att då inte ta hänsyn till detta faktum vid bedömning av rätten till sjuk
penning är orimligt och innebär att vi fortsätter blunda för kvinnors villkor och 
betydelsen av det reproduktiva arbetet.

Behov av forskning
Arbetet med denna avhandling har pekat fram emot flera angelägna områden för 
fortsatt forskning. Dessa är i korthet:

• Begrepp och förståelsemodeller för kronisk värk som inte reifierar psykosociala 
problem till personliga karakteristika hos patienten behöver utvecklas. En viktig 
aspekt på kliniskt användbara begrepp är att de inte ska stigmatisera patienten. Att 
betrakta ‘somatisering som interaktion och beteckna kroppsliga besvär som är 
relaterade till psykosociala villkor som ”sociosomatik” kan vara ett steg i rätt 
riktning.

• Familjen som arena i konsultationen är fortsatt ett viktig forskningsområde. Vad 
kan det innebära i ett rehabiliteringsperspektiv att systematiskt använda begreppet 
äktenskapskontrakt och diskutera nivåerna arbetsfördelning, motiv och beslut? 
Detta är angeläget att utröna eftersom familjerelaterade överväganden har så stor 
betydelse i många kvinnors liv. Hur skulle nyckelfrågor till respektive nivå kunna 
se ut? Det vore också av värde att på ett parallellt sätt undersöka mäns äkten
skapskontrakt. Det är inte säkert att äktenskapskontraktet ser likadant ut ur 
mannens perspektiv.

• Förekomsten av mäns våld mot kvinnor måste kartläggas bättre i vårt land. Vi vet 
genom omfattande forskning framför allt i andra länder att våld och hot mot 
kvinnor är relaterat till ohälsa men det är ett dolt hälsoproblem inom allmän
medicinen. Mer kunskap behövs om hur våld och hot kan bli legitima teman att 
tala om i konsultationen. Ett annat angeläget område är att utarbeta program för 
och utvärderingar av bemötande av kvinnor som utsatts för våld. Vilken bör 
allmänmedicinens roll vara? Här skulle ett samarbete mellan allmänmedicin och 
kvinnojourer vara fördelaktigt.

• Köns- och klassaspekter i konsultationen behöver fortsatt mer belysning. Att 
studera kommunikation mellan patienter och läkare ur ett könsteoretiskt
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perspektiv, via videoteknik eller deltagande observationer är sannolikt en 
framkomlig väg för att nå ny kunskap.

• Forskning om särbehandling av kvinnor i sjukvården är påkallat genom de 
rapporter som finns om att kvinnor missgynnas p.g.a. sin könstillhörighet.

• Forskning behöver rent allmänt utvecklas vidare i den allmänmedicinska 
kontexten. Det måste bl.a. ske genom att verksamma distriktsläkare driver och 
deltar i forskning som utgår från frågeställningar som uppstår i kliniskt arbete. I 
detta arbete måste det ske ett nytänkande och en vidareutveckling av 
forskningsmetoder så att de passar behoven.

• Nya moment i läkarutbildningen vad gäller könsperspektiv och konsultations- 
färdigheter behöver utvecklas och utvärderas.
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